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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В 

УКРАЇНІ 
 
Анотація. В статті розглянуті соціальні проблеми розвитку підприємництва, пов’язані з оплатою 

праці та забезпеченням добробуту працівників. Підкреслено роль підприємництва у розвитку продуктивної 

зайнятості населення і зниженні рівня безробіття. Досліджено зміну мінімальної та середньої заробітної 

плати в Україні у динаміці, та темпи зростання (зниження) номінальної та реальної заробітної плати. Розг-

лянуто міжгалузеву диференціацію в рівнях оплати праці. Проаналізовано ефективність витрат на персонал у 

підприємництві в динаміці. Наведено основні заходи, до яких вдаються підприємці з метою скорочення витрат 

на оплату праці. 
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IN UKRAINE 
 

Summary. The present article deals with the social problems of entrepreneurship related to salary and work-

ers welfare. The role of entrepreneurship in productive employment development and reducing unemployment has been 

underlined. 

Changes in minimum and average salary dynamics in Ukraine have been researched. The main source of in-

come in Ukraine is salary; its share in population structure varies within 39-40.8%. The minimum salary limit value is 

lower for unskilled labor. Each year the level of the minimum salary is being systematically increased due to the real 

growth in gross production and inflation in Ukraine. Average salary has also increased, but its level in entrepreneur-

ship is consistently lower than the average salary in the country as a whole. 

Inter-branch differentiation in level of salary has been considered. The highest salary is typical to the aviation 

sector, financial and insurance ones as well as to telecommunications, the lowest one - for agriculture, forestry and 

fisheries, education and health care. 

The effectiveness of in personnel expenses in entrepreneurship has been analyzed. Return on personnel ex-

penses in entrepreneurship is growing every year. Thus, the increase in personnel expenses per 1 employed in entrepre-

neurship by 12.6 thousand UAH. led to growth in sales to 163.5 thousand UAH per 1 employed person, therefore the 

impact of business production for each hryvna being spent on the staff increased by 27%. 

As a result, to decrease illegal salary circulation, first of all, it needs to motivate and encourage employers to 

official hiring of employees and complete display of salary being really paid. Their losses from being in illegal econom-

ic sector should be much higher than in legal one. 

Keywords: entrepreneurship, employment, income, minimum wages/salary, average salary, nominal salary, 

real salary, personnel expenses.  
 

Постановка проблеми. Кризові явища 

у вітчизняній економіці негативно впли-

вають на рівень добробуту громадян, які 

працюють, у тому числі в підприємницькій 

сфері. Зниження рівня доходів населення 

спричиняє скорочення їх платоспроможно-

го попиту, що впливає на зменшення обся-

гів виробництва. В умовах кризи робото-

давці не мають змоги підвищувати, а іноді 

й виплачувати заробітну плату. У підприє-
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мницький сфері відбувається суттєве ско-

рочення кількості найманих працівників, 

загострюються диспропорції між розвит-

ком наукоємних виробництв та примітиві-

зацією економічної структури, спостеріга-

ється деградація певних галузей. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Дослідженням соціальних аспектів 

економіки країни, зокрема, зайнятості на-

селення, приділяється значна увага вітчиз-

няними науковцями-економістами, зокре-

ма у роботах С.Бандури, Д.Богині, 

В.Васильченка, З.Варналія, І.Гнибіденка, 

І.Гончарової, В.Жукова, А.Колота, 

Е.Лібанової, Л.Лісогор, Ю.Маршавіна, 

О.Орленко, І.Петрової, В. Петюха та ін. 

Разом з тим більш глибокого аналізу пот-

ребують соціальні проблеми розвитку під-

приємництва, пов’язані з оплатою праці та 

забезпеченням добробуту робітників. 

Результати дослідження. В сучасних 

умовах підприємництво може вирішити 

певні проблеми економічної стабілізації та 

соціального розвитку суспільства. Як не-

від’ємний фактор ринкової економіки, під-

приємництво виконує низку функцій, зок-

рема, створення нових економічно доціль-

них робочих місць у легальному секторі 

економіки, що позитивно впливає на роз-

виток продуктивної зайнятості населення і 

зниження рівня безробіття. [8, с. 37]. 

