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Світова фінансово-економічна криза боляче вдари-
ла по фінансовій та економічній сферах України. В дуже
скрутному становищі опинилась банківська система, що
негативно вплинуло на стан економіки, ринок праці та
рівень життя населення.

Науково-дослідний інститут праці і зайнятості на-
селення на замовлення Міністерства праці та соціаль-
ної політики України приймає участь в дослідженнях,
спрямованих на подолання кризи в системі зайнятості і
ринку праці, розвитку створення нових та збереження
існуючих робочих місць, професійного навчання прац-
івників на виробництві, політики заробітної плати, вре-
гулювання проблеми зайнятості членів особистих се-
лянських господарств, пенсійного забезпечення, поглиб-
лення адресності соціальної допомоги та стабілізації
рівня життя населення. Нижче викладено найбільш зна-
чущі, на думку автора, пропозиції щодо вирішення ви-
щеперелічених питань.

1. Зайнятість і ринок праці. Забезпечення ефектив-
ного функціонування системи зайнятості в Україні,
окрім негативного впливу світової фінансової кризи,
стримують також інші загальні дестабілізуючі фактори:

наявність кризових явищ в економіці, структурні
деформації, розрив господарських та технологічних
зв’язків;

нестабільність політичної системи;
недосконалість законодавчої бази як в економічній

сфері, так і, зокрема, у сфері зайнятості;
некерована міграція населення як в межах, так і за

межі країни;
наявність прихованого безробіття і тіньової зайнятості;
недостатній взаємозв’язок адміністративних та рин-

кових механізмів регулювання зайнятості;
проблеми щодо конкурентоспроможності робочої

сили, підготовки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації кадрів відповідно до вимог ринку праці і т. ін.

Актуальними напрямками регулювання в позна-
ченій сфері є необхідність підвищення економічної ак-
тивності населення; недопущення зростання безробіт-
тя, розширення сфери застосування праці під натиском
світової кризи; забезпечення відповідності між попитом
і пропозицією робочої сили. Вирішення цих завдань
пов’язано із розробкою та впровадженням комплексу
заходів і механізмів реформування системи зайнятості,
спрямованих на подолання кризових явищ, що можуть
відбуватися у сфері праці під впливом світової кризи,
підвищення конкурентоспроможності робочої сили,
забезпечення високого рівня зайнятості, соціального
захисту, заробітної плати і доходів населення, що набли-
жаються до аналогічних параметрів економічно розви-
нених країн світу.

В умовах фінансової кризи доцільно розробити
відповідні заходи щодо правових, економічних і інсти-
туціональних умов, за наступними напрямами:

модернізація трудового законодавства і законодав-
ства про зайнятість населення;

формування системи моніторингу ситуації на рин-
ку праці;

забезпечення збалансованої професійної підготов-
ки і попиту на робочу силу;

підвищення територіальної мобільності робочої сили;
стимулювання економічної активності населення;
підвищення якості робочих місць.
Серед соціальних заходів захисту безробітних в

період світової фінансової кризи важливе місце посідає
створення робочих місць за рахунок значного посилен-
ня державного регулювання в економіці.

У зв’язку з цим необхідно:
визначити пріоритетні галузі економіки;
ліквідувати неефективні робочі місця;
підтримати на рівні держави підприємства, що є

головними експортерами країни;
законодавчо захистити вітчизняного виробника.
2. Розвиток робочих місць. В Україні, в умовах фінан-

сово-економічної кризи важливим є визначення пріори-
тетів соціально-економічного розвитку для забезпечення
комплексності національної економіки та підвищення її
конкурентоспроможності. Структурна перебудова галузей
економіки, їх технічне і технологічне переозброєння по-
требують створення нових робочих місць. Проте інвес-
тиційний потенціал країни останнім часом значно ско-
ротився. Тому в найближчі роки не можна очікувати
широкомасштабного створення високопродуктивних
робочих місць, які б компенсували вибуття застарілих, що
означає зменшення їх фізичної кількості.

В умовах фінансово-економічної кризи набуває особ-
ливого значення визначення основних фундаментальних
пріоритетів. На думку Прем’єр-міністра Ю. Тимошенко,
це: аграрний комплекс; будівництво; енергозбереження,
реконструкція і модернізація всіх систем постачання енергії
та машинобудування, зокрема авіабудування.

З огляду на це структурна перебудова економіки і
відповідно створення нових робочих місць мають відбу-
ватися послідовно від одного до іншого етапу розгор-
тання інвестиційної та інноваційної діяльності, зростан-
ня обсягів внутрішніх нагромаджень і припливу зовні-
шнього капіталу в цих умовах.

На першому етапі треба зосередити увагу на галу-
зях, що визначають життєзабезпечення населення, ви-
користовуючи наявні продуктивні сили і обіговий кап-
італ виробничої сфери. На цьому етапі бажано запрова-
дити жорсткі протекціоністські заходи щодо захисту
товарів, які можуть вироблятися внутрішніми товарови-
робниками. Залучення іноземних інвесторів і створен-
ня спільних виробництв доцільно за певної обережності
в стратегії відкритості економіки, оскільки закордонні
інвестори зацікавлені в розміщенні в Україні своїх ви-
робництв, найперше через дешеву робочу силу, наявність
потужностей, що звільняються з огляду на неминуче
закриття неефективних і непотрібних виробництв, а
також наявність різних мінерально-сировинних ресурсів
і вигідне географічне положення України.
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На другому етапі увагу потрібно зосереджувати на
розвитку науковомістких галузей, переозброєнні промис-
ловості і сільського господарства, засобів зв’язку, інвесту-
вання в малий і середній бізнес. Значне місце посідатиме
самозайнятість. Отже, всі інвестиційні напрями уможлив-
лять прискорення швидкості і скорочення відтворюваль-
ного обігового циклу. Проте на цьому етапі більшість на-
селення ще не матиме відчутних змін у рівні життя, мож-
ливості його обмежуватимуться лише найнеобхіднішим.

Таким чином структурна перебудова економіки і
відповідно створення нових робочих місць в кризовий
період розраховуватиметься не менше ніж на 2–3 роки.

Відповідно до наведених завдань, пріоритетними
напрямами використання державних інвестиційних,
законодавчих і організаційних можливостей підтримки
створення робочих міць мають вважатися такі:

галузі, в яких накопичено великий експортний
потенціал (літако- і суднобудування, металургія, хімічна
та нафтохімічна промисловість);

галузі зі швидким оборотом капіталу (легка, харчо-
ва, мікробіологічна промисловість, торгівля, деякі галузі
сільського господарств);

галузі, розвиток яких безпосередньо визначає рівень
економічної безпеки України (паливно-енергетичний та
аграрно-промисловий комплекс);

галузі, що створюють матеріально-технічну базу
виробництва (машинобудування, особливо енергетичне,
електротехнічне та електроніки, будівництво і промис-
ловість будівельних матеріалів);

галузі, що забезпечують створення і функціонуван-
ня виробничої та комерційної інфраструктури (транспорт
і зв’язок, науково-технічний та фінансовий інженіринг);

галузі, зорієнтовані на задоволення першочергових
потреб населення (житлово-комунальне господарство,
медицина, освіта).

Характерними ознаками фінансово-економічної
кризи є збільшення кількості банкрутств підприємств,
закриття неконкурентоспроможних виробництв, вивіль-
нення зайнятих на них працівників і, як наслідок, зро-
стання соціальної напруги, поглиблення соціально-еко-
номічної диференціації регіонів тощо.

Державна політика щодо розвитку робочих місць є
важливою складовою у сфері зайнятості населення і по-
винно бути спрямовано у двох напрямах: збереження
існуючих робочих місць і створення нових робочих місць.

Щодо збереження існуючих робочих місць державна
політика повинна бути спрямована на впровадження ком-
плексу заходів із надання державної підтримки підприєм-
ствам, які в умовах скорочення обсягів виробництва, змен-
шення виручки, підвищення вимог до конкурентноздатності
продукції вживають активних заходів для збереження робо-
чих місць і запобігання скороченню зайнятості. А саме:

для підприємств, які зберігають незмінною кількість
робочих місць, не вдаються до скорочення чисельності
зайнятих — допомога в проведення реорганізації та пе-
репрофілювання виробництва;

для підприємств, які обмежують масштаби ліквідації
робочих місць за рахунок подовження терміну трудової уго-
ди з працівниками, про звільнення яких у зв’язку із зміна-
ми в організації виробництва і праці попередили у передба-
чені законом терміни — допомога щодо виплати заробітної
плати за термін продовження трудової угоди та для вико-

нання зобов’язань щодо надання можливості пройти про-
фесійну підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліф-
ікації за професією, на яку існує попит на ринку праці;

для підприємств, які скорочують чисельність прац-
івників меншою мірою, ніж скоротилась потреба в робо-
чих місцях для їх функціонування — допомога щодо
організації професійного навчання та перекваліфікації
працівників, необхідних для збереження їх робочих місць
чи забезпечення їх зайнятості на тих робочих місцях
підприємства, які можливо зберегти в умовах кризи.

