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Попівняк Р., Тибінка Г. Прогнозування оплати праці як інструмент соціальної політики в контекс-

ті концепції зрівноваженого розвитку сільських регіонів 

Розглядається проблематика прогнозування оплати праці в Україні з погляду формування необхідного 

рівня купівельної спроможності. Аналізуються різні підходи теоретичного та методичного характеру 

до здійснення адекватного прогнозування рівнів оплати праці з врахуванням її мінімального рівня, рівня 

продуктивності праці та рівня зайнятості населення, а також частки витрат на оплату праці у стру-

ктурі витрат на формування ВВП та загальної суми доданої вартості. Акцентується увага на резуль-

татах впливу різних чинників на рівень оплати праці. Розглядається специфіка прогнозування рівня 

оплати праці у категорії самозайнятих працівників та членів їх сімей. 

Ключові слова: оплата праці, мінімальна оплата праці, середня оплата праці, методика прогнозування, 

зрівноважений розвиток сільських регіонів. 

Popivniak R., Tybinka G. Prediction of wages as a tool of social policy in the context of sustainable develop-

ment of rural areas 

The problematic of salary prediction in Ukraine from the point of view of needed level of purchasing power for-

mation is considered in this article.  Different approaches of theoretical and methodical character for adequate 

prediction of salaries levels with its minimal level, level of productivity and employment level as well as with the 

share of expenditures for salary in structure of GDP formation and added value total sum costs taking into ac-

count are analyzed.  The main accent is made on the results of influence of different factors on level of salary. 

The specifics of prediction of salary level of workers in category of self-employment and members of their family 

is considered.  

Key words: salary, minimal level of salary, average salary, prediction methodic, sustainable development of 

rural areas.  

Попивняк Р., Тыбинка Г. Прогнозирование оплаты труда как инструмент социальной политики в 

контексте концепции уравновешенного развития сельских регионов 

Рассматривается проблематика прогнозирования оплаты труда в Украине с точки зрения формирова-

ния необходимого уровня покупательской способности. Анализируются разные подходы теоретического 

и методического характера к осуществлению адекватного прогнозирования уровней оплаты труда с 

учетом ее минимального уровня, уровня производительности труда и уровня занятости населения, а 

также доли издержек на оплату труда в структуре затрат на формирование ВВП и общей суммы до-

бавленной стоимости. Акцентируется внимание на результатах влияния разных факторов на уровень 

оплаты труда. Рассматривается специфика прогнозирования уровня оплаты труда в категории само-

занятых работников и членов их семей.    

Ключевые слова: оплата труда, минимальная заработная плата, средняя заработная плата, методика 

прогнозирования, уравновешенное развитие сельских регионов. 
 

остановка проблеми. Оплата праці є 

тим основним джерелом доходів, за 

рахунок якого працівник задовольняє свої 

по-треби різного характеру. Рівень оплати 

праці повинен бути достатнім для відтворен-

ня не просто робочої сили як фактора вироб-

ництва, а й для комплексного розвитку лю-

дини   як основи соціуму. Проте в Україні 

має місце виражена тенденція до зменшення 

рівня адекватності ступеня винагороди за 

працю у грошовому еквіваленті. Проблема 

перехід-ного періоду в економіці України не 

дає змоги гарантувати всім працюючим 

оплату праці, не нижчу від вартості мініма-
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льного спо-живчого бюджету. Ба більше, на-

віть середня оплата праці нині в Україні да-

леко відстає від цього показника. Це 

об’єктивно спричинює зниження життєвого 

рівня населення країни. Особливо характер-

ною є така тенден-ція для сільських регіонів, 

що автоматично знижує рівень зрівноваже-

ності їх розвитку. Тому проблема полягає в 

необхідності реаль-ного прогнозування рівня 

оплати праці сільськогосподарських вироб-

ників з метою спри-яння реалізації концепції 

зрівноваженого   розвитку, що особливо ак-

туально у передбаченні можливої євроінтег-

рації України. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Актуальність проблеми зрівноваженого 

розвитку сільських регіонів зростає у світлі 

підготовки України до євроінтеграції. Тому 

інтенсивність публікацій результатів дослі-

дження шляхів її вирішення також підвищу-

ється. На сьогодні різними аспектами зрівно-

важеного розвитку в Україні активно займа-

ються такі вчені, як В. Амбросов, Л. Гна-

тишин [2], В. Горлачук, В. Зіновчук, Н. Зі-

новчук, П. Макаренко, О. Павлов, М. Сту-

пень, М. Хвесик, Г. Черевко [7-9], І. Черевко 

[10], В. Шебанін, В. Юрчишин та низка ін-

ших. Результати їх досліджень переконливо 

свідчать про те, що вирішальним чинником 

підвищення зрівноваженості розвитку сільсь-

ких регіонів є покращання людського капіта-

лу, а це у свою чергу залежить від комплексу 

чинників, зокрема від рівня доходів сільсько-

го населення. Водночас вдосконалення, влас-

не, самого інструментарію соціальної політи-

ки та механізму державного регулювання 

оплати праці в умовах ринкових відносин як 

одного з чинників створення умов для реалі-

зації концепції зрівноваженого розвитку сіль-

ських регіонів потребує ретельніших дослід-

жень.   