 
* Попередні дані 

Рис. 1. Зайнятість у підприємництві України у 2012-2016 рр., тис. осіб 

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [7]  

 

За останні п’ять років чисельність 

зайнятого населення в Україні скоротилася 

до 16,3 млн. осіб, тобто майже на 4 млн. 

осіб. У тому числі, майже на 2 млн. осіб 

скоротилася чисельність зайнятих у підп-

риємництві, яка складає майже половину 

зайнятого населення країни (рис. 1). 

Основним джерелом доходів громадян в 

Україні є заробітна плата. Вона спрямова-

на на винагороду працівників за виконану 

роботу і на мотивацію досягнення бажано-

го рівня продуктивності. У структурі до-

ходів населення України частка заробітної 

плати коливається у межах 39-40,8% (табл. 

1). Тому правильна організація системи 

регулювання оплати праці є важливим ін-

струментом забезпечення добробуту гро-

мадян.  

У світі сформовано три типа регулятор-

ної політики у сфері доходів і заробітної 

плати, які застосовуються і в Україні, зок-

рема: контроль за інфляцією за допомогою 

податків і фіскальних заходів; державне 

регулювання доходів; політика тристорон-

ньої співпраці. 
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Таблиця 1 

Доходи населення України у 2012-2016 рр. 

 

2012 2013 2014 2015 2016* 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

млн. 

грн. 
% 

Доходи всього, 

у т.ч.: 
1457864 100 1548733 100 1516768 100 1735858 100 2002383 100 

Заробітна плата 609394 41,8 630734 40,7 615022 40,5 677003 39,0 837250 41,8 

Прибуток та 

змішаний до-

ход 

224920 15,4 243668 15,7 254307 16,8 323506 18,6 363898 18,2 

Доходи від 

власності 
80769 5,5 87952 5,7 85114 5,6 80035 4,6 82068 4,1 

Соціальні до-

помоги та інші 

державні пото-

чні трансфери 

542781 37,2 586379 37,9 562325 37,1 655314 37,8 719167 35,9 

* Попередні дані 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [7] 

 

Прожитковий мінімум є показником мі-

німального складу і структури споживання 

матеріальних благ і послуг, які є необхід-

ними для збереження здоров’я людини і 

забезпечення її життєдіяльності. Цей соці-

альний стандарт використовується, насам-

перед, для обґрунтування мінімального 

рівня оплати праці. 

Мінімальний розмір заробітної плати є 

нижньою межею вартості некваліфікованої 

робочої сили. Він обчислюється у виді 

грошових виплат у розрахунку на місяць, 

які отримують особи, що працюють за 

наймом, за виконання простих робіт у но-

рмальних умовах праці. Встановлення мі-

німального рівня заробітної плати є одним 

з основних важелів забезпечення зростан-

ня заробітної плати. Динаміка зміни розмі-

рів мінімальної заробітної плати (МЗП) 

протягом 2000-2016 рр. наведена в таблиці 2. 

 

Таблиця 2 

Розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму в Україні  
(станом на грудень відповідного року, грн.) 

Роки Мінімальна заробітна плата Прожитковий мінімум для працездатних осіб 

2000 118 287,63 

2001 118 331,05 

2002 165 365 

2003 205 365 

2004 237 386,73 

2005 332 453 

2006 400 505 

2007 460 568 

2008 605 669 

2009 744 669 

2010 922 922 

2011 1004 1004 

2012 1134 1134 

2013 1218 1218 

2014 1218 1218 

2015 1378 1378 

2016 1600 1600 

Джерело: складено на основі ЗУ «Про Державний бюджет України» за відповідні роки 



                        Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) №1-2 (33-34), 2017 

263 

 

Протягом досліджуваного періоду рі-

вень МЗП зростав щороку. Це обумовлено 

як реальним зростанням валового вироб-

ництва в Україні, так й інфляційними про-

цесами. Проте, в окремі періоди МЗП зро-

стала значно швидшими темпами, ніж ін-

фляція. Таким чином, можна стверджува-

ти, що мінімальний гарантований держа-

вою дохід реально збільшувався.  

