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У статті розглядається вплив підвищення мінімальної заробітної плати в Україні на
загальний стан економіки і державний бюджет у 2017 році. Розкрито передумови та визначено
причини прийняття рішення про підвищення мінімальної зарплати. Проаналізовано можливі
позитивні й негативні наслідки даного заходу. Окреслено шляхи вирішення соціально-
економічних проблем, які виникли в країні у результаті підвищення мінімальної заробітної
плати . 
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Постановка проблеми. В економіці 
України мінімальна заробітна плата має ва-
жливе значення для ринку праці. Її тради-
ційно розглядають як один із соціальних 
стандартів, а не як інструмент політики на 
ринку праці, що, серед іншого, покращує 
ринкові позиції працівників з низькою заро-
бітною платою. 

В умовах довготривалого економічно-
го спаду зменшення реальних доходів насе-
лення, високих показників інфляції та без-
робіття надзвичайно важливим є соціальний 
захист населення, що включає в першу чер-
гу встановлення адекватних соціальних 
стандартів, таких як мінімальна заробітна 
плата, мінімальна пенсія, прожитковий мі-
німум. Однак в 2014–2016 рр. темпи інфля-
ції значно випередили темпи росту соцстан-
дартів. Тому діючі соціальні стандарти фак-
тично перестали відповідати економічним 

реаліям, нагальним стало питання про їх 
суттєве підвищення.  

Рішення Кабміну про збільшення мі-
німальної зарплати до 3200 грн з 1 січня 
2017 р. викликає неоднозначну оцінку з бо-
ку економістів і підприємців. На перший по-
гляд, підвищення МЗП є логічним заходом 
для забезпечення соціальної справедливості, 
спрямованим на підвищення добробуту най-
бідніших верств населення, а також детіні-
зацію економіки. Разом з тим, існують по-
боювання, що реалізація даного рішення 
призведе до суттєвого збільшення інфляції, 
безробіття і податкового тиску на бізнес то-
що. Враховуючи, що дане питання є досить 
актуальним і прямо стосується мільйонів 
українців, відсутність чіткої і підкріпленої 
розрахунками інформації про вплив збіль-
шення мінімальної зарплати на економіку 
України – це однозначно негативний фактор 
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для фінансового планування. 
Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Проблемам дослідження сучасного 
стану заробітної плати присвятили свої пра-
ці такі вітчизняні науковці, як: І. Петрова 
[1], С. Покропивний [2] та ін. У своїх працях 
наукові діячі та фахівці-економісти змістов-
но розглядають найважливіші проблеми оп-
лати праці в умовах вітчизняної економіки, 
що склалися на сьогодні. При цьому най-
більша увага приділяється саме досліджен-
ню визначення сутності заробітної плати та 
функцій, які вона повинна виконувати в су-
часних умовах ринкової економіки. 

В існуючих наукових працях багато 
уваги приділяється вивченню основних 
чинників, що впливають на величину заро-
бітної плати та пошуку оптимального рівня 
заробітної плати. У полі зору науковців зна-
ходиться і визначення реальної вартості по-
слуг на ринку праці в Україні. Пропонують-
ся раціональні шляхи вирішення гострих 
питань стосовно заробітної плати на підпри-
ємствах України. 

Актуальність і недостатня дослідже-
ність вказаної проблеми визначили вибір 
теми даної публікації. 

Формулювання мети статті. Метою 
статті є оцінка та аналіз негативних і пози-
тивних наслідків підвищення мінімальної 
зарплати для економіки України в цілому та 
державного бюджету, зокрема, визначення 
на цій основі способів зменшення негатив-
ного впливу даного заходу на зростання ви-
трат підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Враховуючи те, що рішення про під-
вищення мінімальної зарплати було прийня-
те лише в жовтні 2016 р., кількість дослід-
жень і публікацій, присвячених даній про-
блемі та ії можливим наслідкам, відносно 
невелика [1-5]. Аналіз цих і деяких інших 
публікацій дозволив зробити висновок, що в 
них проблема розглядається досить однобо-
ко, а увага фокусується лише на негативних 
(чи навпаки, позитивних) сторонах. 