Щодо створення нових робочих місць:
1) Розробити порядок надання податкового креди-

ту, що надаватиметься підприємствам, які беруть актив-
ну участь в реалізації державної політики зайнятості.
Підставами для надання підприємству такого статусу мо-
жуть вважатись:

забезпечення протягом року, що передує звітному,
високих темпів розширення сфери застосування праці за
рахунок створення високопродуктивних робочих місць в
процесі запровадження інновацій чи освоєння інвестицій;

створення додаткових робочих місць підприємства-
ми, які:

а) є бюджетно утворюючими;
б) входять до національного (регіонального) пере-

ліку суб’єктів господарювання, розвиток яких має пріо-
ритетне значення для економіки країни (регіону);

реалізація масштабних проектів реструктуризації чи
технічного переозброєння виробництва, які спричиня-
ють значне поліпшення якісних показників зайнятості.

2) Організувати роботу місцевих центрів зайнятості
щодо узгодження масштабів і структури професійної
підготовки із потребами роботодавців для заповнення
вакантних і новостворених робочих місць, забезпечити
оперативне реагування навчальних закладів, щодо змісту
і тривалості навчальних програм на оновлення вимог
економіки до знань і навичок випускників. Для цього
пропонувати роботодавцям подавати разом із заявками
до центрів зайнятості про потребу в робочій силі для
заміщення вільних і новостворених робочих місць пас-
порти робочих місць, в яких деталізовано визначати
зміст виробничих функцій працівника на вакантному
робочому місці, умови праці і вимоги до його знань та
навичок. Роботодавцям, які подають такі паспорти,
надавати гарантії професійної відповідності направлених
для працевлаштування безробітних, для чого організо-
вувати їх професійну підготовку за програмами, розроб-
леними відповідно з вимогами паспортів заявлених ро-
ботодавцями робочих місць.

3) Забезпечити оперативну розробку, оновлення, і
впровадження в навчальний процес стандартів і програм
професійної підготовки, які відповідають паспортам
типових робочих місць і посад для забезпечення їх швид-
кого комплектування працівниками та високої
соціально-економічної ефективності зайнятості на но-
востворених робочих місцях.

Удосконалити порядок надання дотацій роботодав-
цям на створення робочих місць для працевлаштування
безробітних з метою включення до складу суми, яка
підлягає компенсації витрат підприємства на професій-
не навчання безробітних на виробництві.

3. Стан професійного навчання працівників на вироб5
ництві. Важливим напрямом відтворення кваліфікова-
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ної робочої сили в Україні є розвиток та удосконалення
системи професійного навчання працівників на вироб-
ництві. Разом з тим в сучасних умовах цій проблемі не
приділяється належної уваги як з боку держави, так і з
боку роботодавців. Так, в цілому по Україні у 2007 році
обсяги професійного навчання у порівнянні з 2003 р.
збільшилась лише на 14,5 %. Залишається стабільно
низькою в загальній структурі штатних працівників і
питома вага осіб, які пройшли професійне навчання.
Професійна підготовка у 2007 р. склала 2,7 % у по-
рівнянні з 2,5 % у 2003 р., підвищення кваліфікації 9,2 %
і 7,7 % відповідно. Відомо, що у розвинених країнах світу
професійним навчання охоплено понад 60,0 % праців-
ників фірм. Не врегульований на державному рівні ме-
ханізм фінансування професійного навчання праців-
ників на виробництві. Це є основною причиною того,
що більшість вітчизняних підприємств інвестують недо-
статні кошти у професійне навчання, котрі не тільки не
забезпечують конкурентне становище працівників на
ринку праці, але й не відповідають мінімально необхід-
ним витратам для забезпечення відтворювальної функції
робочої сили. Так, у 2006 р. у загальній структурі витрат
на робочу силу витрати на професійне навчання прац-
івників на виробництві в цілому по Україні становили
лише 0,2 %. Це свідчить про те, що витрати на профес-
ійне навчання персоналу здійснюється вітчизняними
роботодавцями за залишковим принципом.

Гострота зазначених проблем може суттєво посили-
тись в умовах фінансово-економічної кризи. Проведене
у 2008 р. вибіркове обстеження на 338 підприємствах усіх
типів і форм власності за видами економічної і промис-
лової діяльності свідчить, що в умовах фінансово-еко-
номічної кризи, основними деструктивними ознаками
кризи у сфері професійного навчання працівників на
виробництві у 2009 році можуть бути:

зменшення кількості підприємств, установ і орган-
ізацій, котрі здійснюють професійне навчання — за да-
ними обстеження майже у 2 рази;

скорочення чисельності працівників служб профес-
ійного навчання та розвитку персоналу — на 6,9 %;

скорочення обсягів професійного навчання праці-
вників на виробництві — на 22,5 %;

суттєве зменшення професійного навчання за ок-
ремими формами навчання, що знижує якість навчан-
ня, ускладнює вирішення проблеми підготовки праців-
ників. Наприклад, первинна підготовка має скоротитись
на 46,5 %, професійна перепідготовка — на 19,4 %,
підвищення кваліфікації — на 17,3;

вимушене зменшення витрат на потреби професій-
ного навчання. В цілому, за даними обстеження, витра-
ти на професійне навчання можуть зменшити в 48,7 %
суб’єктів господарювання. В першу чергу, це торкнеть-
ся багатьох середніх і більшості малих підприємств;

відсутність дієвого механізму щодо співпраці між робо-
тодавцями, службами зайнятості і окремими працівниками;

відсторонення держави від проблем професійного
навчання працівників.

Зважаючи на ці та інші деструктивні фактори, по-
трібно розробити такий пакет антикризових заходів,
який би унеможливив погіршення розвитку системи
професійного навчання працівників на виробництві,
гарантував би необхідну якість навчання, був спрямова-

ний на збереження кваліфікованих працівників
підприємств, установ і організацій.

1) До антикризових заходів у сфері професійного
навчання працівників на рівні держави потрібно віднести:

здійснення консолідованої політики уряду, робото-
давців і профспілок щодо збереження на виробництві на
період кризи працівників, в першу чергу, висококваліф-
ікованих робітників і фахівців. Розробити на період кри-
зи такий пакет правових актів, які примушували б ро-
ботодавців вивільнювати кваліфікованих працівників
тільки в крайніх випадках;

суб’єктам господарювання, розвиток яких
здійснюється за рахунок зростання інвестицій в основ-
ний капітал, збільшення витрат на інновації, підвищен-
ня обсягів і якості продукції знизити обмеження на про-
фесійне навчання в розмірі 3 % від фонду оплати праці,
враховуючи, що фонд оплати праці в умовах кризи змен-
шиться у зв’язку із зниженням рівня заробітної плати;

запропонувати преференції для підприємств, установ і
організацій, які в умовах кризи не зменшили професійне
навчання і не знизили якість навчальних послуг, у вигляді
податкових пільг на зменшення своїх податків на прибуток;

створити спеціальні (міжгалузеві і міжрегіональні)
фонди фінансування професійного навчання працівників,
у першу чергу тих, що вивільнились у зв’язку з фінансово-
економічною кризою та з метою дотримання на належно-
му рівні професійних навичок кваліфікованих працівників;

розробити необхідні заходи щодо збереження на до-
сягнутому рівні професійно-кваліфікаційного складу пра-
цівників та обсягів професійного навчання в тих видах
економічної діяльності, які інвестували значні кошти у
людський капітал у попередні роки (металургійне вироб-
ництво, хімічна промисловість, машинобудування і ін.).

2) До антикризових заходів у сфері професійного на-
вчання працівників на рівні підприємства слід віднести:

обов’язковість розробки консолідованої політики
представників адміністрації, кадрових служб і проф-
спілок підприємств щодо максимального збереження
кваліфікованих працівників на виробництві;

розробку заходів з професійного навчання персо-
налу підприємств на підставі плану економічного і соц-
іального розвитку суб’єкта господарювання, у тому числі
і плану заходів виходу його з кризи;

збереження на період кризи на досягнутому рівні
абсолютних розмірів фінансування сфери професійно-
го навчання персоналу та забезпечення усіх статей вит-
рат на його здійснення, маючи на увазі витрати на підго-
товку і підвищення кваліфікації як безпосередньо на
виробництві, так і у навчальних закладах усіх типів з
відривом від виробництва, витрати на заробітну плату
викладачам і майстрам виробничого навчання, витрати
на програмно-методичне забезпечення і ін.;

обов’язковість здійснення випереджаючими темпами
(по відношенню до розвитку виробництва) професійного
навчання працівників як основи стабільності функціону-
вання суб’єктів господарювання у після кризових умовах;

збереження навчально-виробничої бази підприєм-
ств, установ і організацій, щоб не допустити помилок
кризи дев’яностих років, коли майже повністю були
зруйновані об’єкти навчальної інфраструктури, в пер-
шу чергу, для підготовки робітничих кадрів, адже на-
слідки цієї політики дуже гостро відчуваються і зараз;
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посилення взаємозв’язку між роботодавцями і служ-
бами зайнятості, зокрема, в плані перенавчання вивільне-
них працівників за кошти Фонду зайнятості населення, а
також за кошти фізичних і юридичних осіб з обов’язко-
вим їх працевлаштуванням після проходження навчання.

