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ECONOMIC AND SOCIAL EFFICIENCY OF STATE REGULATION OF MINIMUM WAGES 

 
Стаття присвячена дослідженню механізмів впливу мінімальної заробітної плати на основні 
макроекономічні та соціальні параметри. Здійснено трендовий та порівняльний аналіз 
гарантованого державою мінімального рівня оплати праці для різних груп країн. Виокремлено 
економічні та інституційні чинники детермінації та показники виміру соціально-економічної 
ефективності мінімальної заробітної плати. Особливу увагу приділено її впливові на індукування 
інфляційних процесів та рівень безробіття за різних моделей ринку праці. На підставі аналізу 
статистичних даних для країн з найбільшими темпами зростання мінімальної заробітної плати за 
2014-2017 рр. розраховано показники еластичності рівня цін за МЗП та виявлено незначний 
позитивний її вплив на темпи інфляції. Акцентовано на обмеженій ефективності державного 
втручання у процес ринкового ціноутворення на ринку праці у подоланні відносної бідності. 
Окреслено основні позитивні соціально-економічні наслідки підвищення мінімальної заробітної 
плати. 
 
The article is devoted to the study of the mechanisms of influence of the minimum wage on the main 
macroeconomic and social parameters. The trend and comparative analysis of the state-guaranteed 
minimum wage level for different groups of countries is carried out. The economic and institutional 
determinants and indicators of the socio-economic efficiency of the minimum wage are identified. Particular 
attention is paid to the influence of minimum wage on the inflationary processes and on the level of 
unemployment in different models of labor market. On the basis of the statistical data analysis, the 
elasticities of price level with respect to minimum wage for the countries with the highest growth rates of 
minimum wage during 2014-2017 were calculated. Hence, the minor positive influence of minimum wages on 
the inflation rate was found. It is also stressed on the limited effectiveness of state intervention in the pricing 
process at the labor market in overcoming relative poverty. The main positive socio-economic consequences 
of raising the minimum wage are outlined. 



2 
 
Ключові слова − мінімальна заробітна плата, соціально-економічна ефективність, еластичність 
попиту на працю, еластичність рівня цін за мінімальною заробітною платою, інфляція попиту, 
інфляція витрат, рівень безробіття, відносна бідність. 
 
Keywords - minimum wage, socio-economic efficiency, elasticity of labor demand, elasticity of price level 
with respect to minimum wage, inflation of demand, inflation of expenses, unemployment rate, relative 
poverty. 

 
 
Постановка проблеми у загальному вигляді. Економічні системи більшості країн світу можна дефініціювати як 

змішані ринкові моделі, у яких державу вбачають активним регулятором соціально-економічних процесів. Послаблення 
негативних наслідків макроекономічної нестабільності, згладжування циклічних коливань економіки, раціоналізація її 
галузевої структури, захист конкуренції, перерозподіл доходів і ресурсів, підвищення добробуту та якості життя 
населення нині є тактичними та стратегічними цілями економічної політики кожної держави. Пріоритетність досягнення 
цих цілей диференційована залежно від рівня економічного розвитку країни. В умовах кризи зменшення доходів 
домогосподарств та зростання соціальної напруженості у суспільстві генерують підвищений попит на державні соціальні 
гарантії, зокрема і щодо мінімального рівня оплати праці. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблематика мінімальної заробітної плати є об’єктом численних 
досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема Богині Д.П., Завіновської Г.Т, Гулія Р.М., Колота А.М., 
Кузьмінського А.М., Кулікова Г.Т, Лібанової Є.М, Мельниченко О.А, Новак І.М., Перегудової Т.В., Пишуліної О.М., 
Ткаченко Н.М. та ін. Дискутуються як оптимальний розмір мінімальної заробітної плати, так і її соціально-економічні 
наслідки. Однак і надалі залишаються актуальними питання взаємозв’язку підвищення мінімальної заробітної плати та 
рівня безробіття залежно від моделей ринку праці, її інфляційний потенціал, вплив на рівень відносної бідності в країні 
тощо. 

Метою статті є дослідження механізмів впливу мінімальної заробітної плати на основні макроекономічні та 
соціальні параметри. 

Виклад основного матеріалу. Мінімальну заробітну плату (МЗП) можна визначити як найменшу суму 
винагороди, яку працедавець законодавчо зобов’язаний виплачувати своїм найманим робітникам. Рівень МЗП не може 
бути зменшений колективним договором або індивідуальним контрактом між суб’єктами попиту та пропозиції робочої 
сили. Здійснюючи інтервенції у процес ціноутворення на ринку праці, держава передусім прагне забезпечити 
прожитковий мінімум для працюючого населення та підтримувати соціально справедливий рівень функціонального та 
родинного розподілу національного доходу. Позитивним аспектом підвищення МЗП є зростання доходів найменш 
забезпечених верств населення та зменшення рівня бідності в країні. Високий гарантований рівень оплати праці стимулює 
безробітних активніше займатися пошуками роботи, аніж існувати на соціальні виплати та допомоги.  