Згідно з ст. 95 Кодексу законів про 
працю України (КЗпП) мінімальна заробітна 
плата – це встановлений законом мінімаль-
ний розмір оплати праці за виконану праців-
ником місячну/годинну норму праці, що 
встановлюється одночасно в місячному та 

погодинному розмірах [6]. Мінімальна заро-
бітна плата (МЗП) є державною соціальною 
гарантією, обов'язковою на всій території 
України для підприємств, установ, організа-
цій усіх форм власності і господарювання та 
фізичних осіб, які використовують працю 
найманих працівників, за будь-якою систе-
мою оплати праці; встановлюється на націо-
нальному рівні (однакова для всіх, відсутній 
регіональний, галузевий чи інший поділ). 
Розмір МЗП встановлюється Верховною Ра-
дою України за поданням Кабінету Мініст-
рів України не рідше одного разу на рік за-
коном про Державний бюджет України на 
відповідний рік. 

Мінімальна зарплата має відносно не-
довгу історію у світі. Вперше питання про 
встановлення мінімального розміру винаго-
роди робітника було підняте в 19 столітті на 
фоні все більшої популярності соціалістич-
них і марксистських поглядів. Перший закон 
про мінімальну зарплату (в сучасному її ро-
зумінні) був прийнятий 1894 р. в Новій Зе-
ландії. Протягом 20-го століття такі ж зако-
ни були прийняті у більшості країн світу. 
Незважаючи на це, доцільність МЗП є пред-
метом дискусій серед економістів. Так, при-
хильники неокласичної теорії стверджують, 
що встановлення мінімальної зарплати при-
зводить до зростання безробіття та інфляції, 
а також завдає збитків малому бізнесу. На 
думку їх опонентів, позитивних ефектів від 
мінімальної зарплати набагато більше, ніж 
негативних – зокрема, гарантується соціаль-
ний захист некваліфікованих робітників,  
підвищуються стандарти життя для найбід-
ніших прошарків населення, стимулюється 
споживання, зменшується рівень бідності 
[7]. Так чи інакше, близько 80% держав ма-
ють законодавчо встановлений мінімальний 
розмір оплати праці, в т. ч. 22 з 28 країн Єв-
ропейського союзу [8]. Не мають такого по-
няття Данія, Фінляндія, Швеція, Італія, Кіпр 
і Австрія (а також Норвегія та Швейцарія). 
В цих країнах мінімальний розмір зарплати 
регулюється колективними договорами між 
роботодавцями і працівниками. В табл. 1 
наведено статистичні дані про розмір вста-
новленої МЗП в європейських країнах. 
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Таблиця 1  
Мінімальна місячна зарплата в деяких  
країнах Європи і світу, січень 2017 р. 

Держава 
Мінімальна 

місячна 
зарплата, $ 

Мінімальна 
місячна 

зарплата, 
нац. валюта 

Австралія 2400 3100 AUD 

Люксембург 2100 € 1 999 

Нова Зелан-
дія 1940 2700 NZD 

Франція 1550 € 1 480 

США 1270 1270 

Польща 490 2000 PLN 

Словаччина 455 € 435 

Угорщина 435 127500 
HUF 

Латвія 390 € 370 

Болгарія 246 460 BGN 

Білорусь 135 265 BYN 

Росія 125 7500 RUB 

Україна 120 3200 UAH 

Молдова 105 2100 MDL 

Джерело: [8-11] 
 
Як бачимо  із таблиці 1, навіть після 

подвійного збільшення Україна за рівнем 
мінімальної зарплати (в доларовому вира-
женні) поступається всім сусіднім державам 
(окрім Молдови, що має найнижчу МЗП в 
Європі). Найвищі світові показники мають 
Австралія та Люксембург, де мінімальна 
зарплата відповідно в 20 і 17,5 разів вища за 
українську. Серед країн ЄС найменша МЗП 
– у Болгарії (235 євро, або 246 доларів 
США; вдвічі більше, ніж в Україні). Таким 
чином, в 2016 році саме в Україні був най-
нижчий рівень МЗП в Європі (від 1378 до 
1600 грн [12], що відповідає 50-60$). Навіть 
враховуючи, що загальний рівень цін в Ук-
раїні набагато нижчий, ніж в ЄС і США, 
можна стверджувати, що праця українських 
робітників була і залишається вельми недо-
оціненою; з цієї точки зору, підвищення 
МЗП до 3200 грн – логічний і необхідний 
крок. 

Необхідність підняття мінімальної 
зарплати обумовлена значним відставанням 
збільшення  соціальних стандартів від зрос-
тання  споживчих цін. Як свідчить статисти-
ка (див. табл 2), з грудня 2014 р. по грудень 
2016 р. рівень споживчої інфляції склав 
198,5% [13]. 