4. Соціальна політика щодо заробітної плати має
включити три важливих аспекти:

мінімальна заробітна плата;
погашення заборгованості із виплати заробітної плати;
удосконалення оплати праці в бюджетній сфері.
1) У доповіді МОП, опублікованій 25 листопада

2008 року, йдеться про те, що у світі за період 1997–
2007 роки зменшення ВВП на душу населення на 1 %
призводило до зниження заробітної плати на 1,55 %. На
підставі цього МОП зробила висновок, що в умовах
глобальної економічної кризи буде відбуватися суттєве
зниження заробітної плати, в тому числі реальної.

МОП зазначає, що якщо негативна світова тенден-
ція щодо стану заробітної плати буде зберігатися, то це
ще більш поглибить рецесію та ускладнить процес ви-
ходу з кризи. Як зазначає МОП, в умовах глобальної
економічної кризи слід захистити найменш захищених
з метою зниження соціальної напруги. Також МОП звер-
тає увагу на необхідність більшого охоплення працюю-
чих колективними договорами, що дозволить більш
тісно ув“язати заробітну плату із економічним зростан-
ням, а також скоротити нерівність в оплаті праці. Вико-
ристання такого інструменту, як мінімальна заробітна
плата, яка встановлює нижчий поріг оплати праці, може
сприяти скороченню нерівності заробітної плати серед
менш забезпеченої частини робочої сили, зниженню
кількості низько оплачуваних працівників та скорочен-
ню гендерної нерівності в оплаті праці.

Стосовно регулювання мінімальної заробітної пла-
ти пропозиції Інституту ґрунтуються на тому, що вста-
новлена державою мінімальна заробітна плата має ви-
конувати функцію певного соціального стабілізатора,
який перешкоджає зменшенню заробітної плати нижче
певної межі, яка призводить до бідності найманих пра-
цівників. Мінімальна заробітна плата, яка фіксується в
галузевих угодах, навпаки має бути спрямована на фор-
мування та підтримку заробітної плати працівників на
стійкому високому рівні, забезпечувати відновлення
робочої сили та створення умов її підвищення.

Тому, у питанні встановлення мінімальної заробітної
плати пропонується акценти змістити на договірне регу-
лювання заробітної плати. На цей час в Україні значна
увага приділяється встановленню мінімальної заробітної
плати на державному рівні, а норма статті 8 Закону Ук-
раїни «Про колективні договори та угоди» в частині вста-
новлення мінімальних соціальних гарантій оплати праці
і доходів всіх груп і верств населення, які забезпечували
б достатній рівень життя, взагалі не виконуються.

В першу чергу, в новій Генеральній угоді пропо-
нується визначити мінімальні тарифні ставки робітників
І розряду за видами економічної діяльності у співвідно-
шенні до мінімальної заробітної плати. Інститутом підго-
товлені відповідні пропозиції, які можуть бути предме-
том переговорів із соціальними партнерами.

Зважаючи на те, що мінімальна заробітна плата
виконує зарплатоутворюючу функцію, довести її рівень
до прожиткового мінімуму в умовах рецесії економіки

буде досить проблематично. За розрахунками Інституту,
наприкінці 2009 року розмір мінімальної заробітної
плати буде становити 70 % від фактичного прожитково-
го мінімуму. За консенсус-прогнозом Мінекономіки у
2010 році в Україні може продовжитися рецесія еконо-
міки. У результаті соціальні надбання 2000-х років бу-
дуть втрачені. Відновлення наближення мінімальної
заробітної плати до прожиткового мінімуму реально
може буде досягнуто у разі суттєвого перевищення рівня
реального ВВП на душу населення, який було досягну-
то у 2007–2008 роках.

В цих умовах на законодавчому рівні доцільно розмір
мінімальної заробітної плати встановлювати у співвідно-
шенні до рівня середньої заробітної плати. Враховуючи
зміст мінімальної заробітної плати, обґрунтованим її роз-
міром буде 40 % від середньої заробітної плати.

Одночасно пропонуємо відмовитися від орієнтації
мінімальної заробітної плати на прожитковий мінімум,
оскільки він в повній мірі не забезпечує відновлення
робочої сили та не враховує сімейну складову. Останній
пропонуємо використовувати у якості показника оцін-
ки рівня життя працюючого населення.

На думку Інституту, такий механізм визначення
розміру мінімальної заробітної плати на державному
рівні дає можливість:

зменшити політизацію навколо питання встанов-
лення мінімальної заробітної плати;

зменшити нерівність в оплаті праці;
наблизитись до європейських механізмів регулю-

вання рівня мінімальної заробітної плати у співвідно-
шенні до середньої заробітної плати.

Поступово пропонується відповідальність за низьку
заробітну плату, крім держави, покладати також на робо-
тодавців. При цьому доцільно використати практику
країн, які на колективно-договірному рівні застосовують
механізми захисту від низьких заробітних плат. На нашу
думку, на законодавчому рівні слід запровадити таке нове
поняття, як «мінімальний стандарт оплати праці», який
має забезпечувати відновлення робочої сили. Параметри
мінімального стандарту оплати за певними видами еко-
номічної діяльності праці мають бути предметом перего-
ворів між профспілками та роботодавцями.

За орієнтир мінімального стандарту оплати праці
доцільно прийняти відновлювальний споживчий бюд-
жет. Порівняно із прожитковим мінімумом він має вра-
ховувати:

різні класи праці залежно від важкості та напруженості;
підтримку кваліфікації працівника;
утримання та виховування дітей, а саме, сімейне

навантаження.
Для реалізації цієї пропозиції потрібна буде певна

методика розрахунків, яка може бути затверджена
Мінпраці.

За оцінками Інституту продовольчий кошик прожит-
кового мінімуму забезпечує потреби у харчуванні на рівні
простого відновлення робочої сили. Тому він може бути
покладений в основу визначення мінімального стандар-
ту оплати праці. Його питома вага у відновлювальному
мінімальному бюджеті має становити не більше 50 %, що
запобігає віднесенню рівня оплати праці працівника до
категорії бідного. Поступово у період стабілізації еконо-
міки складова продовольчого кошику має бути доведена
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до 30 %. Сімейне навантаження пропонується враховува-
ти на рівні коефіцієнту 1,25. За даними Держкомстату цей
коефіцієнт відповідає середньому складу сім“ї в Україні,
а також рекомендаціям МОП. До складу відновлюваль-
ного мінімального бюджету має включатися певна час-
тина накопичень. За видами економічної діяльності
мінімальні стандарти оплати праці мають відрізнятися на
коефіцієнт напруженості праці.

2) За інформацією Держкомстату у структурі забор-
гованості із виплати заробітної плати майже 20 % ста-
новить борг працівникам підприємств, щодо яких
здійснюється процедура відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його банкрутом.

Вирішити цю проблему можливо лише шляхом впро-
вадження в Україні механізму гарантування компенсац-
ійних виплат вимог працівників у випадку неплатоспро-
можності роботодавця з врахуванням досвіду європейсь-
ких країн шляхом створення гарантійного фонду.

Інститутом проведені дослідження в цьому напрям-
ку і підготовлено законопроект «Про внесення змін до
окремих законів України щодо задоволення вимог най-
маного працівника у випадку неплатоспроможності ро-
ботодавця», який направлено на розгляд Мінпраці.

Основна ідея механізму, запропонованого у законо-
проекті: гарантійні компенсаційні виплати слід здійсню-
вати за рахунок страхових внесків на загальнообов“язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття.

У бюджеті Фонду загальнообов“язкового державно-
го соціального страхування на випадок безробіття окре-
мими рядками пропонується виділяти:

цільовий фонд матеріального забезпечення та соц-
іальних послуг на випадок безробіття;

цільовий фонд задоволення грошових вимог най-
маних працівників у випадку неплатоспроможності ро-
ботодавця;

адміністративні видатки Фонду.
До функцій правління Фонду загальнообов“язкового

державного соціального страхування на випадок безробіття
та його виконавчої дирекції пропонується додати функції
щодо забезпечення компенсаційних виплат, які виплачують-
ся у випадку неплатоспроможності роботодавця.

Реалізація законодавчого акту потребуватиме
збільшення страхового тарифу на загальнообов“язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття для
роботодавців, крім тих, на яких не розповсюджується За-
кон України «Про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом», на 0,1 % від фонду
оплати праці. Якщо ситуація на ринку праці на час набран-
ня чинності Законом дозволить запровадити додатковий
компонент соціального страхування на випадок безробіт-
тя без збільшення страхового тарифу, то необхідно буде
його зменшити для роботодавців, на яких не розповсюд-
жується Закон України «Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його банкрутом».

Крім страхових внесків, ресурси Фонду загальноо-
бов“язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття складатимуться з коштів, повернутих
Фонду роботодавцями або арбітражними керуючими.

