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Постановка проблеми. Формування високо-
конкурентної економіки регіонів вимагає фор-
мування конкурентоспроможної робочої сили 
та ефективних соціально-трудових відносин. Це 
пов’язано з тим, що в ринкових умовах найсуттє-
віші перетворення відбуваються, насамперед, у 
соціально-трудовій сфері, зокрема в оплаті праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти проблеми оплати праці як факто-
ру сталого соціально-економічного розвитку ре-
гіону досліджено вітчизняними і зарубіжними 
вченими. Серед вчених України і країн СНД слід 
відзначити таких як О.  Амоша, Л.  Балабанова, 
С. Бандур, Д. Богиня, М. Волгін, Б. Генкін, В. Да- Бандур, Д. Богиня, М. Волгін, Б. Генкін, В. Да-Бандур, Д. Богиня, М. Волгін, Б. Генкін, В. Да- Богиня, М. Волгін, Б. Генкін, В. Да-Богиня, М. Волгін, Б. Генкін, В. Да- Да-Да-
нюк, В. Гриньова, О. Грішнова, А. Доронін, �. Ка- Грішнова, А. Доронін, �. Ка-Грішнова, А. Доронін, �. Ка- Доронін, �. Ка-Доронін, �. Ка- �. Ка-�. Ка- Ка-Ка-
чан, А. Колот, Т. Костишина, І. Кравченко, О. Кру- А. Колот, Т. Костишина, І. Кравченко, О. Кру-А. Колот, Т. Костишина, І. Кравченко, О. Кру- Колот, Т. Костишина, І. Кравченко, О. Кру-Колот, Т. Костишина, І. Кравченко, О. Кру- Костишина, І. Кравченко, О. Кру-Костишина, І. Кравченко, О. Кру- Кравченко, О. Кру-Кравченко, О. Кру- Кру-Кру-
шельницька, С.  Лебедєва, Е.  Лібанова, Л.  Лісо-  Лебедєва, Е.  Лібанова, Л.  Лісо-Лебедєва, Е.  Лібанова, Л.  Лісо-  Лібанова, Л.  Лісо-Лібанова, Л.  Лісо-  Лісо-Лісо-
гор, Н.  Лук’янченко, Д.  Мельничук,  О.  Новікова, 
Ю.  Одегов, І.  Петрова, Г.  Слєзінгер, Ф. Хміль, 
М. Чумаченко, та інші. Водночас, у працях сучас- Чумаченко, та інші. Водночас, у працях сучас-Чумаченко, та інші. Водночас, у працях сучас-
них вчених та фахівців не завжди приділяється 
достатня увага проблемам оплати праці в контек-
сті соціально-економічного розвитку регіонів.

Метою статті є визначити сучасні проблеми 
в оплаті праці та розробити пропозиції щодо її 
удосконалення.

Обґрунтування отриманих наукових ре
зультатів. Формування оплати праці в умовах 
трансформаційних змін в економіці України по-
винно бути основою для:
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- підвищення платоспроможного попиту 
населення на товари і послуги як чинника, який 
сприятиме підвищенню рівня життя, економіч-
ному зростанню виробництва, соціально-еконо-
мічному розвитку регіонів;

- створення ефективних мотивів і стимулів 
до праці, підвищення її якості і продуктивності;

- створення умов для формування конку-
рентоспроможного персоналу;

- створення умов для реформування соці-
альної сфери регіонів як засобу зменшення дер-
жавних витрат і потенційного джерела інвести-
цій у реальний сектор економіки [2, с. 152].

Важливим аспектом використання робочої 
сили є оплата її праці. Згідно з даними Державної 
служби статистики України середньомісячна но-
мінальна заробітна плата штатного працівника у 
2011 році порівняно з 2010 роком збільшилась на 
17,6 % і становила 2633 грн.

Продовжує спостерігатися міжгалузева дифе-
ренціація в рівнях оплати праці. Найбільш опла-
чуваними в країні у 2011 році були працівники 
авіаційного транспорту та фінансових установ, 
у яких розмір заробітної плати у 2–3 рази пере-
вищив середній по економіці. Водночас, рівень 
оплати праці у закладах охорони здоров’я зали-
шається майже на третину нижчим за середній 
показник по економіці, в освіті – на 21 % менше. 
У цілому по країні 6 % освітян і працівників охо-
рони здоров’я отримують заробітну плату на рівні 
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прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Також спостерігається тенденція зменшення 

кількості працівників, оплата праці яких зна-
ходиться у межах мінімальної заробітної пла-
ти, встановленої законодавством. Серед 9,9 млн 
працівників, яким оплачено 50 % і більше робо-
чого часу, встановленого на грудень 2011 року, 
0,6 млн осіб (5,6 %) мали нарахування у межах 
мінімальної заробітної плати.

Розподіл працівників із розмірами заробітної 
плати свідчить про відсутність залежності заробіт-
ної плати від професійно-кваліфікаційного рівня 
працівників як у сфері послуг, так і виробництва.

Індекс реальної заробітної плати у середньо-
му за 2011 рік порівняно з 2010 роком становив 
108,7 %, а впродовж року – 111,0 %.