Таблиця 2 
Мінімальна зарплата в Україні, грн 
З якого числа уста-

новлюється Розмір 

З 01.12.2011 1004 
З 01.12.2012 1134 
З 01.12.2013 1218 
З 01.09.2015 1378 
З 01.05.2016 1450 
З 01.12.2016 1600 
З 01.01.2017 3200 

Джерело: [14] 
 

При цьому, мінімальна заробітна плата 
за період з грудня 2013 р. по грудень 2016 р. 
зросла на 31,36% (з 1218 до 1600 грн), а се-
редня – на 78,92% (з 3619 до 6475 грн), про 
що свідчать дані табл.3.  

Також треба враховувати той факт, що 
за останні три роки гривня знецінилася в 3,4 
рази по відношенню до долару США (офі-
ційний курс НБУ 1 січня 2014 р. – 7,99 
грн/дол.; 1 січня 2017 р. – 27,19 грн/дол.) 
[17]. Таким чином, зарплати українців в до-
ларовому вираженні зменшилися майже 
удвічі. 

Таблиця 3 
 Середньомісячна зарплата в Україні, грн 

Грудень 2013 р. 3619 
Грудень 2014 р. 4012 
Грудень 2015 р. 5230 
Грудень 2016 р. 6475 

Джерело: [15] 
 

Однак  прагнення до встановлення со-
ціальної справедливості та боротьба з бід-
ністю  були не єдиними причинами рішення 
уряду про підвищення МЗП. Не менш важ-
ливі фактори – спроба зменшити дефіцит 
Пенсійного фонду України, який у 2016 р. 
склав 145 млрд. грн (у 2015 р. – 80 млрд.; 
збільшення дефіциту пов’язане зі знижен-
ням ставок Єдиного соціального внеску 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2017, №1 47_________________________________________



(ЄСВ) з 41% до 22%) через підвищення мі-
німального ЄСВ і детінізацію зарплат [18], а 
також прагнення обмежити кількість домо-
господарств, що можуть претендувати на 
субсидії (утім, це більш віддалена мета, 
оскільки  такі зміни можливі не раніше опа-
лювального сезону 2017–2018 років) [3;5]. 

 
Таблиця 4 

Індекси споживчої інфляції в Україні у 
2012–2016 рр. 

Рік 
Індекс інфляції, у % 

до попереднього 
року 

2012 99,8 
2013 100,5 
2015 124,9 
2016 143,3 
2016 112,4 

Джерело: [16] 
 

Критики підвищення  мінімальної зар-
плати іноді вказують [4, с.47], що цей захід 
збільшить дефіцит бюджету, задля компен-
сації якого доведеться використовувати емі-
сію грошей, а це, в свою чергу, підвищить 
рівень інфляції. Аби з’ясувати, чи виправда-
ні такі побоювання, а також оцінити наслід-
ки підвищення МЗП для державного бюд-
жету, ми використали доступні економічні 
розрахунки. Так, згідно з розрахунками еко-
номістів IMF Group Ukraine даний урядовий 
захід призве-де до таких наслідків: 1) фонд 
оплати праці (ФОП) в економіці у 2017 р. 
зросте на 25 мільярдів грн (в т. ч. у  держ-
секторі на 13 млрд., у приватному секторі – 
на 12 млрд.); 2) внаслідок зростання ФОП 
підвищаться надходження  від  сплати  по-
датку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – на 
суму від 0,33 до 4,5 млрд. грн (залежно від 
використання працівниками податкових со-
ціальних пільг), від ЄСВ – на суму в 16,2 
млрд. грн, від військового збору – на суму в 
0,4 млрд. грн і від єдиного податку – на су-
му в 2,6 млрд. грн; 3) загальні витрати кон-
солідованого бюджету України зростуть на 
15,8 млрд. грн (в т.ч. 12,95 млрд. на підви-
щення зарплат у держсекторі, 2,85 млрд. – 
на  сплату ЄСВ). Таким чином, витрати   
бюджету збільшаться на 15,8 млрд., а дохо-
ди – на 19,5 млрд. грн (при мінімальному 
варіанті); відповідно дефіцит бюджету не 

тільки не  збільшиться, а  й зменшиться – на 
суму від 3,7 до 7,9 млрд. грн. Крім того, під-
вищення МЗП дозволить  скоротити дефіцит 
Пенсійного фонду (куди йде більшість над-
ходжень від сплати ЄСВ) на 16 млрд. грн (з 
156 до 140 млрд.) [1]. 