Відповідно до ст. 9 ЗУ «Про оплату 

праці» МЗП для працездатних осіб встано-

влюється у розмірі не нижчому від прожи-

ткового мінімуму. Як видно з таблиці 2 до 

2009 р. МЗП завжди була нижчою за вста-

новлений прожитковий мінімум, незважа-

ючи на те, що відповідна норма Закону 

введена з 2007 р. Закон передбачає також 

необхідність перегляду МЗП у залежності 

від зростання індексу цін на споживчі то-

вари і тарифів на послуги за угодою сторін 

колективних переговорів. Таким чином, 

розмір МЗП може бути підвищений на до-

говірному рівні [1]. 

У 2017 році були внесені зміни щодо 

самої системи оплати праці (ст.6 Закону 

України «Про оплату праці»). Згідно з нею 

посадові оклади необхідно визначати на 

рівні не нижче прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого на 1 січ-

ня календарного року. Якщо нарахована 

заробітна плата працівника, який виконав 

місячну норму праці, складається лише з 

такого окладу, розмір якого є нижчим за 

законодавчо встановлений розмір мініма-

льної заробітної плати, то роботодавець 

має проводити доплату до рівня мінімаль-

ної заробітної плати. Мінімальна заробітна 

плата у 2017 році складає 3200 грн. на мі-

сяць (або 19,34 грн. за годину) [6]. 

Серед країн світу мінімальна зарплата є 

неоднаковою в залежності від розвитку 

економіки. Найгірші соціальні гарантії 

держава надає в Уганді, Бурунді, Сьєрра-

Леоне, М'янмі (Бірма) та Кубі, адже міні-

мальна зарплата в цих країнах менше 10$ 

[10]. Найвищі соціальні умови існування 

держава гарантує громадянам Норвегії, 

Австралії, Люксембургу, Монако, Сан-

Марино, Нової Зеландії та Бельгії, де міні-

мальна місячна оплата праці законодавчо 

закріплена на позначці не менше 2 тис. 

дол. [9]. В Україні в 2017 році її рівень 

становить майже 123 $.  

З одного боку, в Україні поступово спо-

стерігається зростання відриву середньо-

місячної заробітної плати від прожитково-

го мінімуму (рис. 2). 

 
* Попередні дані 

Рис. 2. Динаміка оплати праці та прожиткового мінімуму в Україні  

у 2012-2016 рр., грн. 
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [7]  
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Це позитивно впливає на добробут гро-

мадян, оскільки працюючий громадянин 

має змогу забезпечити себе необхідним 

набором продуктів та послуг, а також час-

тину коштів витратити на заощадження 

або інші товари та послуги, які не нале-

жать до вкрай необхідних для життя та іс-

нування. З іншого боку, середній розмір 

оплати праці в підприємництві стабільно є 

нижчим за середньоукраїнський.  

Прожитковий мінімум – це не єдиний 

соціальний стандарт, який необхідно вра-

ховувати при визначенні рівня добробуту 

громадян. Важливим показником ролі 

МЗП є також співвідношення мінімальної і 

середньомісячної зарплати. У розвинутих 

країнах це співвідношення іноді називають 

індексом Кейтса (Kaitz index). Чим біль-

ший цей індекс, тим сильнішим є вплив 

МЗП на розподіл доходів у країні [11]. У 

2013 році співвідношення МЗП і середньої 

зарплати становило 37,9 % і протягом 5 

років дане співвідношення знизилось – до 

32,8 % у 2016 р. При цьому, за існуючими 

стандартами мінімальна заробітна плата 

має становити не менше 45–50% фактич-

ного розміру середньої заробітної плати 

[12].  

В Україні спостерігається явна міжгалу-

зева диференціація в рівнях оплати праці. 