Вітчизняні науковці здебільшого зосере-

джують свою увагу на питаннях або продук-

тивності праці (А. Калина, С. Лучанінов, 

Н. Єсінова та ін.), або вдосконалення систем 

оплати праці (А. Колот [4], С. Радомський, 

Є. Лібанова [5] та ін.), або ефективності ви-

робництва (А. Єськов, П. Буряк та ін.). В 

економічній літературі, як вітчизняній, так і 

зарубіжній, широко розглянуто розмаїті ме-

тоди та напрями державного регулювання 

оплати праці, визначення його ролі та основ-

них завдань. Зокрема проблематика організа-

ції оплати праці та напрямів її вдосконалення 

є предметом науково-практичних досліджень 

Д. Богині [1], О. Грішнової [2], А. Колота, 

А. Кроленка, С. Кривенко, О. Матвійчук, 

В. Новикова, Л. Ткаченко. Питанням регу-

лювання оплати праці в Україні присвячені 

публікації К. Губіна, Н. Лук’янченко, Л. Си-

няєвої, Я. Сімутіної, Н. Шалімової та бага-

тьох інших дослідників. Комплексний аналіз 

динаміки продуктивності праці, оплати праці 

та внутрішнього валового продукту виконали 

Г. Завіновська [3] й А. Петров в Україні та 

Л. Качурова в Росії, але при цьому вони роз-

глядали проблеми підвищення продуктивно-

сті праці загалом в економіці, не приділяючи 

уваги розгляду питання у галузевому розрізі 

та за видами економічної діяльності як чин-

ника реалізації концепції зрівноваженого  

розвитку сільських регіонів, що є особливо 

важливим з огляду на підготовку України до 

євроінтеграції.  

Постановка завдання. Основною метою 

нашого дослідження було визначення моде-

лей прогнозування оплати праці, чинників, 

які впливають на оплату праці, та взаємо-

зв’язків між ними в контексті реалізації кон-

цепції зрівноваженого розвитку сільських 

регіонів. 

Виклад основного матеріалу. Пріорите-

ти у зрівноваженому розвитку змінюються 

залежно від рівня розвитку суспільства. У 

країнах із низьким рівнем економіки процеси 

зрівноваженого розвитку пов’язані передусім 

з виживанням і досягненням приросту показ-

ників споживання. У країнах багатих і техно-

логічно розвинутих, з високими доходами і 

рівнем споживання у зрівноваженому розви-

тку вбачається швидше охорона природного 

середовища за раціонального рівня й струк-

тури виробництва і споживання. В українсь-

кому суспільстві, незважаючи на все ще не-

задовільні параметри економічної і суспіль-

ної сфер, починаємо спостерігати, крім праг-

нення підвищити економічний добробут, по-

требу в раціональному господарюванні засо-

бами природного середовища. 

“Актуальність практичного вирішення 

проблеми зрівноваженого розвитку сільських 

територій на сьогодні є особливо високою, 

що зумовлюється вкрай незадовільним ста-

новищем селян, яке характеризується низь-

ким рівнем їх доходів, недостатнім рівнем 

розвитку соціальної інфраструктури та не-

збалансованим екологічним середовищем” 

[7, с. 57].  
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Існуюча ситуація ніяк не сприяє ефектив-