Більш детальні розрахунки проведені 
Міністерством фінансів України (рис. 1). 
Загальні витрати на підвищення зарплат ро-
бітникам бюджетної сфери оцінюються у 
28,3 млрд. грн; додаткові податкові надход-
ження від приватного сектору мають склас-
ти 20,6 млрд. грн (в т. ч. 7,6 млрд. ЄСВ, 7,4 
млрд. ПДФО, 6,9 млрд. податку на додану 
вартість (ПДВ) і 2 млрд. єдиного податку; 
крім того, прогнозується зменшення надход-
жень від податку на прибуток (ПнП) на суму 
в 3,3 млрд. грн). Враховуючи, що в держав-
ному секторі до бюджету повернеться 14,6 
млрд. грн (у вигляді ЄСВ та ПДФО) та про-
гнозується зменшення обсягу субсидій на 
3,6 млрд. грн, то фактичне збільшення ви-
трат складе лише 10,1 млрд. (28,3 – 14,6 – 
3,6), тоді як доходи бюджету зростуть на 
20,6 млрд. грн. Таким чином, підвищення 
МЗП зменшить дефіцит держбюджету на 
10,5 млрд.; загальні додаткові надходження 
від сплати ЄСВ (14,8 млрд. грн, в т. ч. в при-
ватному секторі 7,6 млрд., в державному – 
7,2 млрд.) дозволять зменшити дефіцит ПФ 
у 2017 р. з 156,1 млрд. (величини, заплано-
ваної у першому варіанті бюджету) до 141,3 
млрд. [2; 10]. Зауважимо також, що вказані 
10,5 млрд. грн уряд направив на підвищення 
зарплат тим працівникам, які і до цього 
отримували більше 3200 грн (в основному 
лікарям і вчителям). Тому видатки бюджету 
(разом із непрямими) на даний захід скла-
дуть близько 40 млрд. грн [19]; при цьому 
близько 18,5 млрд. залишаться в бюджеті (у 
вигляді ПДФО) або ж підуть у Пенсійний 
фонд (як ЄСВ). 

Як бачимо, конкретні результати обох 
розрахунків  помітно  відрізняються, але  
загальні висновки однакові: підвищення мі-
німальної заробітної плати не спровокує 
зростання дефіциту бюджету в 2017 р., а  
навпаки, призведе до його певного скоро-
чення; також це знизить майже на 10% де-
фіцит Пенсійного фонду. Тому можна   
стверджувати, що вплив даного урядового 
заходу на бюджет є позитивним. 
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Рис. 1. Результати розрахунків Мінфіну України щодо зміни показників Держбюджету-2017 

через підвищення МЗП до 3200 грн [2] 
 
Тепер по черзі розглянемо можливі по-

зитивні і негативні наслідки для української 
економіки. Почнемо з позитивних.  

Зростання доходів українців. Зрозумі-
ло, що це стосується перш за все найбідні-
ших і некваліфікованих  працівників, що 
отримували менше 3200 грн (лише в бюд-
жетному секторі  таких було близько міль-
йона; в приватному – щонайменше 2,6 міль-
йона) [20]. Але треба мати на увазі, що ре-
альна зарплата виросла не у всіх, хто офі-
ційно отримував «мінімалку» – оскільки  
певна  частина робітників  фактично  отри-
мувала (і отримує) додаткові виплати (в 
«конвертах») [21]. Тому можуть виникати 
ситуації, коли реальний дохід працівника 
зменшиться (за рахунок зникнення тіньової 
частини і збільшення суми нарахованих по-
датків – ПДФО і військового збору). Тим не 
менше, у більшості некваліфікованих пра-
цівників зарплата дійсно зросте.  

Зауважимо також, що в приватному 
секторі є можливим деяке підвищення заро-
бітної плати у інших робітників (зумовлене 

уникненням «зрівнялівки» в оплаті праці 
між працівниками різного рівня кваліфіка-
ції, а також використанням тарифної сітки 
при визначенні оплати праці). Певною мі-
рою це стосується і державного сектору: зо-
крема, уряд значно підвищив зарплати вчи-
телям і лікарям. Однак при цьому формаль-
не підвищення зарплат часто забезпечується 
не збільшенням окладів, а через різноманіт-
ні доплати, надбавки і премії. Тому фактич-
не збільшення мінімальної та середньої зар-
плати хоч і має місце, проте супроводжуєть-
ся певними негативними явищами: звіль-
неннями працівників, переводом на непов-
ний робочий день тощо. 