Прийняття цього законопроекту дозволить виріши-
ти проблему захисту законом конституційних прав най-
маних працівників на отримання заробітної плати, спри-
ятиме погашенню заборгованості по внесках до Пенс-

ійного фонду та фондів загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування.

3) Низька заробітна плата негативно впливає на
престиж професії медика, педагога, науковця, соціаль-
ного та культурно-освітнього працівника, що призводить
до відтоку кадрів, старіння кадрового потенціалу в бюд-
жетній сфері. З метою удосконалення оплати праці в
бюджетній сфері Мінпраці створено міжвідомчу робочу
групу. Для розгляду цією групою Інститутом підготов-
лено Концепцію вдосконалення оплати праці праців-
ників бюджетної сфери з урахуванням їх особливостей
на основі Єдиної тарифної сітки.

У Концепції викладені основні напрями удоскона-
лення оплати праці в бюджетній сфері, які полягають у
наступному:

тарифну ставку I розряду Єдиної тарифної сітки слід
встановлювати виходячи з розміру, не нижчому за розмір
законодавство встановленої мінімальної заробітної пла-
ти;

необхідна оптимізація структури заробітної плати
працівників бюджетної сфери з метою підвищення пи-
томої ваги основної заробітної плати;

слід розробити нову Єдину тарифну сітку з ураху-
ванням оптимальних співвідношень між тарифними
коефіцієнтами;

необхідно провести інвентаризацію наявності ква-
ліфікаційних характеристик професій (посад) праців-
ників бюджетної сфери та затвердити відсутні кваліфі-
каційні характеристики, а при необхідності модернізу-
вати діючі;

— доцільно розробити та затвердити штатні норма-
тиви і типові штати закладів бюджетної сфери;

— необхідні зміни до нормативно-правових актів
України щодо уніфікації стимулюючих виплат праців-
никам різних галузей бюджетної сфери;

— доцільно розробити методику щодо критеріїв та
підходів віднесення посад працівників бюджетної сфе-
ри до певних розрядів єдиної тарифної сітки, з ураху-
ванням складності праці, професійної кваліфікації та
ділових якостей працівників.

На думку Інституту, викладені пропозиції будуть
реальними, якщо вони будуть супроводжуватися струк-
турними змінами в бюджетній сфері.

5. Врегулювання проблеми зайнятості членів особи5
стих селянських господарств. В умовах загострення кри-
зових явищ в економіці країни виникла нагальна потреба
щодо впорядкування багатьох проблемних питань сто-
совно зайнятості населення. На це й спрямований За-
кони України від 25.12.2008 р. №799-УІ «Про внесення
змін до деяких законів України щодо зменшення впли-
ву світової фінансової кризи на сферу зайнятості насе-
лення». У Законі, зокрема, зазначено, що члени особи-
стих селянських господарств (ОСГ) віднесені до зайня-
того населення. Проте це положення викликало нео-
днозначну реакцію в селян і деяких народних депутатів
(навіть у тих, які голосували за цей Закон).

І проблема тут дійсно існує. Адже працівники служ-
би зайнятості, керуючись нормами ухвалених законодав-
чих змін, відмовляються брати на облік по безробіттю
всіх без винятку селян, які не мають роботи, але воло-
діють ділянками землі (0,2–0,5 га). Згідно зі статистич-
ними даними нині на селі існує 5,4 млн. сільських до-
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могосподарств і практично кожне володіє різними за
величиною земельними ділянками, а отже, веде особи-
сте селянське господарство. Це означає, що фактично
всі сільські домогосподарства тепер позбавлені права на
соціальний захист від безробіття.

На наш погляд, проблема щодо реалізації ухвале-
них законодавчих положень полягає в тому, що по-пер-
ше, нині є різне (неоднозначне) трактування сутності
ОСГ як суб’єкта господарювання; по-друге, під час виз-
начення статусу зайнятості членів ОСГ не враховується
величина земельних ділянок цих господарств та чи-
сельність зайнятих там працездатних осіб; по-третє,
відсутнє чітке визначення поняття щодо членства в ОСГ.
Без належного уточнення та нормативного врегулюван-
ня цих питань важко буде уникнути труднощів під час
визначення статусу зайнятості селян, які ведуть ОСГ.

У статті 1 Закону України «Про особисте селянське
господарство» зазначено, що ОСГ — «це господарська
діяльність, яка проводиться без створення юридичної
особи фізичною особою індивідуально або особами, які
перебувають у сімейних чи родинних відносинах і
спільно проживають з метою задоволення особистих
потреб шляхом виробництва, переробки і споживання
сільськогосподарської продукції та реалізації її над-
лишків». Причому чинність цього Закону поширюється
лише на ті господарства, яким у встановленому порядку
передано у власність або оренду «земельні ділянки для
введення особистого селянського господарства», розмір
яких має бути не більше як 2 га.

Відповідно до Земельного кодексу України така
земельна ділянка (до 2 га) може бути передана ОСГ
безоплатно. Водночас у законі наголошується, що розмір
земельної ділянки ОСГ «може бути збільшений у разі
отримання в натурі (на місцевості) земельної частки
(паю) та її успадкування членами особистого селянсь-
кого господарства відповідно до закону». Як відомо,
середній розмір земельної частки (паю) в Україні стано-
вить 4 га, а в багатьох регіонах дорівнює 10–12 га. Та-
ким чином, сумарний розмір земельної площі ОСГ не
лімітується. Крім безоплатної земельної ділянки (2 га),
до ОСГ можуть приєднуватися земельні паї, успадковані
та орендовані землі тощо.

Отже, на селі де-факто створені нові суб’єкти
дрібнотоварного господарювання сімейного типу. За
нашими дослідженнями, нині площа земельних угідь
значної частини ОСГ сягають 20–30 га і більше.

Відповідно до чинного законодавства України осо-
бисті селянські господарства мають ті селяни (домогос-
подарства, сім’ї), яким надано земельні ділянки з цільо-
вим призначенням «для ведення особистого селянського
господарства». З незрозумілих причин Держкомстат Ук-
раїни включив сюди також ділянки «для ведення особи-
стого підсобного господарства» (ОПГ), розмір яких за
старим Земельним кодексом України не перевищував 0,6
га. На нашу думку, включення до загальної площі ОСГ
земельних ділянок для ведення ОПГ, по-перше, супере-
чить чинному законодавству України, по-друге, необґрун-
товано збільшує кількість сільських домогосподарств, які
мають ОСГ. З цього випливає, що до числа сімей, що
мають ОСГ, органи статистики відносять і тих, які не
володіють земельними ділянками «для ведення ОСГ», але
мають невеличкі ділянки «для ведення ОПГ». На підставі

цього Держкомстат України від 2007 р. надав інформацію
про те, що на селі з 5382,5 тис. домогосподарств ОСГ
мають 4750,1 тис. домогосподарств (або 88,3 %).

Звичайно, такий облік кількості ОСГ дозволяє Дер-
жкомстату України максимально врахувати обсяги ви-
робленої сільськогосподарської продукції. І це справед-
ливо. Проте з точки зору зайнятості населення наявність
у сільському домогосподарстві (сім’ї) земельної ділянки
«для ведення ОСГ» будь-якого розміру не може бути
єдиним і остаточним критерієм для визнання зайнятим
членів ОСГ. Закон України «Про особисте селянське
господарство» наголошує, що розмір земельної ділянки
«для ведення ОСГ» не може бути більшими від 2 га, але
може бути і набагато меншим. Як свідчать статистичні
дані, в 2007 р. майже половина сільських домогоспо-
дарств України (49,5 %) мала земельні ділянки не більше
як 0,5 га, а в 29,5 % домогосподарств вони становили
0,51–1,00 га. Усі таких домогосподарств мали земельні
ділянки більш як 1,00 га, в тому числі:

1,01–5,00 га — 17,9 % домогосподарств;
5,01–10,00 га — 1,8 %;
більш як 10,00 га — 1,3 %.
Саме в цих (21 %) домогосподарствах нині зосеред-

жено більш як 71 % земель усіх домогосподарств на селі,
а середній розмір земельних ділянок у розрахунку на
одне домогосподарство в 2007 р. становив 4,09 га. Селя-
ни в таких ОСГ зайняті практично цілий рік, тобто ця
робота для них є основною.

Це положення слід мати на увазі під час визначення
статусу зайнятості членів ОСГ. Адже відповідно до нової
редакції ст.8 Закону України «Про особисте селянське гос-
подарство» члени особистих селянських господарств є осо-
бами, які забезпечують себе роботою самостійно і належать
до зайнятого населення за умови, що робота в такому гос-
подарстві для них є основною. На жаль, Держкомстат Ук-
раїни, приводячи обстеження умов життя домогосподарств,
окремо не визначає і не оприлюднює доходів особистих
селянських господарств та число зайнятих там осіб, у тому
числі тих, для яких робота в ОСГ є основною. А це дуже
важливо. За статистичними даними, ОСГ виробляють 60 %
сільськогосподарської продукції України. За різними оцін-
ками, в них зайнято майже 3 млн. осіб.