Першою у світі країною, що у 1894 р. задекларувала мінімально можливий рівень оплати праці, була Нова 
Зеландія. Прийняття Закону про промислові примирення та арбітраж передбачало формування арбітражного суду, що 
складався з працівників та роботодавців, на який було покладено вирішення суперечок з питань трудових відносин на 
обов'язковій основі. Серед іншого, суд отримав повноваження встановлювати заробітну плату для усіх класифікацій 
найманих працівників у рамках відповідних резолюцій. І хоча базовою метою вищезгаданого закону було уникнення 
трудових страйків, його вважають першим офіційним документом у сфері державного регулювання мінімальної оплати 
праці [6].  

Другою світовою юрисдикцією для прийняття законів про мінімальну заробітну плату стала Австралія. Спершу 
відповідні закони стосувалися лише шести галузей з низькою оплатою праці, однак за кілька років охопили практично усі 
сектори національної економіки [5]. Сьогодні регулювання мінімальної заробітної плати є дієвим і активно 
використовуваним інструментарієм державної соціально-економічної політики. 

Рівень мінімальної заробітної плати є доволі диференційованим не лише по цілому світу, а й серед країн-членів 
Європейського Союзу. Так, варіювання МЗП станом на 01.07.2017 р. становило від 235 євро у Болгарії до майже 1999 євро 
на місяць у Люксембурзі. (див. табл. 1) 

 
Таблиця 1. 

Динаміка місячної ставки мінімальної заробітної плати упродовж 2013-2017рр., євро* 
2013 2014 2015 2016 2017 

Країна 
МЗП 

МЗП 
до 
сер. 
зп 

МЗП 
Темпи 
зрост. 
МЗП 

МЗП 
до 
сер. 
зп 

МЗП 
Темпи 
зрост. 
МЗП 

МЗП 
до 
сер. 
зп 

МЗП 
Темпи 
зрост. 
МЗП 

мін. 
зп 
до 
сер. 
зп 

МЗП 
Темпи 
зрост. 
МЗП 

Бельгія 1501,82 0,44  1501,82 0 0,42  1501,82 0 0,42  1531,93 2 0,42  1562,59 2 
Болгарія 158,0 0,47 173,0 9,49 0,48 194,29 12,31 0,56 214,75 10,53 0,57 235,20 9,52 
Чехія 308,30 0,31  309,62 0,43 0,32  337,58 9,03 0,33  364,9 8,09 0,34  419,90 15,07 
Німеччина** - .. - - .. 1440,0 - 0,43  1440,0 0 0,42  1498,0 4,03 
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Естонія 320,0  0,33  355,0 10,94 0,34  390,0 9,86 0,35  430,0 10,26 0,35  470,0 9,3 
Ірландія 1461,85 0,37  1461,85 0 0,37  1461,85 0 0,37  1546,35 5,78 0,39  1563,25 1,09 
Греція 683,76 0,31  683,76 0 0,32  683,76 0 0,33  683,76 0 0,33  683,76 0 
Іспанія 752,85 0,32  752,85 0 0,31  756,70 0,51 0,31  764,40 1,02 0,31  825,65 8,01 
Франція 1430,22 0,50  1445,38 1,06 0,49  1457,52 0,84 0,49  1466,62 0,62 0,49  1480,27 0,93 
Хорватія 400,67 0,56 398,31 -0,59 0,54 398,90 0,15 0,56 414,45 3,9 0,56 442,09 6,67 
Латвія 284,74 0,37  320,0 12,38 0,39  360,0 12,5 0,41  370,0 2,78 0,41  380,0 2,7 
Литва 289,62 0,44  289,62 0 0,41  325,0 12,22 0,40  380,0 16,92 0,43  380,0 0 
Люксембург 1874,19 0,47  1921,03 2,5 0,45  1922,96 0,1 0,45  1922,96 0 0,44  1998,59 3,93 
Угорщина 332,37 0,40  328,16 -1,27 0,40  333,41 1,6 0,40  350,09 5 0,39  142,66 -59,25 
Голландія 1477,80 0,40  1495,20 1,18 0,39  1507,80 0,84 0,38  1537,20 1,95 0,38  - - 
Польща 368,87 0,40  404,16 9,57 0,41  417,55 3,31 0,41  417,02 -0,13 0,43  473,27 13,49 
Португалія 565,83 0,36  565,83 0 0,39  589,17 4,12 0,40  618,33 4,95 0,42  649,83 5,09 
Румунія 179,36 0,35  205,34 14,48 0,37  234,77 14,33 0,40  276,34 17,71 0,41  318,52 15,26 
Словенія 783,66 0,52  789,15 0,7 0,49  790,73 0,2 0,49  790,73 0 0,48  804,96 1,8 
Словаччина 337,70 0,36  352,0 4,23 0,37  380,0 7,95 0,37  405,0 6,58 0,39  435,0 7,41 
Великобританія 1189,92 0,39  1301,31 9,36 0,40  1509,70 16,01 0,41  1447,07 -4,15 0,41  - - 
Сербія 236,28  232,68 -1,52  235,51 1,22  230,14 -2,28  - - 
Туреччина 405,20 0,38  391,45 -3,39 0,39  425,17 8,61 0,40  513,72 20,83 0,43  442,89 -13,79 
США 960,76 0,27  920,10 -4,23 0,27  1123,13 22,07 0,25  1131,93 0,78 0,25  1101,18 -2,72 
Україна 108,00 0,35 75,69 -29,9 0,34 51,83 - 31,82 0,30 52,16 - 0,63 0,29 106,17 -