ному відтворенню людського капіталу в 

сільській місцевості. А “значна частина дос-

лідників вважає людський капітал найцінні-

шим ресурсом постіндустріального суспільс-

тва, набагато ціннішим, ніж природне або 

нагромаджене багатство” [2, с. 75]. “Тому 

проблема полягає також в тому, як підвищи-

ти рівень добробуту сільських жителів та рі-

вень життя на селі до рівня міського, збері-

гаючи та примножуючи при цьому прита-

манні селу його переваги над містом” [10,    

с. 95]. “Аграрна реформа не може бути ефек-

тивною, якщо не враховуватиме інтересів 

сільських жителів” [9, с. 73]. Незадовільний 

рівень доходів сільського населення, неефек-

тивність сільськогосподарської праці та ни-

зький рівень зайнятості є одними з основних 

проблем сучасного села [8, с. 50]. Тобто 

йдеться про те, щоб максимально поліпшити 

рівень життя сільського населення, що спри-

ятиме реалізації концепції зрівноваженого 

розвитку сільських регіонів, а отже, значною 

мірою відповідатиме курсу України на єв-

роінтеграцію. Рівень доходів сільського насе-

лення формується зазвичай за рахунок опла-

ти їх праці. Працювати людину об’єктивно 

можуть змусити лише два чинника – примус 

або інтерес. Практика всього періоду роз-

витку людства у розрізі його історично-еко-

номічних етапів переконливо свідчить про 

переваги інтересу як чинника продуктивності 

праці людини. Тому кожен працівник пови-

нен орієнтуватися в часі щодо своєї можли-

вої винагороди за якісну і продуктивну пра-

цю. З огляду на це важливим є вибір моделі 

прогнозування рівня оплати праці.  

Побудова будь-якої моделі дає змогу спро-

гнозувати досліджувані показники на  кілька 

періодів вперед, якщо такі є статистично зна-

чущі. Для побудови прогнозних значень, а 

саме показників середньої оплати  праці та 

мінімальної оплати праці, реально можна ви-

користати кілька способів (моделей): 

 наївна модель (Naivemodel), суть якої 

полягає в прогнозованому значенні в майбут-

ньому періоді – таке саме, яке було в поперед-

ньому. Може використовуватися лише для 

прогнозування на один крок вперед; 

 moving average – прогнозне значення 

на один крок вперед дорівнює середньому 

значенню двох попередніх періодів; 

 moving average – прогнозне значення 

на один крок вперед дорівнює середньому 

значенню чотирьох попередніх періодів; 

 exponential smoothing – фактор згла-

джування може знаходитися між 0 і 1. Чим 

ближче фактор до 1, тим більше прогнозова-

не значення покладається на значення показ-

ника, яке було в попередньому періоді; 

 прогноз за лінійним і квадратичним 

трендами. 

Результати застосування наведених підхо-

дів із використанням реальних статистичних 

даних 2013 року показали, що найточнішою з 

наведених для передбачення показників се-

редньої оплати праці та мінімальної оплати 

праці виявилася модель прогнозування за лі-

нійним трендом (див. табл.).  

Інші варіанти моделей формують тренди 

негативного характеру, що не може адекват-

но відображати суть досліджуваних взає-

мозв’язків між рівнем продуктивності праці 

та її оплати. 

Відхилення прогнозних показників серед-

ньої оплати праці від реальної, виявлені в 

ході дослідження і відповідних розрахунків, 

дають підстави стверджувати, що на рівень 

оплати праці впливають ще й інші чинники, 

які й внесли свої корективи щодо її реально-

го рівня в прогнозованому періоді.   

Таблиця 

Порівняння прогнозних показників середньої оплати праці  

з реальним їх значенням в Україні за моделлю лінійного тренду* 

 

Квартал 

2013 р. 2014 р. 

Значення середньої оплати праці 

прогнозовані реальні прогнозовані реальні 

І 3028 3080 3313 3169 

ІІ 3090 3181 3435 3245 

ІІІ 3153 3227 3561 3416 

IV 3215 3265 3690 3531 
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Півріччя 
Значення мінімальної оплати праці 

прогнозовані реальні прогнозовані реальні 

І 1194 1147 1258 1218 

ІІ 1226 1218 1290 1238 

* Власні дослідження. 

 
Причому відхилення у значеннях прогно-

зованих показників мінімальної оплати праці 

від реальних значень є меншим порівняно з 

аналогічним відхиленням від рівнів серед-

ньої оплати праці. Певні корективи в реальні 

показники внесла сьогоднішня ситуація в 

державі, пов’язана із загальною соціально-

економічною кризою та військово-політич-

ним станом. Це мало вплив як на розмір се-

редньої оплати праці, так і на рівень міні-

мальної оплати праці.  

Проведені дослідження підтверджують 

можливість використання аналогічного під-

ходу та моделі для прогнозування оплати 

праці як у територіальній, так і в галузевій 

площинах і на різних організаційно-правових 

рівнях здійснення економічної активності, 

незалежно від форми власності. 