На тлі істотно вищої за середньоукраїнс-

кий рівень заробітної плати у сферах, на-

приклад, авіаційного транспорту, фінансо-

вої та страхової діяльності, інформації та 

телекомунікації рівень оплати праці в га-

лузях сільського, лісового та рибного гос-

подарства, будівництва, тимчасового роз-

міщування й організації харчування, осві-

ти, охорони здоров’я та надання інших ви-

дів послуг жодного разу за досліджуваний 

період не досягли середнього рівня заробі-

тної плати по країні (табл. 3).  

Хоча наведені у таблиці 3 дані також 

демонструють збільшення рівня заробітної 

плати у 1,5-2 рази протягом останніх 5 ро-

ків майже у всіх сферах економіки, навряд 

чи вони свідчать про однозначне збіль-

шення рівня добробуту населення, оскіль-

ки офіційна статистика показує зростання 

тільки номінального рівня оплати праці. 

Номінальна і реальна заробітна плата не 

завжди змінюються в одному і тому ж на-

прямі. Номінальна заробітна плата може 

підвищитись, а реальна заробітна плата в 

той же час знизитись, якщо ціни на товари 

і послуги зростають швидше, ніж номіна-

льна заробітна плата. 

Така ситуація є характерною для Украї-

ни (рис. 3). Зниження темпів зростання ре-

альної заробітної плати – це негативна те-

нденція, яка призводить до стагнації еко-

номіки та погіршення рівня життя насе-

лення [2]. 

Інтерес роботодавців до ефективного 

використання персоналу зумовлений, на-

самперед, наявністю витрат на його утри-

мання і прагненням максимізувати їх від-

дачу. Ефективність використання трудово-

го ресурсу, тобто ефективність роботи пе-

рсоналу, полягає в досягненні суб’єктом 

господарювання максимальних результатів 

при використанні наявної чисельності пра-

цівників певних професій, кваліфікацій 

тощо. Порівнюючи результати діяльності 

працівників з витратами на їх утримання 

та аналізуючи їх динаміку, можна оцінити 

ефективність витрат на персонал. Ефекти-

вність використання трудового ресурсу, 

тобто ефективність роботи персоналу, по-

лягає в досягненні підприємством макси-

мальних результатів при використанні на-

явної чисельності працівників певних про-

фесій, кваліфікацій тощо. З цією метою 

рекомендується визначати вартість виго-

товленої продукції на одиницю загальних 

витрат на персонал [5]. 
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Таблиця 3 

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяль-

ності у 2010-2016 рр., грн. 

Вид діяльності 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

2016 р. 

у % до 

2012 р. 

Усього 3041 3282 3480 4195 5183 170,4 

Сільське господарство, лісове госпо-

дарство та рибне господарство  
2094 2344 2556 3309 4195 200,3 

 з них сільське господарство 2024 2269 2476 3140 3916 193,5 

Промисловість 3497 3774 3988 4789 5902 168,8 

Будівництво 2543 2727 2860 3551 4731 186,0 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоцик-

лів  

2739 3049 3439 4692 5808 212,0 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур'єрська діяльність  
3405 3582 3768 4653 5810 170,6 

