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Анотація. Розглянуто мінімальну заробітну плату як інститут регулювання доходів населення. Використано
дві групи методів: історичний і методи статистичного аналізу, у тому числі кореляційний аналіз. Досліджено
становлення мінимальної заробітної плати як інституту регулювання рівня заробітної плати і доходів населення. Сформульовано три гіпотези щодо взаємозалежності середньої заробітної плати і ВВП на одного зайнятого, середньої заробітної плати і середніх доходів домогосподарств, середньої та мінімальної заробітної
плати і проведено їх перевірку на основі статистичних даних і попередніх досліджень авторів. У результаті
статистично підтверджено факт імплементації мінімальної заробітної плати як інституту – регулятора рівня
заробітної плати формування доходів домогосподарств.
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Аннотация. Рассмотрена минимальная заработная плата как институт регулирования доходов населения. Использованы две группы методов: исторический и методы статистического анализа, в том числе корреляционный анализ. Изучено становление минимальной заработной платы как института регулирования уровня
заработной платы и доходов населения. Выдвинуты три гипотезы относительно взаимозависимости средней
заработной платы и ВВП на одного занятого, средней заработной платы и средних доходов домохозяйств,
средней и минимальной заработной платы и проведена их проверка на основе статистических данных и предыдущих исследований авторов. В результате статистически подтвержден факт имплементации минимальной заработной платы как института – регулятора уровня заработной платы и доходов домохозяйств.
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Вступ. Перетворення, що відбуваються в нашій
країні, суттєво впливають на рівень та якість життя
населення. На цей час в Україні дуже гостро стоїть
питання нерівності доходів різних груп населення. Існування в державі значних груп населення з низьким
рівнем доходів не тільки погіршує показники рівня та
якості життя, а й може стати причиною соціальної напруги в суспільстві. Тому політика у сфері формування та регулювання заробітної плати і доходів домогосподарств повинна бути однією з основих політики державного регулювання соціально-економічних
процесів. Важливість вивчення процесу формування
первинних доходів, основним з яких є заробітна плата, та його ефективного розподілення вже доказана
багатьма відомими економістами та практикою господарювання.
Аналіз досліджень і постановка завдання. Одними з перших питанням формування і розподілення
доходів основних груп населення приділили наукову
увагу представники класичної школи політекономії
– А. Сміт, Д. Рікардо та інші, визнавши три основні
форми доходів згідно з трьома основними класами
суспільства. Пізніше їхні послідовники класичної методології – неокласики також приділяли велику увагу
цьому питанню. Істотний вклад у розвиток теорії доходів вніс англійський економіст Дж. М. Кейнс, підкресливши важливість правильного розподілення
доходів між різними групами населення задля забезпечення платоспроможного попиту в країні та створення передумов для процесу відтворення. Один із
провідних напрямів сучасної економічної думки –
інституціоналізм, велику увагу приділяє питанням,
пов’язаним із процесами формування доходів населення, а саме із упровадженням ефективних правил
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і процедур, які дозволять підвищувати рівень оплати
праці та доходів населення.
Сучасні українські та російські економісти також
багато уваги приділяють різним аспектам формування і розподілу доходів населення. Н. Холод проаналізував розподіл доходів у перехідних економіках [1].
М. Горелов розглядає економічну категорію «рівень
життя» у широкому і вузькому розумінні, вивчає взаємозалежність політики доходів та якості життя населення [2]. Сутність економічної категорії «доходи населення», проблеми їх формування, розподілення та
перерозподілення вивчають багато сучасних дослідників, серед яких С. Заєць, І. Ховрак, М. Ватаманюк,
Р. Зварич, В. Адамик [3–7].
Регулювання економічних процесів може відбуватися як за рахунок дискретних дій уповноважених
органів влади та управління, так і шляхом імплементації певних правил та процедур, що є постійними
інститутами-регуляторами та майже не потребують
постійних управлінських рішень, а ухвалення роблять
це автоматично за рахунок їх імплементації в чинне
законодавство.
Метою роботи є дослідження використання мінімальної заробітної плати як інституту регулювання
доходів населення.
Методологія проведеного дослідження передбачає
використання двох пов’язаних між собою груп методів, одна з яких заснована на історичному аналізі формування нормативно-законодавчої бази у сфері мінімальної заробітної плати та використанні числових
рядів даних, а друга – з використанням методів статистичного аналізу, основним з яких є кореляційний:
1) дослідження становлення мінімальної заробітної плати як інституту-регулятора. Для цього
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перевіркою їх із застосуванням статистичних методів,
у тому числі кореляційного аналізу.
Результати дослідження. Основним джерелом доходів населення в Україні, як і в багатьох інших країнах,
виступає заробітна плата. За інформацією Державної
статистичної служби України, частка заробітної плати
у структурі грошових доходів домогосподарств була
достатньо сталою і становила від 53 до 57% (рис. 1).

