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АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ 

 

Головну роль у досягненні високого рівня життя населення відіграють 

доходи населення. Одним із основних видів доходів населення на сучасному 

етап є заробітна плата. Основна функція заробітної плати це мотивація 

найманих працівників до збільшення результатів виробництва, що дозволить 

збільшити ВВП країни та підвищити конкурентоспроможність національної 

економіки.  

Динаміку індексів споживчих цін та реальної заробітної плати за 2010-

2016 роки подано на рис. 1.   

 

Рис. 1. Динаміка індексів споживчих цін та реальної заробітної плати за 

2010-2016 роки (побудовано авторами на основі [1]) 

Видно, що починаючи з 2014 року ці індекси рішуче розійшлися в різні 

боки, хоча в нормі індекс реальної зарплати повинен коливатися десь в районі 

100% і перевищувати індекс споживчих цін. В 2016 році спостерігається 

наближення індексів, перш за все за рахунок проведення політики підвищення 

державних соціальних стандартів та гарантій Міністерством соціальної 

політики України, з метою відновлення купівельної спроможності громадян та 

посилення захисту найбільш вразливих верств населення. 

Законом України «Про Державний бюджет на 2018 рік» була встановлена 

мінімальна оплата праці за місяць – 3723 грн. Таким чином, бачимо, що в 
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2018 році мінімальна зарплата в Україні зросла на 523 гривні, що складає 

близько 16% до рівня 2017 року [2]. Якщо порівняти з мінімальними 

зарплатами попередніх років (рис.2), то бачимо, що збільшення розміру 

мінімальної заробітної плати у 2017 році становить рекордний рівень.   

 

Рис. 2. Динаміка мінімальної заробітної плати за 2014-2018 роки 

(побудовано авторами на основі [2]) 

Основними пріоритетними напрямками державної політики щодо 

підвищення рівня життя повинні бути: проведення політики зростання реальної 

заробітної плати у поєднанні з виваженою макроекономічною політикою щодо 

стабілізації курсу національної валюти та рівня споживчих цін; встановлення 

обґрунтованих мінімальних соціальних стандартів в оплаті праці на основі 

реальних фізіологічних та соціальних потреб людини; звільнення від 

оподаткування мінімальної заробітної плати, а також перехід до прогресивної 

системи оподаткування доходів громадян. 
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Анотація. В статті проаналізовано індекс реальної заробітної плати та 

індекс споживчих цін в Україні. Також проведено аналіз мінімальної заробітної 

плати України, запропоновано пріоритетні напрямки підвищення рівня життя 

населення. 
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