Зростання ВВП. Як вже згадувалося, 
через підвищення МЗП в економіці зросте 
фонд оплати праці (щонайменше на 25 млрд. 
грн). Враховуючи той факт, що дані виплати 
будуть стосуватися в основному найбідні-
ших верств населення, можна стверджувати, 
що на ці 25 млрд. буде збільшено чистий 
внутрішній попит (AD) в економіці на това-
ри першої необхідності (переважно вітчиз-
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няного виробництва) – продукти харчуван-
ня, одяг, взуття і т. д. Таким чином, зросте 
споживання продукції (C). Згідно з макро-
економічною теорією, зростання споживчих 
витрат зумовлює певне зростання ВВП [22,       
с.81]. Крім того, збільшення споживання 
стимулює виробників до збільшення вироб-
ництва (хоча в українських реаліях це швид-
ше призведе до росту цін, а не виробниц-
тва). За оцінкою НБУ, підвищення МЗП і, як 
наслідок, споживчого попиту призведе до 
додаткового росту ВВП України в 2017 році 
на 0,5 процентного пункту [23]. 

Детінізація зарплат. Негативним яви-
щем для економіки і бюджету є так звані  
чорні та сірі зарплати. «Чорна» зарплата не 
передбачає ні офіційного оформлення пра-
цівника, ні соціальних та податкових відра-
хувань; при «сірій» зарплаті людина працев-
лаштована офіційно, одну частину доходу 
отримує по-білому з усіма законними внес-
ками, а другу – без сплати соціально-
податкових відрахувань (конверт). Частина 
найманих робітників, які отримують такі 
зарплати, ризикують своєю майбутньою  
пенсією, не мають належного соціального 
захисту та гарантії збереження робочого  
місця. Бюджет, відповідно, залишається без 
значної частини соціальних і податкових 
надходжень. Та найбільше практика тіньо-
вих зарплат шкодить Пенсійному фонду: 
нинішній колосальний дефіцит якого     
(близько 140 млрд. грн) пов’язаний, в першу 
чергу, саме з цим явищем. Як свідчать опи-
тування, до 50% українців отримують чорні 
або сірі зарплати [21]. Враховуючи таку 
розповсюдженість явища, можна стверджу-
вати, що значна частина робітників з сірими 
зарплатами внаслідок підвищення МЗП буде 
змушена платити вдвічі більший ПДФО (а їх 
роботодавці – відповідно вдвічі більший 
ЄСВ). При цьому фактичні витрати таких 
роботодавців зростуть лише на 352 
грн/місяць (в розрахунку на одного праців-
ника, що отримує МЗП), оскільки реальна 
зарплата працівника не збільшиться, тільки 
«сіра» частина перейде в білу (власне, цей 
процес і є детінізацією зарплат).  

Зрозуміло, що так буде не в усіх ви-
падках: дехто буде переведений на неповну 
ставку чи на погодинну систему оплати, а 
дехто буде звільнений і прийнятий знову, 

тільки вже неофіційно. Проте навіть частко-
ва детінізація принесе бюджету до 20 млрд. 
грн (за прогнозом Мінфіну близько 50–60% 
сірих зарплат вийдуть з тіні). Утім, передба-
чити поведінку тіньового сектору після під-
вищення МЗП дуже складно: багато експер-
тів вважають, що частка тіньових зарплат 
збільшиться [4; 6, с. 42–44]; тому істину в 
даному питанні можна встановити лише ем-
піричним шляхом. Також зазначимо, що для 
зменшення кількості неофіційно працевлаш-
тованих та зайнятих неповний робочий день 
уряд в грудні 2016 р. значно підвищив 
штрафи за порушення трудового законодав-
ства та встановив обов’язкові перевірки під-
приємств [24].  

Зменшення кількості домогосподарств, 
що мають право на субсидії. Зазначимо, що 
тут головний позитив полягає в зменшенні 
кількості претендентів на субсидії за раху-
нок тих, хто офіційно отримував мінімальну 
зарплату, а решту – «в конверті». Боротьба з 
таким дрібним шахрайством дозволить   
бюджету додатково економити близько 
3 мільярдів гривень [2].  

Позитивним наслідком підвищення 
МЗП можна вважати відв’язування системи 
сплати судових зборів, ліцензій, деяких 
штрафів та інших платежів від мінімальної 
зарплати. Якби це не було зроблено, то роз-
міри платежів автоматично збільшилися б 
удвічі. Тому їх зробили фіксованими. Крім 
того, від МЗП також відв’язали зарплати 
чиновників; внаслідок цього заробітна плата 
зросте лише у тих державних службовців, 
які отримували менше 3200 грн [3].  