проаналізовано хронологію ухвалення основних нормативних актів, що стосуються цього процесу, виділено його основні етапи, описано актуальні особливості
використання мінімальної заробітної плати як інституту-регулятора;
2) формулювання гіпотез щодо наявності взаємозв’язків між мінімальною заробітної платою та обраними макроекономічними показниками з подальшою
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Рис. 1. Заробітна плата у структурі ресурсів і грошових доходів домогосподарств у 1999–2015 рр. (%)
Примітка. Розраховано за даними Державної статистичної служби України [8]

Академік НАН України В. М. Геєць зазначає, що
повинна існувати певна відповідність між динамікою
заробітних плат і продуктивності [9, c. 42]. Причому
необов’язко динаміка заробітної плати повинна випереджати динаміку продуктивності праці. Скоріше, навпаки, зростання реальної заробітної плати є наслідком збільшення продуктивності праці. А значить, динаміка заробітної плати повинна, після певного запізнення, наслідувати тенденції динаміки продуктивності праці. Якщо розглядати показник продуктивності
праці в макроекономічній площині, то, наслідуючи логіку міркувань Роберта Солоу та інших економістів, її
можна розрахувати як відношення валового внутрішнього продукту до чисельності зайнятих в економіці.
У рамках першої частини роботи дослідимо становлення мінімальної заробітної плати як інструмент регулювання рівня заробітної плати та доходів населення.
У цілому, мінімальна заробітна плата як інститут
регулювання заробітної плати і доходів населення має
такі особливості використання:
• щодо традиційних положень економічної теорії мінімальна заробітна плата встановлює
обмеження на розмір оплати праці знизу (ціна
підлоги);
• оплата праці в державному і приватному секторах економіки прив’язана до рівня мінімальної заробітної плати;
• мінімальна заробітна плата є важливим елементом тарифної системи оплати праці в державних установах;
• в умовах тіньової економіки мінімальна заробітна плата є орієнтиром для легальної частини оплати праці.

Цей інститут-регулятор упроваджувався поступово, а його становлення та імплементація відбувалися,
за нашою думкою, у рамках трьох етапів:
1) формування законодавчої бази щодо інституту
мінімальної заробітної плати (загальний опис інституту); він уже є нормативно, але не використовується
на практиці як інститут-регулятор;
2) створення та імплементація інститутів регулювання заробітної плати як стандартного регулятора
нижнього порогу заробітної плати (застосування інституту); обмежене використання інституту-регулятора;
3) створення та імплементація процедур і правил,
що формують прямий вплив мінімальної заробітної
плати на рівень заробітної плати великої групи робітників бюджетної сфери та соціальних видатків із бюджету, які набувають форми соціальних трансфертів
у структурі доходів населення; формування сильного
інституту-регулятора.
Сьогодні мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче за який не може
призначатися оплата за виконану робітником місячну,
а також почасову норму праці (обсяг робіт). До мінімальної заробітної плати не включають доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.
Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, яка обов’язкова на всій території
України для підприємств усіх форм власності та господарств, а також фізичних осіб, що використовують
працю найманих робітників.
Далі в табл. 1 наведемо хронологію ухвалення
основних нормативних документів, що поступово
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переглянутим протягом року. Крім того, уже впроваджено законодавчу норму, що обмежує розмір мінімальної заробітної плати знизу: вона не може бути
встановлена нижче за прожитковий мінімум для
працеспроможних осіб. Таким чином, мінімальна заробітна плата має чітку прив’язку до розміру іншого
інституту-регулятора доходів населення – прожиткового мінімуму, від величини якого залежать обсяги широкого переліку видів соцальних трансфертів
населенню.
Таблиця 1
Хронологія встановлення мінімальної заробітної плати в Україні
як інституту-регулятора