103,55 
* Станом на 1 липня кожного року (статистичні дані щодо національної мінімальної заробітної плати 

публікуються Євростатом двічі на рік – станом на 1 січня та 1 липня кожного року) 
** Погодинну МЗП у Німеччині було запроваджено лише у  2015 р.  
Джерело: Складено і обчислено за даними: Monthly minimum wages − bi-annual data. – [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do? dataset=earn_mw_cur&lang=en; Minimum relative to 
average wages of full-time workers . – [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AV_AN_WAGE; Average salary in European Union. – [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: https://www.reinisfischer.com; дані міністерства фінансів України. https://index.minfin.com.ua 

 
Мінімальна заробітна плата, як правило, представлена як місячна ставка заробітної плати для валового заробітку, 

тобто до відрахування індивідуального податку на доходи та внесків на соціальне забезпечення, що сплачується 
працівником. Для країн, де національна мінімальна заробітна плата існує у вигляді щомісячної чи щогодинної оплати 
(Німеччина, Ірландія, Франція, Великобританія, США тощо), трансформація її щомісячну ставку здійснюється відповідно 
до визначених ними коефіцієнтів перерахунку: 

Серед країн-членів ЄС мінімальний рівень оплати найманим працівникам не визначений у Данії, Італії, Кіпрі, 
Австрії, Фінляндії та Швеції. Не фіксують, так звану, «підлогу ціни» на ринку робочої сили Ісландія, Норвегія, Швейцарія. 

Упродовж 2013-2017 рр. у більшості країн-членах ЄС МЗП демонструвала позитивну динаміку. За аналізований 
період найбільші перманентні темпи її зростання спостерігались у Болгарії (майже в 1,5 рази), хоча найбільший разовий 
показник характерний для Румунії (у 2016 р. порівняно з 2015 р. МЗП зросла майже на 18%). Можна констатувати також і 
суттєве зростання МЗП з 2013 по 2017 р. для країн-членів Балтії - Естонії (46,9%), Латвії (33,5%) та Литви (31,2%). 

МЗП у країнах-кандидатах у члени ЄС не виявляє чіткої тенденції зміни. Найбільші темпи її зростання зафіксовані 
у 2016 р. у Туреччині (20,83%). Водночас для цієї країни характерний і найбільший діапазон коливань МЗП − від 
стрімкого збільшення 2016 р. до істотних від’ємних темпів зростання у 2017 р. (на 13,79%). 

Аналіз відповідних статистичних даних дає підстави для висновку про те, що найбільші темпи зростання МЗП 
притаманні країнам колишнього, так званого, «соціалістичного табору» (Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литві, Польщі, 
Румунії) з відносно низькою її величиною (до 500 євро). Однак істотний розрив між рівнями МЗП у колишніх 
соціалістичних країнах та країнах «старої» Європи. залишається і надалі. Станом на 01.07.2017 р. найбільший 
гарантований державою рівень оплати праці серед країн-нових членів ЄС у Польщі (473 євро) був утричі менший, ніж 
найнижчий рівень МЗП з країн «Старої Європи» − Франції (1480 євро).  