Серед негативних факторів в першу 
чергу варто згадати збільшення рівня інфля-
ції. Як відомо, розрізняють два типи інфля-
ції – інфляцію витрат та інфляцію попиту. 
Перша виникає при збільшенні витрат на 
енергію та сировину або при збільшенні 
зарплати без паралельного росту продук-
тивності праці [22, с. 407–408]. В Україні 
подвійне підвищення МЗП не супроводжу-
ється зростанням продуктивності праці най-
маних робітників. Тому можна стверджува-
ти, що даний захід внесе свою частку в    
збільшення темпів інфляції [3; 6, с. 49–50]. 
Що стосується інфляції попиту: як зазнача-
лося вище, сукупний попит в 2017 році має 
зрости приблизно на  25 млрд. грн – згідно з 
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теорією, це призведе до збільшення обсягів 
виробництва; однак в умовах України якщо 
й буде таке зростання, то мінімальне; в ре-
альності виростуть ціни на деякі (в першу 
чергу, продовольчі) товари. Загалом, підви-
щення мінімальної зарплати дійсно збіль-
шить рівень інфляції в 2017 р., однак даний 
вплив буде мінімальним: від 0,5 [1] до 1,1 
проц. пункту [25] – при загальному зростан-
ні цін на  8–9%. Такий невеликий показник 
впливу пояснюється, по-перше, тим, що ці-
ни на   певні товари та послуги були підняті 
заздалегідь – у листопаді–грудні 2016 р.; по-
друге, відсутністю монетарних чинників ін-
фляції (зокрема, дефіцит бюджету не збіль-
шиться, а зменшиться, тому немає необхід-
ності в додатковій емісії грошей; об’єм гро-
шової маси незначно зросте, що компенсу-
ється приростом ВВП). Знизити негативний 
вплив самої інфляції можливо за рахунок 
проведення НБУ жорсткого курсу по її ре-
гулюванню. 

Збільшення рівня безробіття. На без-
робіття вплив мінімальної зарплати в 3200 
грн буде більш суттєвим, ніж на інфляцію. 
Не кожне підприємство має змогу виплачу-
вати підвищені МЗП і ЄСВ. Тому бізнесу, 
особливо малому, доводиться вдаватися до 
звільнень працівників, їх переводу на не-
повну зайнятість, а то й до використання 
«сірих» і «чорних» схем. Як прогнозує НБУ, 
загальна кількість українців, звільнених в 
2017 р. через підвищення «мінімалки», до-
сягне 630 тис. осіб [26]. Щоправда, частина 
з них перейдуть на неофіційне  працевлаш-
тування. Також згадаємо про фізосіб-
підприємців (ФОП): у грудні було прийнято 
закон, згідно з яким всі ФОП мають щомі-
сячно сплачувати мінімальний ЄСВ навіть 
при відсутності доходів. Це  прогнозовано 
призвело до їх  масового закриття (в січні 
закрилося більше 150 тисяч ФОП, в грудні – 
120 тисяч) і відповідного підвищення кіль-
кості безробітних [27]. Таким чином, в 2017 
р. мають зрости видатки бюджету на допо-
могу по безробіттю; крім того, через змен-
шення бази оподаткування додаткові надхо-
дження від ЄСВ і ПДФО будуть меншими, 
ніж розраховує Мінфін. 

Збільшення зарплатно-податкового на-
вантаження на бізнес. В результаті підви-
щення МЗП видатки бізнесу на оплату праці 