вмонтовували до системи державного регулювання мінімальну заробітну плату як інституту-регулятора.
Мінімальна заробітна плата поступово стає важливим регулятором рівня заробітної плати і доходів
населення. Зокрема, нормами чинного законодавства встановлено, що розмір мінімальної заробітної
плати визначається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше ніж раз
на рік у законі про державний бюджет і може бути

Дата
Нормативний документ
31.12.1992 Декрет Кабінету Міністрів України «Про оплату праці»
30.08.2002 Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці
робітників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
та коефіцієнтів оплати праці робітників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної сфери»
10.07.2003 Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу
України і Закону України “Про оплату праці”»
22.08.2005 Постановa КМУ «Про внесення змін та визнання такими,
що втратили дію, деяких постанов Кабінету Міністрів
України з питань оплати праці робітників установ, закладів
та організацій окремих галузей бюджетної сфери»
Примітка. Складено авторами.

Процес становлення мінімальної заробітної плати як інституту-регулятора відображенo на графіку
(рис. 2), де можна побачити динаміку показника, який

Характеристика
Введено інститут мінімальної заробітної плати як поняття
Розробка Єдиної тарифної сітки (ЄТС), що побудована
на використанні розрядів та коефіцієнтів, за якої коефіцієнти
оплати праці за кожним розрядом розраховуються виходячи
з розміру окладу робітників за 1-м розрядом
Регламентовано обов’язкове затвердження мінімальної
заробітної плати i прожиткового мінімуму при затвердженні
державного бюджету
Введення в дію з 1 вересня 2005 року ЄТС, у якій оклад
1-го розряду відповідає мінімальній заробітній платі

розраховується як відношення середньорічної мінімальної заробітної плати до середньої заробітної плати в 1995–2015 рр.

Рис. 2. Середньорічна мінімальна заробітна плата відносно середньої заробітної плати
i середня заробітна плата відносно ВВП на одного зайнятого в 1995–2015 рр. (%)
Примітка. Складено авторами

Додатково на графіку представлена динаміка відношення середньої заробітної плати відносно ВВП
на одного зайнятого як показника, який відображає
об’єктивну природу макроекономічної трансформації ВВП у заробітну плату і не має сильних коливань.
Перший показник має суб’єктивну природу і його
значення залежать від того, яким чином інститут мінімальної заробітної плати імплементовано до системи регулювання. Тому лише з 1998 року з’являються
перші ознаки формування майбутньої довгострокової
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тенденції, коли цей показник лежить в інтервалі від 30
до 40 відсотків.
В основі другої частини роботи лежить одночасна
перевірка трьох гіпотез на основі статистичних даних
та авторських напрацювань:
1) у результаті макроекономічного кругообігу
заробітна плата формується в результаті створення ВВП і його подальшого розподілу (метод розрахунку ВВП за доходами, або розподільний метод); тому повинна існувати сильна
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залежність між середньою заробітної платою і
ВВП на одного зайнятого;
2) заробітна плата є основою доходів домогосподарств, які потім витрачаються на споживання
(метод розрахунку ВВП за видатками, або метод
кінцевого використання); тому повинна існувати сильна залежність між середньою заробітної
платою і середніми доходами домогосподарств;
3) установлення мінімальної заробітної плати
як інституту регулювання заробітної плати
прямо та опосередковано впливає на її рівень;
тому повинна існувати сильна залежність між
середньою заробітної платою і мінімальною
заробітною платою.
Для перевірки гіпотез на істинність виконано такі
етапи:
1) визначення і вибір статистичних показників,
які чітко, однозначно та адекватно характеризують динаміку ВВП, заробітної плати, мінімальної заробітної плати і доходів домогосподарств та формулювання гіпотез і критеріїв
перевірки їх на істинність;
2) вибір часового інтервалу дослідження і підготовка даних до проведення кореляційного
аналізу;
3) проведення кореляційного аналізу з побудовою кореляційної матриці та інтерпретація
отриманих результатів.
Етап 1. Показниками, що досліджуються в роботі,
визначено й обрано такі:
• середньомісячний ВВП на одного зайнятого
(ВВП); для його визначення проведені авторські розрахунки на основі даних Державної
статистичної служби України;
• середньомісячна заробітна плата (ЗП); джерелом інформації виступають дані Державної
статистичної служби України;
• середньорічна мінімальна заробітна плата
України (МЗП); для його визначення проведено авторські розрахунки на основі даних законів про державний бюджет України та статистичної інформації з ресурсу minfin.com.ua [10];
• середньомісячний дохід на одну особу домогосподарства (ДД); для його визначення проведено авторські розрахунки на основі даних
Державної статистичної служби України.

