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На 2013 рік мінімальна заробітна плата становила 1147 грн (до 30.11.2013 р.). Згідно з ч. 2 ст. 9 Закону № 108 мінімальна 

заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ціль досліження, 

чи мінімальна заробітна плата для працездатної особи відповідає прожитковому мінімуму, який встановлюється на основі 

споживчого кошику товарів, що прописаний в постанові N 656 «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів 

непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення». 

Проаналізовано ціни 2013 року і розраховано фактичні затрати на квітень 2013 р. на одну працездатну особу: 

- Сума витрат на місяць набору продуктів харчування для працездатного населення на одну особу становить 702,98 грн. 

- Сума витрат на місяць мінімального набору предметів гардеробу для жінок працездатного віку на одну особу становить 

208,07 грн. 

- Сума витрат на місяць мінімального набору текстильної білизни на одну особу становить 19,11 грн. 

- Сума витрат на місяць мінімального набору предметів першої потреби, санітарії та ліків на одну особу становить 93,68 

грн. 

- Сума витрат на місяць мінімального набору товарів культурно-побутового призначення на одну особу становить 47,35 

грн. 

- Сума витрат на місяць набору житлово-комуналних послуг на одну особу становить  

- Сума витрат на місяць набору побутових послуг на одну особу становить 32,50 грн. 

Сума витрат на місяць транспортних послуг на одну особу становить 113,58 грн. 

- Сума витрат на місяць послуг культури на одну особу становить 11,05 грн. 

Отже, фактичні витрати на місяць на одну особу за нормами споживчого кошику становлять 1494,23 грн. 

Тобто, фактичні витрати на місяць на одну особу за нормами споживчого кошику перевищують встановлену норму 

мінімальної заробітної плати на 1494,23/1147 – 1 *100% = 30,28 %. 

Науковий керівник: доц. Зайцев О.В. 
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