Упродовж 2011 року зберігалася тенден-
ція щодо зменшення обсягу заборгованості 
з виплати заробітної плати, яка намітилась у 
2010 році. Загальна сума заборгованості на 1 
січня 2012 року досягла 977,4 млн грн, що на 
третину менше, ніж на початок 2010 року. Об-

Таблиця 1
Динаміка середньої заробітної плати за видами економічної діяльності за 2009–2011 рр.

Види економічної діяльності 2009 2010 2011

Співвідношення 
2011 р. до 

середньої по 
Україні

Ранжування за рівнем 
заробітної плати:

Ранжування за 
співвідношен

ням 2011 р. 
до середньої
 по Україні

2009 2010 2011

Усього по Україні 1906 2239 2633 х х х х х
Промисловість 2117 2580 3120 118,5 3 3 3 2

Будівництво 1511 1754 2251 85,5 6 6 5 5
Торгівля 1565 1874 2339 88,8 5 5 4 4

Фінансова діяльність 4038 4601 5340 202,8 1 1 1 1
Державне управління 2513 2747 3053 116,0 2 2 2 3

Освіта 1611 1889 2081 79,0 4 4 6 6
Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги
1307 1631 1778 67,5 7 7 7 7

сяг невиплаченої заробітної плати на 1 січня 
2012 року дорівнював 3 % фонду оплати праці 
попереднього місяця проти 4,3 % на початок 
2011 року.

Упродовж 2011 року сума невиплаченої заро-
бітної плати зменшилась майже у всіх регіонах 
України, найсуттєвіше – у м. Києві (на 41,8 млн 
грн), Харківській (на 37,8 млн грн) та Донецькій 
(на 33,2 млн грн) областях. У Закарпатській, Іва-
но-Франківській, Сумській та Херсонській об-
ластях зафіксовано збільшення суми боргу на 
1,2–29,7 %.

Найбільше зниження заборгованості зафік-
совано на економічно активних підприємствах 
промисловості (на 8,5 млн грн), будівництва (на 
61,8 млн грн), транспорту та зв’язку (на 24,3 млн 
грн), а також торгівлі, ремонту автомобілів, по-
бутових виробів та предметів особистого вжит-
ку (на 18, 0 млн грн) [1, с. 17–19].

Динаміка середньомісячної заробітної плати 
за видами економічної діяльності представлена 
у табл. 1.

Згідно з проведеним дослідженням спостеріга-
ється за обраними видами економічної діяльності 
упродовж 2009-2010 років однакові ранги за рівнем 
заробітної плати. зміни у 2011 році у бік зростан-
ня рангу простежуються в будівництві (5 проти 6), 
торгівлі (4 проти 5) та зниження в освіті (6 проти 4).

Ранжування за співвідношенням до серед-
ньої заробітної плати в України показало, що 
відповідно 1, 2, 3 позиції займають фінансова ді-
яльність, промисловість, державне управління, 
на останньому місці – освіта і охорона здоров’я 
та надання соціальної допомоги (рис. 1).

Важливим показником соціально-економіч-

ного розвитку регіонів є стан виплати заробітної 
плати працівникам (рис. 2).

Основними завданням удосконалення опла-
ти праці в контексті соціально-економічного 
розвитку регіонів мають бути:

- визначення заходів на державному та регі-
ональному рівнях, спрямованих на забезпечення 
зростання номінальної заробітної плати та форму-
вання джерел її подальшого підвищення;

- забезпечення стабільного зростання реальної 
заробітної плати базуючись на макроекономічній си-
туації та фінансово-економічному розвитку регіонів;

- удосконалення механізмів державного і ко-
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Рис. 1. Ранжування за співвідношенням заробітної плати у 2011 р. до середньої по Україні
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лективно-договірного регулювання оплати праці;
- відновлення функцій заробітної плати з 

наближення її рівня до реальної вартості робо-
чої сили на ринку праці;

- реалізація заходів щодо посилення захис-
ту прав працівників регіонів на своєчасне одер-
жання заробітної плати та зниження ризиків в 
оплаті праці [3, с. 150–152].

Формування концептуальних підходів до 
удосконалення оплати праці в контексті соці-
ально-економічного розвитку регіонів повинно 
базуватись на таких принципах:

- удосконалення оплати праці з урахуван-
ням результатів моніторингу галузевого та регі-
онального рівня оплати праці;

- поєднання системного й індивідуально-
го підходу в оплаті праці, що дозволить знизити 
суб’єктивізм в оцінці результатів праці та удоско-
налити індивідуалізацію в оплаті праці;

- відповідність цілей системи оплати праці і 
мотивації стратегічним цілям діяльності підпри-

ємства та соціально-економічного розвитку регіону;
- усунення де мотивуючих чинників: конфлік-

тності, внутрішнього дискомфорту, недосяжних 
цілей і завдань, відсутності необхідних ресурсів 
для виконання завдань, залежності оплати праці 
від індивідуального вкладу працівника;

- прозорість та зрозумілість системи оплати 
праці;

- справедливість в оплаті праці;
- своєчасність виплати винагороди;
- тотальність системи оплати праці, яка по-

єднує матеріальну і нематеріальну винагороду;
- надання повноважень підприємствам ре-

гіону і покладання на них контролю за дотри-
манням гендерної рівності.

Висновки. Таким чином, оплата праці, як стри-
жень соціально-трудових відносин, є ключовим 
показником у формуванні конкурентоспромож-
ності працівників. підприємства та сталого соці-
ально-економічного розвитку регіонів.