Теоретично між вказаними макроекономічними
показниками повинні існувати стійкі взаємозв’язки
(рис. 3).
ВВП на одного зайнятого
Середня заробітна плата
Доходи домогосподарств на одну особу
Мінімальна заробітна плата

Рис. 3. Схема взаємозв’язків між показниками,
що досліджуються
Примiтка. Cкладено авторами

Для статистичної перевірки наявності взаємозв’язку між вказаними чотирма показниками використано кореляційний аналіз i побудовано кореляційну матрицю. Якщо розраховані коефіцієнти кореляції
є близькими до значення «1,0», то це означає наявність
сильного взаємозв’язку між ними i підтверджує істинність поставлених гіпотез.
Етап 2. Перед проведенням кореляційного аналізу
дані щодо показників трансформовані з урахуванням
таких особливостей:
1) часовий період дослідження cтановить 17 років, із 1999 до 2015 рр.; це пов’язано, насамперед, із браком коректних даних щодо доходів
домогосподарств до 1998 року; крім того, саме
протягом 2002–2005 років мінімальна заробітна плата поступово стає сильним інститутом
– регулятором доходів домогосподарств, тому
зазначений період включає всі три вказані
вище етапи його становлення та імплементації;
2) з метою елімінування інфляційного впливу на
показники, що досліджуються, проведено їх
коригування на кумулятивні коефіцієнти індексів споживчих цін для кожного року; таким
чином були отримані реальні значення показників у цінах базисного періоду, 1999 року;
3) з метою забезпечення більш високого рівня інтерпретації результатів дослідження розраховані показники нормовані щодо отриманих результатів за 1999 рік, які були прийняті за 100%.
Результати проведеної трансформації та зроблених розрахунків наведено в табл. 2.
Таблиця 2
Реальні середньомісячні показники ВВП на одного зайнятого, заробітної плати,
мінімальної заробітної плати і доходів домогосподарств на одну особу в 1999–2015 роках, 1999 р. = 100%

Рік
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

ВВП на зайнятого (ВВП)
100
101
109
119
133
157
173
195
227
238
206

Заробітна плата (ЗП)
100
101
122
146
170
200
240
285
327
350
318

Мінімальна заробітна плата (МЗП)
100
105
111
142
166
176
215
240
251
248
258

ISSN 2221-755X ВTUVWX УVTYZ[UW\Z\] ^`VXTYUcXfg Uh[`YW 2016 № 1–2 (25–26)

Доходи домогосподарства (ДД)
100
97
110
128
146
173
220
248
276
310
284
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Закінчення табл. 2
Рік
ВВП на зайнятого (ВВП) Заробітна плата (ЗП)
2010
235
343
2011
261
374
2012
280
427
2013
289
463
2014
295
438
2015
262
355
Примітка. Розраховано авторами.