Кращому розумінню змісту впливу чин-

ників на досліджуване явище динаміки і про-

гнозування рівня оплати праці сприяє логіч-

но-теоретична інтерпретація його трактуван-

ня. Йдеться про те, що коли законодавство 

країни “прив’язує” пенсії або виплати з без-

робіття до мінімального рівня оплати праці, 

влада повинна враховувати можливість того, 

що будь-яке коригування рівня мінімальної 

оплати праці автоматично позначиться на 

рівнях оплати праці, пенсійних та інших ви-

платах, а це обов’язково порушить стан соці-

альної рівноваги у суспільстві, передусім у 

сільських регіонах, де ці рівні і без того бі-

льше розбалансовані, ніж в інших сферах 

економічної активності.  

За всіх позитивних характеристик наведе-

ний метод прогнозування оплати праці має й 

серйозні недоліки, зокрема те, що змінні ін-

шого характеру, в тому числі макроекономі-

чні – рівень інфляції, рівень попиту на робо-

чу силу відповідної кваліфікації тощо – та-

кож можуть впливати на неврегульованість у 

рівнях оплати праці, а їх значення врахову-

ється лише дуже опосередковано. 

Альтернативою моделі прогнозування за 

лінійним трендом є моделювання впливу мі-

німального підвищення оплати праці на про-

гнозні показники розподілу оплати праці з 

наступним визначенням рівня дисперсії. Ре-

зультати застосування такого підходу в прак-

тиці прогнозування оплати праці в економіч-

но розвинених країнах підтверджують його 

доцільність і правомірність, оскільки вони 

свідчать, що:  

1) коливання рівня мінімальної оплати 

праці знижує дисперсію оплати праці, і чим 

вищий її розмір, тим нижчий рівень її диспе-

рсії;  

2) коливання мінімального розміру оплати 

праці зменшує прогнозну різницю між заро-

бітною платою чоловіків і жінок, а також  

розрив у заробітній платі молодих працівни-

ків та їх досвідченіших колег. Ці ефекти ма-

ють місце внаслідок того, що на розмір опла-

ти праці молодих працівників та жінок впли-

ває також відповідна її шкала.  

Вплив рівня мінімальної оплати праці на 

рівень реальної середньої оплати праці дає 

змогу пересвідчитися в тому, що встановле-

ний мінімальний розмір оплати праці дійс- 

но позначається на рівні життя працівників. 

Найпростішим способом одержання відпо-

відних результатів дослідження такого плану 

є порівняння еволюції мінімальної оплати 

праці з еволюцією середньої оплати праці      

з врахуванням впливу на останню рівня зага-

льного економічного зростання, ціни на ре-

сурси і продукцію та рівня впровадження  

досягнень науково-технічного прогресу.  

Поняття і рівень мінімального розміру 

зарплати в практику господарювання та сус-

пільного життя було впроваджено з прагнен-

ням забезпечити працюючим мінімальний 

рівень їх купівельної спроможності. Однак 

кінцевий ефект такого впровадження має два 

аспекти: мінімальне збільшення оплати праці 

захищає найбільш низькооплачуваного най-

маного працівника від інфляції, але через 

вплив на оплату праці дефіциту державного 

бюджету й мінімальний її рівень в кінцевому 

підсумку, зростаючи в інфляційній спіралі, 

збільшують загальні  витрати на оплату праці 

й чинять тиск на загальний попит. Тому уря-

ду кожної країни працювати на основі такого 

критерію необхідно вкрай обережно. Вихо-
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дячи із сутності мінімального рівня оплати 

праці, не повинно бути ніякого зв’язку між 

нею та ієрархією реальної оплати праці в 

процесі її прогнозування, враховуючи, що 

мінімальний розмір оплати праці впливає на 

доходи тільки найменш оплачуваних праців-

ників. Однак практика господарювання і 

прогнозування свідчить, що зростання міні-

мального розміру оплати праці впливає на 

оплату праці за всіма дотичними до неї на-

прямами і виконує роль критичного еталону 

реального рівня оплати праці. 

В економічно розвинених країнах розмір 

мінімальної оплати праці, як правило, супро-

воджується невеликим збільшенням оплати 

праці для групи працюючих, які отримують 

заробітну плату, лише трохи вищу від міні-

мальної, але цей ефект не спостерігається 

серед високооплачуваних працівників, де ре-

альна оплата праці розподіляється так, що 

вона лише частково коригується залежно від 

мінімального її рівня. Звичайно, це не обо-

в’язково означає, що групи найбільш високо-

оплачуваних працівників не отримують вза-

галі ніякого підвищення оплати праці від 

зміни мінімального її рівня. Тобто в кінце-

вому підсумку мінімальна оплата праці слу-

гує для запобігання постійно зростаючій не-

рівності в оплаті праці працівників різних 

категорій. 