Наші вибіркові дослідження та розрахунки свідчать,
що в середньостатистичному особистому селянському
господарстві (що має 4 га землі) постійно впродовж року
зайнято дві працездатні (працездатного віку) особи.
Адже в ОСГ здебільшого домінує ручна праця. У цьому
випадку середньомісячні доходи в розрахунку на одну
працездатну особу становлять 600–944 грн., що майже
дорівнює середньомісячному показнику заробітної пла-
ти найманих працівників сільськогосподарських
підприємств. Багато в чому рівень доходів ОСГ залежить
від структури виробництва, рентабельності вирощуваних
культур, кон’юнктури ринку, можливостей реалізації
виробленої продукції. Це дає підстави стверджувати, що
2 га і більше землі на одного члена ОСГ можна вважати
критерієм віднесення його до зайнятого населення.

Отже, під час розгляду заяв членів сільських сімей
з питань працевлаштування та взяття на облік по безро-
біттю слід керуватися не лише інформацією про на-
явність у них ОСГ, а й даними про земельну площу та
число працездатних (працездатного віку), осіб для яких
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праця в ОСГ є основною. Відповідну довідку має нада-
вати сільська рада, що й передбачено ст. 43 Закону Ук-
раїни «Про особисте селянське господарство». Наприк-
лад, якщо сільська сім’я складається з трьох працездат-
них осіб та має 5 га землі, то один з членів ОСГ, для якого
праця в ОСГ є основною, повинен мати право стати на
облік по безробіттю (на нього припадає лише 1 га землі).
Причому до уваги мають братися всі наявні земельні
угіддя ОСГ: земельні ділянки, надані «для ведення ОСГ»;
отримані земельні частки (паї) вилучені в натурі та при-
єднані до ОСГ; землі, успадковані та взяті в оренду тощо.

Слід зазначити, що Закон України «Про особисте
селянське господарство» не містить чіткого визначення
щодо членства в ОСГ. Відомо, що брати участь у діяль-
ності ОСГ можуть працездатні (працездатного віку) чле-
ни сім’ї та інші особи (пенсіонери, інваліди і навіть діти).
Крім того, в діяльності ОСГ можуть брати участь й ті
члени сім’ї, що мають постійну роботу в інших суб’єктів
господарювання. Проте ми вважаємо, що при розрахун-
ках площі на одного члена ОСГ слід брати до уваги лише
працездатних (працездатного віку) членів сім’ї, для яких
праця в ОСГ є основною. Наприклад, голова сім’ї (бать-
ко працездатного віку) разом з матір’ю (пенсіонеркою)
ведуть ОСГ, вилучили свої земельні частки (паї) і при-
єднали їх до ОСГ — разом земельна ділянка ОСГ дорі-
внює 6 га. Син (працездатного віку), який не має іншої
постійної роботи і в якого відсутній земельний пай,
повинен бути визнаний зайнятою особою, оскільки і на
батька, і на сина припадає по 3 га землі. Зрозуміло, що
засновниками ОСГ є батьки, але син є членом сім’ї і
фактично проживає за рахунок доходу від сімейного
господарювання. Тому під час узяття на облік по безро-
біттю членів сільських сімей, має братись до уваги склад
сім’ї та площа землі ОСГ.

На нашу думку, всі зазначені нами питання, понят-
тя, визначення та розрахунки щодо зайнятості членів ОСГ
мають бути уточнені, відпрацьовані, нормативно врегу-
льовані та передані для використання в діяльності струк-
турних підрозділів державної служби зайнятості на місцях.
Цього вимагає п. 6 Прикінцевих положень ухваленого
25.12.2008 р. Закону України 799-УІ «Про внесення змін
до деяких законів України щодо зменшення впливу світо-
вої фінансової кризи на сферу зайнятості населення».

Отже, у зв’язку з ухваленими змінами до чинного
законодавства та відповідно до ст.. 2 Закону України
«Про занятість населення» ми вважаємо за потрібне:

внести відповідні зміни до Порядку реєстрації, пере-
реєстрації та ведення обліку громадян, які шукають робо-
ту, і безробітних державною службою зайнятості щодо
механізму взяття на облік членів особистих селянських
господарств, які звернулися з питання працевлаштування;

для впорядкування процедури розгляду питання щодо
визначення стану зайнятості та взяття на облік по безроб-
іттю членів ОСГ слід розробити та затвердити типову фор-
му довідки, яка має надаватися сільською (селищною) ра-
дою до служби зайнятості. У цій довідці має бути передба-
чено такі дані: місце проживання жителя села, його відно-
сини із сім’єю, наявність ОСГ, структура та величина земель-
ної площі ОСГ, чисельність працездатних (працездатного
віку) членів сім’ї, постійні місця їхньої роботи тощо;

щодо ОСГ, загальна площа яких не перевищує 1 га
землі, то члени таких господарств не можуть вважатися

зайнятими особами. Адже такі невеличкі земельні ділян-
ки споконвіку надавались сільським сім’ям для ведення
лише особистого підсобного господарства, доходи від
якого є занадто низькими і тому не дають підстав для
організації постійної основної зайнятості членів ОСГ та
забезпечення доходу навіть на рівні мінімальної зароб-
ітної плати чи прожиткового мінімуму.

6. Соціальна політика у сфері пенсійного забезпечен5
ня. Стрімке падіння вартості активів фондованих пенс-
ійних систем однозначно матиме негативний вплив на
розміри пенсійних виплат, особливо для осіб, вік яких
наближається до пенсійного. Така проблема характерна
в першу чергу для країн, які покладаються на пенсійні
схеми з визначеними внесками.

Пенсійна система в Україні, хоч і законодавчо виз-
начена як трирівнева, та по суті своїй все ще залишаєть-
ся, в основному, нефондованою солідарною пенсійною
системою з визначеними виплатами. Негативний вплив
світової фінансової кризи на розміри пенсійних виплат в
Україні буде опосередкованим і вимагає переоцінки
фінансової стабільності солідарної пенсійної системи з
метою підтримання досягнутого рівня соціального захи-
сту пенсіонерів в умовах реального зменшення поточних
надходжень до страхового пенсійного фонду. У НДІ праці
і зайнятості населення напрацьовано заходи щодо
збільшення надходжень до Пенсійного фонду України
(ПФУ) та звільнення ПФУ від невластивих йому виплат.

Заходами, що сприятимуть збільшенню надходжень до
страхового пенсійного фонду, на наш погляд, можуть бути:

перехід суб’єктами підприємницької діяльності, що
обрали спрощену систему оподаткування, на загальні умо-
ви сплати страхових внесків на пенсійне страхування;

підвищення рівня заробітної плати у реальному сек-
торі економіки, що сприятиме підвищенню платоспро-
можності населення, підтримці вітчизняного товарови-
робника та збільшенню надходжень до соціальних фондів;

розроблення нормативно-правових механізмів
щодо виведення заробітної плати з «тіні».

Спрощена система оподаткування суб’єктів малого
підприємництва, яку було започатковано Декретом Каб-
інету Міністрів України «Про прибутковий податок з
громадян» у грудні 1992 року, та чисто символічна сплата
внесків до страхових соціальних фондів, яку було запро-
ваджено у 1998 році Законом України «Про внесення змін
до Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутко-
вий податок з громадян» та Указом Президента України
«Про спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності суб’єктів малого підприємництва», мають свої
позитивні наслідки в плані сприяння розвитку цього
підприємництва. Так, наприклад, кількість юридичних
осіб — суб’єктів підприємницької діяльності зросла з 233,6
тис. одиниць у 2001 році до 324,0 тис. у 2007 році.

На сьогодні, за словами Голови правління Пенсійного
Фонду України О. Зарудного, підприємці, що працюють за
спрощеною схемою оподаткування, сплачують до пенсій-
ного фонду за одну застраховану особу внески у сумі від 6
до 60 грн у місяць. За нашими розрахунками обсяг внесків
до ПФУ за одну застраховану особу від роботодавця, що
сплачує страхові внески на загальних підставах, та застра-
хованої особи за місяць становить в середньому 650 грн.

Розрахунки, виконані у НДІ праці і зайнятості насе-
лення, свідчать, що перехід до сплати страхових внесків
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суб’єктами підприємницької діяльності, що обрали спро-
щену систему оподаткування, на загальних підставах з
мінімальної заробітної плати може дати збільшення стра-
хових надходжень до ПФУ в обсязі 2,9 млрд. грн. в рік.

Зауважимо, що вибірковий аналіз обсягів спожи-
вання суб’єктів підприємницької діяльності свідчить, що
їх дохід не менший від середньої заробітної плати в га-
лузях економіки. Тому, у перспективі, доцільною має
бути сплата внесків до страхового пенсійного фонду
суб’єктами підприємницької діяльності на загальних
підставах з середньої заробітної плати в галузях еконо-
міки. У такому разі збільшення страхових внесків до
ПФУ становитиме біля 9,5 млрд. грн. в рік.

Підвищення заробітної плати працюючим верствам
населення на 10 відсотків може дати додаткові надход-
ження до страхового пенсійного фонду в обсязі 10,8
млрд. грн. в рік.