тих, хто отримує мінзарплату, зросли удвічі 
(на 1952 грн; в т. ч. 1600 грн безпосередньо 
на зарплату і 352 грн ЄСВ (ставка якого до-
рівнює 22%)). Однак це стосується лише тих 
працівників, які дійсно отримували МЗП 
(без додаткових виплат у конверті); таких у 
приватному секторі відносно небагато. Як 
вже зазначалося, масовою є практика сірих 
зарплат; зокрема, статистика свідчить, що в 
Україні мінімальну зарплату отримують 47 
тисяч директорів підприємств [28]. Звідси 
випливає, що в більшості випадків фактичні 
витрати бізнесу на зарплати не зміняться 
(або ж незначно зростуть) за рахунок змен-
шення тіньової частини; реально збільшать-
ся тільки витрати на ЄСВ. Таким чином,  
численні заяви про непідйомність для бізне-
су видатків, пов’язаних з підвищенням МЗП, 
не відповідають реальності. Якщо таке не-
значне зростання витрат є критично важли-
вим для певного бізнесу, то це може означа-
ти, що цей бізнес просто неконкурентоздат-
ний і так чи інакше все одно закриється. За-
галом можна стверджувати, що реформа не-
гативно вплине в основному на малий біз-
нес, що буде змушений сплачувати вдвічі 
більший ЄСВ і єдиний податок (хоча, на-
приклад, для першої групи платників єдино-
го податку об‘єм виплат не змінили). При 
цьому великий і середній бізнес, що давно 
платить (офіційно чи неофіційно) досить 
великі зарплати і відповідні податки, нега-
тивних наслідків практично не відчує). Крім 
того, доречно нагадати, що в 2016 р. уряд 
знизив ставку ЄСВ з 41 (в середньому) до 
22%; це рішення, метою якого була детіні-
зація зарплат, призвело до зменшення соці-
ально-податкового навантаження на бізнес і 
водночас до збільшення дефіциту ПФ на 65 
млрд. грн. Тому підвищення МЗП має част-
ково компенсувати негативні наслідки від 
зменшення ставки єдиного внеску. Це не 
може викликати значного зростання подат-
кового навантаження на бізнес: за розрахун-
ками, в 2017 р. фіскальний процент ВВП 
збільшиться на 0,7 проц. пункту до 40,7% 
[1].  

Зрівнялівка в оплаті праці. Ставка 
першого розряду Єдиної тарифної сітки 
(ЄТС) з 1 січня 2017 р. зросла до 1600 грн 
[29]. При мінімальній зарплаті в 3200 грн це 
означає, що працівники 1–11 розрядів ЄТС 
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будуть отримувати однакові зарплати за ро-
боту різного рівня складності (приміром, 
санітар отримає стільки, скільки і молодий 
лікар). Така зрівнялівка однозначно є нега-
тивним фактором, оскільки сприяє зростан-
ню невдоволення і соціального напруження 
серед людей. Хоча частково уряд намагаєть-
ся вирішити цю проблему за рахунок додат-
кового зростання зарплат робітників бюд-
жетної сфери. В приватному секторі для не-
допущення зрівнялівки роботодавці виму-
шені підіймати зарплату більшості співро-
бітників (або звільняти частину працівників 
при збільшенні навантаження для тих, хто 
залишився). 

Час на підготовку. Такі фундаменталь-
ні рішення, як зростання мінімальної зар-
плати одразу вдвічі, необхідно анонсувати 
принаймні за півроку (а то й за рік) до фак-
тичного введення, аби у підприємців був  
певний час на підготовку і адаптацію. В ре-
альності про підвищення зарплат оголосили 
лише в кінці жовтня, за 3 місяці до набору 
ним чинності. Такі несподівані і спонтанні 
рішення ніяк не сприяють бізнес-
плануванню. Крім того, доцільніше було б 
поетапно підвищувати МЗП (напр., з 1 січня 
2017 р. – 2400 грн, а з 1 липня – 3200 грн). 
Це дало б можливість виявити слабкі місця 
реформи, вивчити реакцію бізнесу та пра-
цівників і т. д.  

Пенсії.  На відміну від мінімальної за-
робітної плати, підвищення інших базових 
соціальних стандартів та гарантій в 2017 р. 
буде незначним: зокрема, мінімальна пенсія 
складатиме 1247 грн (з 01.12.16), 1312 грн     
(з 01.05.17) і  1378 грн  (з 01.12.17); а  про-
житковий мінімум відповідно 1544, 1624 і       
1700 грн [10]. Як бачимо, ці стандарти бу-
дуть збільшені лише на 10%, що приблизно 
відповідає прогнозному рівню інфляції. При 
цьому за 2014–2016 рр. мінімальна пенсія і 
прожитковий мінімум зросли лише на 31% 
(відповідно з 949 до 1247 грн і з 1176 до 
1544 грн) при інфляції у 101% [30]. Якщо ж 
враховувати, що реальний  прожитковий  
мінімум  вдвічі  більший за офіційний [31], 
то можна стверджувати, що підвищення 
МЗП безпосередньо ущемляє інтереси 12,5 
мільйонів пенсіонерів України – в тому пла-
ні, що суттєве збільшення мінімальної пенсії 
є такою ж необхідністю,  якою донедавна  

було підвищення мінімальної зарплати; а 
більшість існуючих пенсій є відверто зани-
женими. Інша справа, що для цього потрібні 
десятки мільярдів гривень, яких наразі не-
має; тому спроба це зробити призвела б до 
надзвичайно великого збільшення дефіциту 
Пенсійного фонду, який і без того сягає 140 
млрд. грн.  