наземний і трубопровідний транс-

порт 
2977 3181 3541 4172 5265 176,9 

водний транспорт 2908 3340 3622 5076 6974 239,8 

авіаційний транспорт 9996 10642 11967 18470 24688 247,0 

складське господарство та допо-

міжна діяльність у сфері транспорту 
3848 4040 4231 5358 6603 171,6 

поштова та кур'єрська діяльність 1845 1917 1934 2180 2818 152,7 

Тимчасове розміщування й організа-

ція харчування  
2020 2195 2261 2786 3505 173,5 

Інформація та телекомунікації 4360 4659 5176 7111 9530 218,6 

Фінансова та страхова діяльність 6077 6326 7020 8603 10227 168,3 

Операції з нерухомим майном      201,5 

Професійна, наукова та технічна дія-

льність  
4287 4505 5290 6736 8060 188,0 

 з неї наукові дослідження та розроб-

ки  
3805 4059 4268 4972 6119 160,8 

Діяльність у сфері адміністративного 

та допоміжного обслуговування  
2298 2546 2601 3114 3995 173,8 

Державне управління й оборона; обо-

в'язкове соціальне страхування  
3432 3719 3817 4381 5953 173,5 

Освіта 2532 2696 2745 3132 3769 148,9 

Охорона здоров'я та надання соціаль-

ної допомоги  
2186 2351 2441 2829 3400 155,5 

 з них охорона здоров'я  2204 2374 2463 2853 3435 155,9 

Мистецтво, спорт, розваги та відпо-

чинок  
3017 3343 3626 4134 4844 160,6 

діяльність у сфері творчості, мис-

тецтва та розваг  
2611 2934 2841 3150 3828 146,6 

функціювання бібліотек, архівів, 

музеїв та інших закладів культури  
2579 2737 2769 3049 3705 143,7 

Надання інших видів послуг 2601 2738 3361 3634 4615 177,4 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [7] 
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Рис. 3. Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати  

в Україні у 2012-2016 рр., % 
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України [7] 

 

Аналіз ефективності витрат на пер-

сонал у підприємництві за 5 років показав, 

що віддача від них щороку зростає (рис. 4). 

Так, на тлі підвищення витрат на персонал 

в розрахунку на 1 зайнятого у підприємни-

цькій сфері на 12,6 тис. грн. або на 44,2%, 

обсяг реалізованої продукції (товарів, пос-

луг) суб’єктів господарювання в розрахун-

ку на 1 зайнятого збільшився на 163,5 тис. 

грн. або на 38,1%. Таким чином, віддача 

продукції підприємництва на кожну грив-

ну, витрачену на персонал, зросла з 11,4 до 

14,4 грн., тобто на 27 %. 

  

 

* Попередні дані 

Рис. 4. Динаміка ефективності витрат на персонал в підприємництві України  

в 2012-2016 роках 
Джерело: побудовано за розрахунками авторів 
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Оцінити вплив підвищення заробітної 

плати на зайнятість та добробут населення 

складно через те, що складно прогнозувати 

поведінку тіньового сектору, який є дуже 

великим в Україні. У якості інструментів 

скорочення витрат на оплату праці підпри-

ємці нерідко вживають наступні заходи: 

- переведення працівників на частко-

ву зайнятість, як справжню, так і «умов-

ну», з фактичною повною зайнятістю при 

формальному зниженні навантаження. Від 

такої стратегії не очікуються втрати дохо-

дів населення та надходження до бюджету 

суб’єкта підприємництва. Однак тривалий 

і масовий перехід навряд чи буде можли-

вим з огляду на питання, які можуть вини-

кнути в органах контролю; 

- збільшення частки працівників у 

неоплачуваних адміністративних відпуст-

ках. У випадку стрімкого підвищення мі-

німальної заробітної плати та недостатньо-

го попиту, але при очікуванні збільшення 

попиту в найближчій перспективі, це може 

дати можливість бізнесу знайти кошти на 

збільшення оплати праці, але може приз-

вести до певних втрат як доходів, так і на-

дходжень до бюджету від цієї категорії 

працівників; 

- переведення зайнятості працівників 

в неформальну, коли можна очікувати 

втрати бюджету, зростання безробіття, не-

обхідності збільшення видатків Державної 

служби зайнятості [3,4]. 
Висновки. Для виведення заробітної 

плати з тіні, перш за все, необхідно моти-

вувати та стимулювати роботодавців пе-

рейти до офіційного найму працівників та 

відображення реальних сум виплачуваної 

заробітної плати. Їх втрати від перебуван-

ня у нелегальному секторі економіки ма-

ють бути значно вищими, ніж у легально-

му. 

Мінімальна заробітна плата має засто-

совуватись як інструмент забезпечення на-

лежного рівня соціального захисту най-

менш оплачуваних працівників, а не як ме-

тод детінізації оплати праці. Її необхідно 

застосовувати по-різному в різних галузях 

економіки і прописувати його дію, перш за 

все, у колективних та індивідуальних до-

говорах, що дозволить державі оперативно 

реагувати та вносити корективи у регулю-

вання оплати праці по галузях, не змінюю-

чи при цьому ситуації в інших галузях. 
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