В Україні, як неодноразово заявляли політики та еко-
номісти, на сьогодні значна частка заробітної плати пра-
цюючим виплачується у так званих «конвертах». І, звичай-
но, така заробітна плата не тільки не оподатковується, а й
з неї не справляються страхові внески до соціальних
фондів, у тому числі і до ПФУ. За різними джерелами доля
«тіньової» заробітної плати на сьогодні складає від 40 до
50 відсотків. Виведення з «тіні» тільки частини цієї заро-
бітної плати, наприклад, зменшення «тіньової» заробітної
плати до 30 відсотків, може дати від 18,0 до 43,4 млрд. грн.
в рік додаткових надходжень до ПФУ.

Таким чином реалізація заходів, зазначених вище, може
дати в перспективі від 31,7 до 63,7 млрд. грн. в рік додатко-
вих надходжень до страхового пенсійного фонду. Цих коштів
не тільки було б достатньо для погашення сьогоднішнього
дефіциту бюджету ПФУ, а й для збільшення розмірів пенс-
ійних виплат з метою ефективного захисту пенсіонерів від
наслідків фінансово-економічної кризи.

Вбачаємо, що при сьогоднішніх недостатніх стра-
хових надходженнях до ПФУ особливо актуальним є
звільнення ПФУ від невластивих йому не страхових
виплат, як то:

— доплати до мінімальних пенсій,
— доплати за понаднормовий стаж,
— витрати ПФУ, пов’язані з виплатою пільгових

пенсій та пенсій за вислугу років тощо.
Згідно з п.1 ст.28 Закону при наявності страхового

стажу у жінок 20 років (у чоловіків 25 років) передбаче-
но розмір мінімальної пенсії на рівні прожиткового
мінімуму для непрацездатних осіб (у 2009 році 498 грн.)
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16
липня 2008 року за № 654 розмір мінімальної пенсії на
2009 рік передбачено в сумі 544 грн. Не заперечуючи
доцільності таких пенсійних виплат зауважимо, що доп-
лата (так звана дотяжка) до мінімальної пенсії не має
страхової природи. Це соціальна виплата, за яку не спла-
чувались страхові внески. Тому й цю доплату доцільно
здійснювати з інших джерел, а не з страхового пенсій-
ного фонду. За попередніми розрахунками обсяг таких
виплат у 2009 році становитиме 5,5 млрд. грн..

Крім того, згідно з Постановою Кабінету Міністрів
від 26 березня 2008 року № 265 з 1 квітня 2008 року для
пенсіонерів за віком та інвалідів, щомісячний розмір
пенсії яких не досягає прожиткового мінімуму для не-
працездатних, а для осіб, яким призначено пенсію у

зв’язку з втратою годувальника, не досягає на одного
непрацездатного члена сім’ї 100 відсотків, на двох — 120
відсотків, на трьох і більше — 150 відсотків прожитко-
вого мінімуму для непрацездатних, встановлено щомі-
сячну адресну державну допомогу до пенсії у сумі, що
не вистачає до зазначених розмірів.

І ці додаткові доплати не є страховими. Вони по-
винні покриватись не страховим пенсійним фондом, а з
інших джерел. Обсяг таких не страхових виплат у 2008
році становив 1,08 млрд. грн. У 2009 році на ці виплати
необхідно буде витратити близько 1,44 млрд. грн.

Щодо «дотяжки» нарахованих пенсій для осіб, стаж
яких менший від законодавчо встановленого (20 років
для жінок та 25 років для чоловіків) до мінімальної
пенсії, хочеться висловити наступне: така соціальна
виплата сприяє «тінізації» заробітної плати і послаблює
прагнення населення до зайнятості. Тому таку доплату з
ПФУ потрібно відмінити.

Пільгові пенсії, а саме пенсії призначені особам, які
працювали на роботах, віднесених до Списку 1, також
частково виплачуються за рахунок страхового пенсійного
фонду. Річний обсяг додаткових видатків пенсійного фон-
ду на ці пенсії у 2009 році складатиме біля 373,8 млн. грн.

Пенсії за вислугу років особам, які не досягли за-
гально встановленого пенсійного віку, також виплачу-
ються із страхового пенсійного фонду, хоч і вони є та-
кож невластивими для пенсійного фонду виплатами.
Адже це додаткові не страхові виплати, за які ніколи і
ніким не сплачувались додаткові страхові внески. Обсяг
таких виплат у 2009 році становитиме 1,4 млрд. грн.

Що стосується доплат за понаднормовий стаж (п.1 ст.
28 Закону), то вони також не забезпечені додатковими
страховими внесками. Та й запровадження такого заходу
було обумовлено необхідністю диференціації пенсій.

У 2008 році було підвищено вартість року страхового
стажу з 1 відсотка до 1,35 відсотка та здійснена актуаліза-
ція заробітку, який враховується при призначенні (пере-
рахунку) пенсій, виходячи з розміру середньої заробітної
плати — 928,81 грн. Цим самим було посилено диферен-
ціацію розмірів пенсій в залежності від страхового стажу
та сплачених внесків. Тому пропонуємо у подальшому
внести зміни у пенсійне законодавство з метою ліквідува-
ти надбавку до пенсії за понаднормовий стаж як таку, що
порушує прямо пропорційну залежність розміру пенсії від
суми сплачених внесків та страхового стажу. А обсяг
коштів, необхідних для доплат до основного розміру пенсій
за понаднормовий стаж, очікується за попередніми розра-
хунками у 2009 році на рівні 11,2 млрд. грн.

Запропонована оптимізація пенсійних виплат доз-
волить звільнити страховий пенсійний фонд від невла-
стивих йому виплат в обсязі до 19,9 млрд. грн. в рік.

Вважаємо, що наведені аргументи можуть бути ко-
рисними при напрацюванні пропозицій щодо антикри-
зових заходів та внесенні змін у пенсійне законодавство.

7. Поглиблення адресності системи державної соц5
іальної допомоги. Проблема ефективності системи соц-
іальної допомоги, адресності надання різних видів
державної допомоги особливої гостроти для суспільства
набуває в умовах фінансово-економічної кризи. На всіх
рівнях державного управління прогнозується певне зро-
стання безробіття, уповільнення темпів зростання заро-
бітної плати (або навіть зменшення її рівня) та збільшен-
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ня заборгованості з виплати заробітної плати, зменшен-
ня доходної частини державного бюджету (від чого за-
лежить фінансування соціальних програм) тощо. Як
наслідок цих негативних процесів можливе поступове
збільшення у 2009 р. чисельності громадян, які потре-
буватимуть державної підтримки.

Продовження практики визначення розміру соц-
іальної допомоги малозабезпеченим сім’ям (найменш
захищеним з соціальної та економічної точки зору ка-
тегоріям населення) з урахуванням рівня забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму) не
сприяє вирішенню проблеми бідності серед таких сімей.
Незважаючи на те, що рівень забезпечення прожитко-
вого мінімуму протягом останніх років щорічно збільшу-
вався (у межах можливостей держбюджету), він все ще
залишається набагато нижчим ніж розмір прожитково-
го мінімуму. Так, рівень забезпечення прожиткового
мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим
сім’ям у 2008 р. становив лише 214,87 грн. в середньому
на особу (або 35,4 % по відношенню до прожиткового
мінімуму). У 2008 р. суттєво підвищено рівень забезпе-
чення прожиткового мінімуму для дітей з малозабезпе-
чених багатодітних сімей: для кожної дитини з таких
сімей рівень забезпечення прожиткового мінімуму має
становити 50 % прожиткового мінімуму, встановленого
для дитини відповідного віку (для дітей до 6 років —
270,13 грн., для дітей від 6 до 18 років — 340,25 грн.). У
2009 році ці показники залишаться на рівні грудня
2008 р. (для дітей до 6 років — 278,50 грн., для дітей від
6 до 18 років — 350,50 грн.).

Довідково: рівень забезпечення прожиткового мініму-
му є диференційованим для різних категорій одержувачів
державної соціальної допомоги з малозабезпеченості (для
працездатних осіб; непрацездатних осіб, інвалідів, дітей).

В останні роки спостерігалось зменшення кількості
сімей, яким призначено допомогу з малозабезпеченості
(відсоток сімей, які одержували допомогу з малозабез-
печеності, у загальній кількості сімей в Україні стано-
вив у 2005 р. — 2,5 %, у 2006 р. — 1,8 %, у 2007 р. — 1,6 %,
у 2008 р. — 1,1 %).

Продовження тенденції скорочення загальної
кількості сімей-одержувачів допомоги з малозабезпече-
ності у 2009 р. залежатиме від взаємодії багатьох чинників:
співвідношення темпів зростання доходів населення та
рівнів забезпечення прожиткового мінімуму (які залиша-
ються на рівні 2008 р.), змін соціально-демографічного
складу сімей — потенційних одержувачів допомоги з
малозабезпеченості тощо. Певним чином на цей процес
впливатиме інфляція, яка за останніми даними (за оцін-
кою МВФ) до кінця 2009 року становитиме 116,5 %.