Країни з МЗП у діапазоні 500-1000 євро (Іспанія, Португалія, Словенія) регулювали її розмір по-різному: Греція та 
Словенія − не змінювали, Португалія підвищувала в середньому на 4,5% щороку, Іспанія лише у 2017 р. скоригувала її 
розмір у напрямі бік збільшення на 8%. Тоді як держави, що початково гарантували високий рівень мінімальної оплати 
праці (більше 1000 євро), надалі її практично не підвищували.  

Рівень МЗП в Україні, виміряний в євро, є істотно нижчим за МЗП, ніж в усіх інших країнах. За аналізований 
період така МЗП в Україні постійно знижувалась і найменшого значення досягла у 2015 р. (51,83 євро). У 2017 р. МЗП в 
Україні зросла удвічі і досягла рівня 2013 р.( див.табл.1). 

Зауважимо, що розрив між країнами у рівні МЗП є значно меншим за врахування різниці у рівні цін шляхом 
застосування паритету купівельної спроможності (ПКС) для споживчих видатків населення. ПКС в кожній країні 
використовуються для перетворення щомісячної мінімальної заробітної плати, вираженої в євро або національних 
валютах, до штучної загальної одиниці, яка називається стандартом купівельної спроможності (СКС). Країни-члени ЄС з 
відносно низькою МЗП в євро, як правило, мали нижчий рівень цін, а отже, відносно більшу мінімальну заробітну плату, 
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виражену в стандарті купівельної спроможності. Водночас у держави з відносно високою МЗП в євро був і вищий рівень 
цін, а відтак їх мінімальна заробітна плата в умовах застосування ПКС була часто значно нижчою [11]. Отже, розбіжність 
у рівнях цін між країнами частково згладжує розриви між країнами за рівнем МЗП, оціненої в євро.   

Соціально-економічна ефективність мінімальної заробітної плати опосередкована низкою чинників економічного 
(частки МЗП у доході домогосподарства, співвідношення МЗП із задекларованою та фактичною величиною прожиткового 
мінімуму, повноти охоплення МЗП усіх категорій працівників та секторів економіки, відповідності МЗП економічним 
можливостям країни, відповідності МЗП фактичній продуктивності праці тощо) та інституційного (рівня дотримання 
вимог чинного законодавства щодо МЗП, ефективності контролюючих органів у боротьбі з правопорушеннями у сфері 
МЗП) характеру. 

Індикаторами ефективності державного втручання у процес ціноутворення на ринку праці є зміна ступеня 
диференціації доходів населення, рівня бідності, структури зайнятості, темпів інфляції, сальдо державного бюджету, 
реального ВВП тощо (див. рис. 1) 

 

  
 

Рис. 1. Детермінанти та вимірники соціально-економічної ефективності мінімальної заробітної плати 
Джерело: розроблено авторами 

 
Очевидно, що соціальна результативність МЗП значною мірою визначена її співвідношенням з середньомісячною 

зарплатою штатного працівника. Частка МЗП у середньомісячному заробітку працівників, зайнятих повний робочий день, 
була слабо варійована у розрізі країн, становила близько 40% і практично не змінювалася з часом, а фактичний розмір 
МЗП загалом був відносно сталим відсотком середньомісячного доходу зайнятого населення країни (див.табл.1). 

Доцільність підвищення мінімальної заробітної плати перманентно викликає гостру полеміку в суспільстві. 
Опоненти підвищення МЗП наголошують на неминучості зростання рівня безробіття та розгортанні інфляційного процесу 
в країні.  

Вплив мінімальної заробітної плати на функціонування ринку праці значною мірою залежить від рівня 
конкурентності останнього та від того, чи володіють працедавці ринковою владою над заробітною платою. На 
конкурентному ринку праці заробітна плата дорівнює граничному продукту праці, а вільне її коливання збалансовує 
попит і пропозицію на цьому ринку. Зауважимо однак, що вищезазначене передбачає існування достатньо великого штату 
працівників, згідних працювати за пропоновану заробітну плату, а продуктивність працівника не залежить від її розміру.  

Встановлення МЗП на рівні, вищому від ринкового, спонукає фірми зменшувати попит на працю, передусім 
некваліфікованих працівників, робота яких оплачується за мінімальними ставками. Водночас вища заробітна плата 
заохочує до збільшення пропозиції праці. Таким чином, на конкурентному ринку праці обов'язкова мінімальна заробітна 
плата знижує зайнятість і створює вимушене безробіття. 
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Величина відповідного безробіття залежатиме від еластичності попиту на працю: що нееластичнішим є цей 

попит, тим менша кількість людей втрачатимуть роботу. Іноді замість того, щоб звільняти працівників фірми можуть 
віддати перевагу скороченню годин їх роботи, полегшуючи для себе тягар зростання МЗП. 