Можна виокремити два широко викорис-

товувані методи для оцінки впливу міні-

мальної оплати праці на нерівності в оплаті 

праці. Найпростіший спосіб полягає у враху-

ванні різних типів вимірювання співвідно-

шення між змінами мінімальної оплати праці 

і дисперсії нерівності в рівнях оплати праці. 

Одержані відхилення застосовуються відно-

сно середньої оплати праці, яку отримують 

10% найбільш оплачуваних працівників, та 

тієї, яку отримують 10% найменш оплачува-

них працівників.  

Важливим чинником, що формує прогноз-

ний рівень оплати праці, є рівень продуктив-

ності останньої. Емпіричні дослідження по-

казали, що на практиці оплата праці протя-

гом багатьох років не збільшується так само, 

як продуктивність праці. Тобто рівень оплати 

праці на практиці не повністю відображає 

всю вартість робочої сили.  

У прогнозуванні оплати праці доцільно 

враховувати також вплив на неї рівня зайня-

тості. Це означає, що у конструюванні рівня 

оплати праці варто було б брати до уваги: 

 зміни в структурі зайнятості та робочо-

го часу. Неповний робочий день у таких роз-

рахунках не може використовуватися, хоча у 

побудові деяких інших показників оплати 

праці його застосування може бути доціль-

ним, наприклад, таких, як погодинна оплата 

праці або середня оплата праці на рівні наці-

ональних інструментів; 

 обсяг індивідуальної трудової діяль-

ності або трудової діяльності членів сім’ї, які 

працюють у власному бізнесі без чіткого 

окреслення рівня грошового доходу. Зазви-

чай для розрахунків у такій ситуації вико-

ристовують еквівалент середньої оплати 

праці. 

Результати проведених досліджень свід-

чать, що рівень оплати праці й тенденції його 

зміни недостатньо точно характеризують 

зміни у вартості робочої сили та оплати праці 

залежно від обсягів виробництва або рівня 

зайнятості, особливо у ситуації, коли нестан-

дартні елементи грошової винагороди за 

працю враховують питомі витрати  на робочу 

силу у структурі витрат на виробництво про-

дукції. Використання питомих витрат на ро-

бочу силу дало змогу сформувати ще один 

альтернативний підхід до прогнозування рів-

ня грошової компенсації праці у формі її 

оплати, який ґрунтується на відношенні 

оплати праці до загального обсягу витрат на 

створення ВВП. Такий показник можна ви-

користовувати і в обліку оплати праці само-

зайнятих, при цьому даючи змогу здійснюва-

ти коригування рівня самозайнятості в еко-

номіці як на основі сумування їх гіпотетич-

ної оплати праці, так і виходячи з безпосере-

дніх даних щодо останньої. При цьому ви-

трати на оплату робочої сили можуть бути 

відображені як номінальні або як реальні в 

абсолютному вираженні, або як частка ви-

трат на заробітну плату у реальному або но-

мінальному ВВП.  

На міжнародному рівні існують різні ме-

тоди для коригування реального блоку ви-

трат на робочу силу з метою вирішення пи-

тань прогнозування оплати праці в секторі 

для самозайнятих, середньої оплати праці у 

секторі приватних підприємців, але всі вони 

пов’язані із врахуванням їх частки у структу-

рі витрат на створення ВВП або валової до-

даної вартості. Крім того, стандарт мікроеко-

номічної теорії дуже чітко відображає залеж-

ність оплати та продуктивності праці, вико-

ристовуючи результати такого порівняння в 
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динаміці для прогнозування заробітної плати 

і мінімального її рівня з врахуванням зайня-

тості населення.  

Висновки. Коригування рівня оплати пра-

ці є доцільним у межах, допустимих об’єк-

тивною необхідністю витримування оптима-

льних пропорцій у співвідношеннях темпів 

росту рівнів заробітної плати та продуктив-

ності останньої, оскільки такі її параметри 

забезпечать необхідну конкурентоспромож-

ність підприємства і необхідний рівень дохо-

дів його працівників, а також оптимальні па-

раметри зайнятості, що сприятиме реалізації 

концепції зрівноваженого розвитку сільських 

регіонів за рахунок одержання відповідних 

економічних і соціальних ефектів. Найбільш 

оптимальним підходом методичного харак-

теру до прогнозування рівня оплати праці з 

метою передбачення її показників є застосу-

вання моделі прогнозування за лінійним тре-

ндом. Альтернативними підходами є враху-

вання в процесі прогнозування оплати праці 

мінімального її рівня, а також рівня зайнято-

сті в регіоні та досягнутого і прогнозованого 

рівнів продуктивності праці з врахуванням 

частки витрат на оплату праці у структурі 

витрат на створення ВВП або загальної до-

даткової вартості. 
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