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ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ «ДЕШЕВОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ» В 

УКРАЇНІ   

 

Ковалевський Микита Миколайович, учень 10 – А класу комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені 

Максима Савченка Сумської міської ради  

 

Характерною рисою української кризової економіки останніх років 

є здешевлення робочої сили відносно європейських і світових 

показників. Цю особливість часом згадують як перевагу економіки 

України чи як потенційний чинник припливу інвестицій у країну.  

Проте, не слід зосереджуватися лише на зовнішніх джерелах 

фінансування економічного розвитку, забуваючи про можливості 

внутрішнього ринку, що включає і попит. А це означає необхідність 

збільшити купівельну спроможність громадян, а отже, і вартості їх 

робочої сили. 

В Україні рівень середньої заробітної плати залишається 

достатньо низьким. Станом на 2015 р. для штатних працівників він 

складав у номінальному розрізі 4096 грн., у січні-травні 2016 р. - 

4746 грн. 

 Це робить Україну країною з найнижчою заробітною платою в 

Європі, а в світі це гірше за такі країни, як Індія, Пакистан, 

Киргизстан, Сирія, Молдова та багато інших. Індекс заробітної 

плати у реальному розрізі у січні–листопаді 2015 р. відповідно до 

минулорічного показника становив 78,9%; у січні–травні 2016р. 

порівняно з відповідним періодом 2015р. - 103,9%. 

Розглянемо інші показники продуктивності праці в Україні за 

оцінкою Світового банку. ВВП України на душу населення становить 

приблизно 3000 доларів США, а валовий національний дохід України 

– близько 3500 доларів США. На основі даних показників Україну 

класифіковано як «країну з рівнем доходів нижче середнього», 

подібну класифікацію мають Мавританія, Монголія і Болівія. 

Для порівняння, Сінгапур - країна, що відома своїм економічним 

дивом, займає 14-ту позицію з щомісячною середньою зарплатою у 

2616 доларів США та 6-те місце за ВВП на душу населення. Попереду 

йдуть Німеччина, Британія, США та інші, чиї показники в декілька 

разів кращі за українські. Одна робоча година швейцарців у Женеві 
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коштує 30 доларів США, а в Цюриху - понад 33 долари. У той час, як 

у столиці України, Києві, це 5 доларів США. Середня зарплата в 

сільському господарстві України у 15 разів нижча за німецьку. Хоча 

весь світ знає про врожайні землі та трудолюбивих людей України. 

Середня зарплата ІТ-спеціалістів у Німеччині у 2, а у Китаї та 

США навіть у 3 рази перевищує зарплати програмістів в Україні. При 

тому, що українці відповідно до досліджень мають досить високий 

середній рівень IQ – 106 пунктів. Частка обдарованих людей в Україні 

– 8%, тоді як середній показник в світі – лише 5%. Це дозволяє 

Україні займати передові місця по рівню розвитку інтелекту: перше 

місце в Європі та друге в світі, після Гонконгу.  

На сьогоднішній день, українському ринку праці притаманні 

наступні ознаки:  

– пропозиція на робочу силу значно перевищує попит; 

– ціна на робочу силу є низькою та не відповідає реальній вартості; 

– зниження зайнятості у сфері суспільного виробництва;  

– частка офіційно зареєстрованих безробітних є низькою при 

високому рівні прихованого безробіття;  

– поширення молодіжного безробіття; 

– високий показник еміграції висококваліфікованої робочої сили; 

– невідповідність між наявністю і потребою в робочій силі 

коливається залежно від регіону; 

– низькі показники мобільності трудових ресурсів; 

– недосконалість правової та нормативної бази, що регулюють 

трудові відносини; 

– зростання нерегламентованої зайнятості. 

Таким чином, формування ринку праці в Україні здійснюється в 

умовах кризового стану економіки, неефективної її структури, 

надзвичайно розвиненої важкої промисловості й слабкої сфери 

народної споживання, залежності економіки від кооперованих зв’язків 

з державами СНД. 
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