Суттєве збільшення з 1 січня 2008 р. виплат допомо-
ги при народженні дитини з врахуванням черговості їх
народження (на першу дитину — 12240 грн., на другу —
25000 грн, третю та наступну — 50000 грн.) позначилось
на рівні народжуваності (у 2008 р. кількість народжених
в Україні дітей збільшилась порівняно з 2007 р. на 8 %).
Слід зазначити, що підтримка сімей з новонародженими
дітьми не завершується одним роком. Так, при народ-
женні у 2008 р. другої дитини у сім’ї, ця сім’я отримува-
тиме допомогу в розмірі 840 грн. щомісяця і протягом
2009 р., а при народженні третьої чи наступної дитини —
ще і у 2010 році (в розмірі 1250 грн. щомісяця). Це спри-

ятиме поліпшенню умов належного утримання дитини до
досягнення нею трирічного віку, оскільки розмір допо-
моги по догляду за дитиною до досягнення нею триріч-
ного віку у більшості випадків (90,2 %) не перевищує 130
грн. на місяць (мінімальний розмір допомоги).

Після внесення у 2008 р. значних змін до Закону Ук-
раїни «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» (пов’яза-
них з визначенням з 1 січня 2009 р. розміру допомоги дітям,
які знаходяться під опікою чи піклуванням, на рівні двох
прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку за
мінусом суми призначених на дитину пенсії, аліментів,
стипендії, державної допомоги, збільшені максимального
розміру допомоги на догляд за дитиною до досягнення нею
трирічного віку з 50 до 75 відсотків прожиткового мініму-
му, встановленого для працездатних осіб та запроваджен-
ням з 1 січня 2009 р. нового виду державної допомоги —
допомоги, яка надається при усиновленні дитини у розмірі
12240 грн.) у 2009 р. не слід очікувати запровадження но-
вих законодавчих ініціатив щодо подальшого збільшення
рівня соціальних гарантій таким сім’ям.

Найбільш поширеними серед громадян України
видами адресних виплат залишаються субсидії, які на-
даються населенню для відшкодування витрат на опла-
ту житлово-комунальних послуг, та готівкові субсидії на
придбання скрапленого газу та побутового палива.

Загальна тенденція щодо поступового скорочення
кількості сімей-одержувачів житлових субсидій
змінюється на протилежну лише за умов випереджаю-
чих темпів росту вартості житлово-комунальних послуг
порівняно з доходами населення. У 2008 р. Програмою
житлових субсидій було охоплено 4 % сімей (2005 р. —
5,3 %, 2006 р. — 3,1 %, 2007 р. — 4,8 %). За умов зрос-
тання у 2009 р. цін та тарифів на житлово-комунальні
послуги до економічно-обгрунтованого рівня слід очі-
кувати як збільшення кількості одержувачів субсидій, так
і потреби у бюджетних коштах на їх надання.

Існуючий механізм надання субсидій в цілому за-
безпечує отримання субсидій більшого розміру сім’ями
з найнижчими доходами (відповідно категорії сімей, які
мають найвищі серед одержувачів субсидій доходи от-
римують значно менші розміри субсидій).

Довідково: найбільша питома вага субсидії (28,5 %
сукупного доходу — у 2008 р.) характерна для 20 % одер-
жувачів з найнижчими доходами, найменша (7,2 % — у
2008 р.) — для 20 % одержувачів з найвищими дохода-
ми. Відповідно і відсоток, на який збільшуються доходи
одержувачів субсидій, є найвищим для 20 % найбідні-
ших (за рахунок субсидій їх доходи збільшуються на
48,5 % — за даними 2008 р.) і найменшим (зростання
доходу за рахунок субсидій лише на 8,1 %) для 20 % сімей
з найвищими (серед одержувачів субсидій) доходами.
Разом з тим вплив субсидій на доходи одержувачів да-
ного виду допомоги по різних категоріях сімей є нерівно-
цінним. Так, доходи 20 % найбідніших серед сімей з
дітьми, які отримують житлові субсидії, збільшуються за
рахунок субсидій на 79 % (за даними 2008 р.), тоді як
доходи 20 % найбідніших серед сімей-пенсіонерів за
рахунок субсидій збільшуються лише на 19 %. Це пов’я-
зано з більш високим рівнем доходів сімей-пенсіонерів
(через законодавче підвищення розмірів пенсій в останні
роки) порівняно з доходами сімей з дітьми, які одержу-
ють житлові субсидії.

КІР’ЯН Т.М.



2009/№2 185

Однак, наявність серед одержувачів житлових субсидій
значної кількості сімей, у складі яких є непрацюючі особи
працездатного віку (18,4 % у 2008 р. — за даними баз даних
пілотних районів про одержувачів житлових субсидій), або
з дуже низьким рівнем доходу свідчить про необхідність
подальшого удосконалення механізму надання субсидій.

Поглиблення адресності надання державної соціаль-
ної допомоги в умовах фінансово-економічної кризи на-
буває особливого значення. З одного боку необхідно по-
можливості підтримувати (або навіть збільшувати) соц-
іальні гарантії найбільш вразливим категоріям населення,
насамперед, сім’ям з дітьми, особливо малозабезпеченим
багатодітним родинам, а з іншого боку — максимально
стримувати утриманські настрої серед тих громадян пра-
цездатного віку, які довгий час не працюють, не навчають-
ся, не зайняті вихованням дітей, або декларують доходи
на мінімальному рівні. Саме на це спрямовані останні
законодавчі акти та урядові ініціативи щодо посилення
контролю за використанням бюджетних коштів, призна-
чених для надання державної соціальної допомоги. Особ-
ливої ваги набуває зменшення призначень допомоги за
рішенням комісій (у 2008 р. кожне третє призначення до-
помоги з малозабезпеченості — це призначення за рішен-
ням місцевих органів виконавчої влади, більше 50 % цих
призначень припадало на сім’ї, у яких є непрацюючі осо-
би працездатного віку), забезпечення прозорості прийняття
таких рішень. З цією метою вже внесено зміни до Поряд-
ку призначення і виплати допомоги малозабезпеченим
сім’ям (допомога не призначається, якщо до складу сім’ї
входять працездатні особи, які не працюють, не навчаються
або не перебувають на обліку в центрі зайнятості; у разі
наявності додаткових джерел для існування, не зазначених
у декларації про доходи та майно).

Враховуючи той факт, що 22 % призначень (за дани-
ми 2008 р.) субсидій населенню для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг — це призначен-
ня за рішенням комісій (місцевих органів виконавчої вла-
ди), а 59 % з них — це призначення на збільшену понад
норму площу житла, суттєвих змін потребує «Положення
про порядок призначення та надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комуналь-
них послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідко-
го пічного побутового палива». Зокрема, потребує уточнен-
ня нормативна площа житла, виходячи з якої призначаєть-
ся субсидія сім’ям, які складаються лише з непрацездат-
них осіб. Крім того, слід більш чітко виписати умови, за
яких субсидія не може бути призначена рішенням комісій
(місцевих органів виконавчої влади). Зменшенню детіні-
зації доходів одержувачів субсидій сприятиме внесення
змін до Порядку призначення та надання населенню суб-
сидій у частині врахування у сукупному доході сім’ї доходу
працездатного члена сім’ї (який перебуває у трудових
відносинах з підприємством, установою, або займається
індивідуальною трудовою діяльністю) на рівні не меншо-
му 25 відсотків прожиткового мінімуму, встановленому для
працездатних осіб (на сьогодні це неоподаткований
мінімум доходів громадян — 17 грн.).

Зменшенню навантаження на державний бюджет
сприятиме прийняття Закону України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо зменшення впливу світо-
вої фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25
грудня 2008 р. №799-VI (набрав чинності з 13 січня 2009 р.).

Зокрема, цим законом передбачено, що члени особистого
селянського господарства належать до зайнятого населен-
ня у разі, якщо робота у таких господарствах є для них ос-
новною. Для громадян, що не мають професії і перебува-
ють на обліку як безробітні понад 9 місяців, а також для тих
хто не працював понад 12 місяців, прийнятною роботою
вважається участь в оплачуваних громадських роботах.

Разом з тим, з метою забезпечення права на соціаль-
ний захист громадян, які з незалежних від них обставин
втратили роботу і отримують допомогу по безробіттю за
їх бажанням у разі призначення їм державної соціальної
допомоги до сукупного доходу сім’ї замість заробітної
плати може враховуватись розмір призначеної допомоги
по безробіттю (Постанова Кабінету Міністрів України від
20 грудня 2008 р. №1084). Застосування запропоновано-
го порядку обчислення сукупного доходу сім’ї дозволить
наблизити в часі набуття права малозабезпеченим сім’ям
на отримання соціальної допомоги у період різкого змен-
шення доходу через втрату заробітку одним із членів сім’ї.