Висновки. На основі проведеного ана-
лізу можемо стверджувати, що підвищення 
мінімальної заробітної плати до 3200 грн є 
логічним і безумовно необхідним заходом 
уряду, оскільки: 1) дозволяє частково лікві-
дувати існуючу недооціненість праці укра-
їнських працівників; 2) наближає  розмір 
МЗП до міжнародних стандартів; 3) приво-
дить  мінімальну зарплату у відповідність з 
рівнем інфляції за попередні три роки та ре-
альним прожитковим мінімумом.  

При цьому наявні розрахунки показу-
ють, що даний крок не вплине негативно на 
бюджет; більше того, це скоротить дефіцит 
бюджету на суму від 5 до 10 млрд. грн, що 
дозволяє при необхідності направити ці  
кошти на інші суспільні потреби. Крім того, 
завдяки підвищенню надходжень ЄСВ змен-
шиться дефіцит Пенсійного фонду – майже 
на 10% (близько 15 млрд. грн). Тому вплив 
збільшення МЗП для бюджету і ПФ є ви-
ключно позитивним. 

Для економіки України реформа мати-
ме як позитивні, так і негативні наслідки. До 
перших можна віднести:  

– збільшення доходів населення, особ-
ливо найбідніших його верств, що сприяє 
встановленню соціальної справедливості і 
вирішенню проблеми бідності; 

– додаткове зростання ВВП (до 0,5 
процентного пункту), зумовлене збільшен-
ням споживчого попиту і певним стимулю-
ванням вітчизняного виробництва; 

– детінізацію від 30 до 50 відсотків 
«сірих» зарплат, що дасть змогу підвищити 
соціально-податкові надходження до бюд-
жету і Пенсійного фонду, зміцнити стабіль-
ність бюджетної та пенсійної систем, а та-
кож поліпшити захист трудових і соціаль-
них прав громадян; крім того, це дозволить 
змінити ненормальну ситуацію, за якої мі-
німальна зарплата слугувала інструментом 
ухиляння від сплати податків, а не засобом 
соціального захисту; 
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– зменшення кількості випадків непра-
вомірного отримання комунальних та жит-
лових субсидій. 

Факторами негативного впливу є: 
– збільшення кількості безробітних 

приблизно на 400–500 тисяч осіб внаслідок 
звільнень працівників малим бізнесом і по-
ширенням практики роботи на неповну   
ставку; 

– деяке збільшення рівня інфляції (на 
один-два процентних пункти), в основному 
через механізм інфляції витрат; 

– певне збільшення зарплатно-
податкового навантаження в першу чергу на 
малий бізнес через підвищення мінімальних 
розмірів зарплат і ЄСВ, що спричинить хви-
лю звільнень працівників і закриття малих 
підприємств; водночас на великий і середній 
бізнес негативних наслідків практично не 
буде; 

– зрівнялівка в оплаті праці, зумовлена 
отримуванням однакової зарплати за працю, 
яка вимагає різної кваліфікації; для уник-
нення даної ситуації роботодавцям дове-
деться підвищувати зарплати більшості ін-

ших працівників, що збільшить середній рі-
вень зарплат в Україні. 

Підсумовуючи вищесказане, можна 
дійти до висновку, що вплив підвищення 
МЗП на економіку України в 2017 році буде 
мати швидше позитивний характер, аніж 
негативний. Проте для досягнення макси-
мального позитивного ефекту і суттєвого 
пом’якшення дії негативних чинників вели-
ке значення має грамотне проведення уря-
дом даного і супутніх заходів (напр., таких 
як ліквідація можливих каналів приховуван-
ня доходів і несплати податків; своєчасне 
оповіщення бізнесу про заплановане підви-
щення зарплат (в реальності це рішення бу-
ло несподіваним для підприємців); жорстка 
політика НБУ з регулювання інфляції). При 
невдалих чи неправильних діях уряду є   
можливими підвищення рівня інфляції до 
15–20% і зменшення реальних доходів насе-
лення; утім, це крайні випадки, які можуть 
бути лише при наявності зовнішніх негатив-
них факторів (на кшталт масштабної війни 
чи обвалу на світових ринках цін на ту про-
дукцію, що експортується). 
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2017 is considered. Backgrounds and reasons for making the decision to raise the minimum wage 
are revealed. Possible positive and negative consequences of this event are analyzed. Ways of solv-
ing socio-economic problems resulting from the increase in the minimum wage are outlined. 
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