Мінімальна заробітна плата (МЗП)
326
320
371
391
368
259

Проаналізувавши дані табл. 2, слід відмітити, що
протягом 1999–2015 рр. мали місце дуже схожі за характером тенденції зміни показників, які досліджуються. Так, реальні середньомісячні показники ВВП
на одного зайнятого, мінімальна заробітна плата і
доходи домогосподарств на одну особу синхронну
збільшилися приблизно у 2,6 раза. Темпи зростання
реальної середньомісячної заробітної плати були вищими, але характер змін, тобто зростання або падіння
в певні роки, був однаковим з іншими показниками.
Показник МПЗ іноді змінювався у протилежному напрямку в порівнянні з іншими, але це пов’язано скоріше з особливостями його встановлення і мало короткостроковий характер. Так, кризового, 2009 року він,
на відміну від інших показників, зростав, а в доволі
успішному 2011-му, навпаки, знижувався. У цілому
варто відмітити наявну тенденцію до зростання всіх
чотирьох показників протягом 1999–2015 рр.
Етап 3. Результати проведеного кореляційного
аналізу між показниками, що досліджуються, наведено в кореляційній матриці (табл. 3)
Таблиця 3
Коефіцієнти кореляції між показниками ВВП
на одного зайнятого, середньої
та мінімальної заробітної плати
і доходами домогосподарств у 1999–2015 роках
Показники
ВВП
ЗП
МЗП
ВВП
1,00
0,99
0,96
ЗП
0,99
1,00
0,98
МЗП
0,96
0,98
1,00
ДД
0,97
0,99
0,97
Примітка. Розраховано на основі даних табл. 2.

ДД
0,97
0,99
0,97
1,00

Результати проведеного кореляційного аналізу
однозначно і беззаперечно підтверджують наявність
сильного взаємозв’язку між усіма показниками, що
відображається в дуже високих значеннях коефіцієнтів кореляції, які становлять 0,96–0,99.
Під час перевірки всіх трьох гіпотез виявлено, що
коефіцієнти кореляції становлять: 1) між показниками ВВП і ЗП – 0,99; 2) між показниками ЗП і ДД – 0,99;
3) між показниками ЗП і МЗП – 0,98. Це означає, що
залежність між представленими в межах кожної з поставлених гіпотез є не просто дуже високою, а майже функціональною. Крім того, установлений також

Доходи домогосподарства (ДД)
304
309
336
362
333
256

дуже сильний взаємозв’язок між показниками ВВП
і ДД (коефіцієнт кореляції), а це ще раз підтверджує
теоретичну концепцію макроекономічного кругообігу, в рамках якого ВВП розподіляється на первинні
доходи, а ті, у свою чергу, стають основою доходів домогосподарств, споживчі витрати яких є основним
компонентом при розрахунку ВВП за видатками.
Висновки. За результатами проведеного дослідження можна зробити такі висновки.
1. Поступово через проходження трьох етапів мінімальна заробітна плата стала сильним інститутом
регулювання заробітної плати і доходів домогосподарств, використання якого прямо або опосередковано впливає на процеси їх формування. Крім того,
сформувалися формальні (тобто затверджені законодавчо) інституціональні зв’язки з іншими інститутами регулювання заробітної плати і доходів домогосподарств – прожитковим мінімумом та окладом першого тарифного розряду ЄТС.
2. На основі проведення кореляційного аналізу
встановлено сильні взаємозв’язки між реальними
середньомісячними показниками ВВП на одного зайнятого, заробітною платою, мінімальною заробітною
платою та доходами домогосподарств на одну особу.
Що є статистичним підтвердженням факту імплементації мінімальної заробітної плати як інституту-регулятора рівня заробітної плати і формування доходів
домогосподарств. Також слід відмітити, що має місце
дуже сильний взаємозв’язок між мінімальною заробітною платою і доходами домогосподарств, мінімальною заробітною платою і ВВП на одного зайнятого.
Якщо перший факт можна пояснити наявністю прямого впливу мінімальної заробітної плати на оплату
праці та опосередкованого на соціальні трансферти,
то другий факт є скоріше за все заручником дуже високих значень коефіцієнтів парної кореляції між показниками, що досліджуються.
3. Перспективою подальших досліджень ролі та
результатів використання в Україні інститутів регулювання заробітної плати і доходів населення є комплексне вивчення разом із мінімальною заробітною
платою історію та особливості створення й імплементації таких важливих інститутів, як прожитковий мінімум, мінімальна пенсія, тарифно-окладна система
оплати праці на основі ЄТС.
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