З метою посилення соціального захисту найбільш
уразливих верств населення необхідно якнайшвидше зат-
вердити зміни до Методики обчислення сукупного дохо-
ду сім’ї для всіх видів соціальної допомоги. Зокрема, при
обчисленні сукупного доходу слід враховувати фактично
отриману (замість нарахованої) заробітну плату та вип-
лати, які передбачені системою оплати праці, тобто без
урахування загальнодержавних податків і зборів (обов’яз-
кових платежів) та внесків до страхових фондів.

Таким чином, збільшення у 2009 році розмірів соц-
іальних гарантій сім’ям з дітьми при одночасному змен-
шенні навантаження на бюджет за рахунок максималь-
ного стримування утриманських настроїв серед грома-
дян працездатного віку (які довгий час не працюють, не
навчаються, не зайняті вихованням дітей або деклару-
ють доходи на мінімальному рівні) сприятиме поглиб-
ленню адресності надання державної соціальної допо-
моги в умовах фінансово-економічної кризи.

8. Стабілізація рівня життя населення. Світова еко-
номічна криза не є приводом для того, щоб не вирішува-
ти соціальні питання в Україні. Навпаки, за сучасних
умов, у всіх гілок влади повинно складатись почуття
більшої відповідальності за долю людей (пенсіонерів, ба-
гатодітних сімей, одиноких матерів, інвалідів, безробіт-
них, ветеранів війни), які, зіштовхнувшись із наслідками
економічної кризи, опинились у складних умовах, на межі
виживання, і вимагають підвищеної уваги до захисту від
надмірного зниження рівня життя та своїх прав.

В Україні, не дивлячись на досягнення вітчизняної еко-
номіки у 2000–2007 рр. (забезпечення її стабільності, постійні
темпи росту), спостерігалося відставання рівня життя насе-
лення від світового рівня. Аналіз статистичних даних за цей
період свідчить про деяке покращення показників рівня
життя в Україні порівняно з попереднім десятиліттям (незнач-
ною мірою зростала купівельна спроможність грошових до-
ходів населення), але продовжували існувати значні масшта-
би бідності та глибока соціальна диференціація населення.

В 2008–2009 рр. показники рівня життя населення
погіршились (зменшились доходи населення, розміри соц-
іальних виплат незначною мірою покривають підвищення
цін на товари першої необхідності), що пов’язано з на-
слідками світової фінансової кризи. Незначні розміри соц-
іальних індикаторів рівня життя свідчать про розгортання
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в ці роки процесів соціального неблагополуччя (зниження
купівельної спроможності грошових доходів населення;
посилення диференціації валового регіонального продук-
ту на душу населення; зростання економічної нерівності),
а також — про загрозу соціальної безпеки в країні (ріст
безробіття, збільшення заборгованості з виплати заробіт-
ної плати, розширення масштабів бідності).

За цих умов, завдання, які стоять перед соціальною
політикою держави, повинні бути направлені на недопущен-
ня поглиблення системної кризи, подолання наслідків світо-
вої економічної кризи і створення траєкторії сталого соц-
іально-економічного зростання, і полягають у наступному:

1. Оскільки Україна зіштовхнулась з наслідками глобаль-
ної кризи вперше, необхідно удосконалювати соціально-пра-
вову політику. В першу чергу — внести необхідні зміни до
соціального законодавства. В законодавчому порядку — в
майбутньому бути готовими до нестандартних ситуацій, які
виникатимуть у людей внаслідок економічної кризи.

2. Спрямувати заходи, направлені на соціальний захист
населення, зупинення подальшого зниження рівня життя
населення, утримання його на базовому рівні та формуван-
ня у населення впевненості у завтрашньому дні. Першочер-
говими є наступні заходи: а) подолання інфляції; б) збере-
ження стабільних цін, стабільної національної грошової
одиниці — гривні; в) перехід до жорстокішої бюджетної
політики; г) встановлення мораторію на надання нових пільг
для населення; д) заморожування соціальних витрат; є) збе-
реження всіх соціальних пільг, а також рівня заробітної плати
і пенсій; ж) корегування заробітної плати і пенсій на рівень
інфляції; з) наближення рівнів соціальних гарантій до світо-
вих мінімальних стандартів тощо.

3. На сьогодні одним із суттєвих недоліків застосу-
вання прожиткового мінімуму в нашій державі є невра-
хування існування у працівника сім’ї, утриманців, роз-
ширення платності послуг в сфері медицини, освіти.
Прожитковий мінімум є рівнем фізіологічного виживан-
ня людини (дітей, підлітків, працездатних, непрацездат-
них). Тому одна із умов стабілізації рівня життя насе-
лення полягає в підвищенні мінімальних державних
гарантій, в першу чергу, з оплати праці, і доведення
мінімальної заробітної плати до прожиткового мініму-
му працюючих. Крім цього, треба поступово переходи-
ти до застосування мінімальних споживчих бюджетів як
необхідної умови підвищення рівня життя населення.

4. Сьогодні зростає значення проведення регіональ-
ної соціальної політики, більш повне використання вироб-
ничого потенціалу регіонів та створення умов для вирішен-
ня соціальних проблем. Своєю працею людина повинна
мати змогу забезпечити собі та своїй родині гідне життя та
допомогти державі вийти з кризового стану економіки.
Найбільш важливими показниками для оцінки рівня жит-
тя населення в регіонах визнати наступні: а) валовий рег-
іональний продукт на душу населення; б) прожитковий
мінімум; в) купівельна спроможність грошових доходів
населення; г) рівень економічної нерівності; д) частка
населення з доходами, нижчими за прожитковий мінімум,
рівними прожитковому мінімуму і вищими за прожитко-
вий мінімум та з високими доходами.

5. Перехід від пропорційної шкали прибуткового
податку до прогресивної. Цей захід зменшить диферен-
ціацію населення за доходами та збільшить надходжен-
ня до бюджету, що дозволить більш ефективно реалізо-

вувати соціальні цілі держави. На сьогодні з певної суми
грошового доходу суб’єкта сплачується в бюджет 15 %.

6. В умовах подолання економічної кризи необхідно
надавати та посилити адресну соціальну допомогу, в першу
чергу, в соціально неблагополучних регіонах (де великі мас-
штаби бідності та рівень життя населення значно нижчий
за середній), а також визначити найбільші загрози соціальній
безпеці в цілому по країні та продумати системні заходи по
їх виконанню. Гострота і масштаби соціальних і економіч-
них проблем, які викликані наслідками фінансової кризи,
не дозволяють вирішувати їх в короткі терміни.

7. На сьогодні в світі склалась філософія покращення
умов і підвищення якості життя разом із ростом продук-
тивності праці на основі впровадження міжнародних стан-
дартів життя населення. Показники світових соціальних
стандартів поступово стали орієнтиром для багатьох країн
світу в проведенні соціально-трудової політики. Перспек-
тиви (цілі) соціального розвитку повинні забезпечуватись
системними заходами поступового застосування перспек-
тивних соціальних стандартів, які наближені до міжнарод-
них. Тому державна соціальна політика повинна спирати-
ся на розробку і законодавче прийняття системи перспек-
тивних соціальних стандартів рівня і якості життя, на соц-
іальну і економічну стратегію розвитку країни на довгос-
трокову перспективу, розраховану на серйозний успіх в
підвищенні якості і рівня життя населення.

8. В результаті нерівномірності соціально-економ-
ічного розвитку окремих територій в цілому в нашій
країні склались високі міжрегіональні відмінності рівня
і якості життя, які вимагають оновлення соціальної
політики держави, для чого необхідно розробити інстру-
ментарій соціальної політики — планування реальних
доходів, цін, заробітної плати, роздрібного товарообо-
роту, обсягів платних послуг і цілого ряду ключових
показників рівня життя населення.

9. Вихідним моментом такого бачення повинне стати
з’ясування довгострокових цілей і перспектив соціального
розвитку. Відсутність чітких пріоритетів соціальної політи-
ки перешкоджає і дезорієнтує виконання важливих завдань
Уряду. Пріоритети соціальної політики повинні бути наступ-
ними: 1) демографічна політика; 2) охорона здоров’я і ду-
ховний розвиток; 3) освіта та професійна підготовка; 4)
зайнятість населення; 5) соціальний захист населення.

10. Реальні інститути і інструменти державного ре-
гулювання рівня життя використовуються неякісно при
відсутності чітких орієнтирів підвищення рівня життя
населення та національної моделі добробуту. Спостері-
гається недостатня соціальна направленість бюджетно-
го розподілу фінансових ресурсів, регіональних цільо-
вих програм на фоні обвалу кредитно-банківської сис-
теми та недосконалої податкової політики.

11. Наука поки що не дала позитивної відповіді на
питання, як об’єднати окремі елементи державного уп-
равління, включити прогнозування, макроекономічний
аналіз рівня життя, соціально-економічне індикативне
планування і програмування, організацію, облік і кон-
троль до цілісної системи державного впливу на пост-
ійний ріст рівня життя населення та оновлення еконо-
міки. Тому в сучасних умовах необхідно зосередитись на
розробці системних заходів підвищення рівня життя
населення, які будуть сприяти переборенню світової
фінансової кризи в нашій країні.

КІР’ЯН Т.М.