На ринку праці з домінантною фірмою-наймачем, яка володіє відповідною купівельною (монопсольною) силою 
заробітна плата і кількість найманих працівників є нижчі за конкурентний рівень. Підвищення мінімальної МЗП на такому 
ринку (однак до рівня, нижчого за конкурентний) спричинятиме зростання зайнятості, пом’якшуючи негативний ефект 
монопсоністичної влади. Більша кількість найманих працівників матиме роботу, отримуючи вищу заробітну плату, тоді як 
роботодавець-монопсоніст втрачатиме частину свого прибутку. Оптимальний рівень мінімальної заробітної плати на 
такому ринку дорівнює конкурентному рівню заробітної плати, що максимізує зайнятість. 

Процес досягнення рівноваги на реальному ринку праці ускладнює відсутність досконалої еластичності попиту та 
пропозиції праці − відповідного часу та зусиль для працівників вимагає пошук роботи, а для фірм − наймання 
відповідного рівня кваліфікації працівників. У моделях реального ринку праці результативність останнього (заробітна 
плата, кількість вакансій та кількість безробітних) визначають крива пропозиції вакансій, шкала заробітної плати та крива 
Беверіджа. Крива Беверіджа показує обернену залежність між кількістю вакансій і рівнем безробіття, виявлену 
емпіричним шляхом. Існування вакантних робочих місць одночасно з наявністю значного безробіття може пояснюватись 
відсутністю відповідної інформації у працівників, низькою їх мобільністю або слабою мотивацією адаптації до 
динамічних умов ринку праці. Розташування кривої Беверіджа щодо початку координат залежить від ефективності 
процесу узгодження пропозиції робочих місць і пропозиції праці. У такій моделі ринку праці встановлення мінімальної 
заробітної плати, що перевищує її рівноважний рівень зменшує прибуток фірм, відповідно вони відкриватимуть менше 
вакансій, а рівень безробіття зростатиме. 

Вплив підвищення МЗП на рівень безробіття також диференційований залежно від вікової та галузевої 
стратифікації населення. Виявлено, що найбільш негативно така політика держави впливає на молодіжну зайнятість та 
працівників сфери послуг, особливо ресторанного бізнесу. Однак, емпіричні результати ступеня впливу МЗП на стан 
ринку праці демонструють доволі широкий діапазон значень − різні дослідники оцінюють показник еластичності 
молодіжної зайнятості за МЗП від -0, 15 до -1 [14, P.6].   

Низка теоретичних положень акцентує на тому, що рівень безробіття в результаті встановлення чи підвищення 
мінімальної заробітної плати залежатиме від рівноважного рівня оплати праці до урядового втручання. Останній, 
обумовлений, серед іншого, можливістю працівників впливати на рівень заробітної плати, тобто ринковою владою 
трудових спілок. Якщо трудові спілки практично не володіють ринковою владою, працедавці одноосібно встановлюють 
оплату праці на низькому рівні, привласнюючи весь споживчий надлишок, а стимули безробітних до пошуку роботи є 
слабими. Відповідно на такому ринку зростання МЗП обумовлюватиме інтенсивніший пошук роботи та спричинятиме 
зростання рівня зайнятості. За протилежної ситуації, коли переговорна сила трудових спілок, а відповідно і заробітна 
плата є високими, наймання додаткових працівників не генеруватиме додаткового прибутку для фірми, відкриття нових 
робочих місць стає витратним, і рівень безробіття є високим. За таких умов підвищення МЗП певною мірою 
розхолоджуватиме безробітних у пошуку роботи, оскільки вони прогнозують зменшення кількості вакантних робочих 
місць та усвідомлюють примарність надії працевлаштування [15]. 

Підвищення МЗП може генерувати зростання рівня зайнятості за наявності мінімально прийнятного рівня оплати 
праці з точки зору високопродуктивних працівників. За вищої оплати праці такі працівники збільшують пропозицію своєї 
робочої сили. Наймання фірмою більшої кількості працівників з високою ефективністю праці спричиняє прискорене 
зростання обсягу виробництва та реалізації фірми, що в свою чергу, спричиняє найм додаткових працівників.  

Зауважимо, що питання розбалансованості ринку праці в результаті підвищення МЗП різко актуалізується за умов 
економічної кризи. Тоді як під час піднесення економіки, зі збільшенням попиту на вироблені товари і послуги фірми 
можуть наймати більше працівників, навіть за зростання рівня МЗП. 

Негативним соціально-економічним наслідком втручання держави у процес ціноутворення на ринку праці є 
істотний інфляційний тиск на ціни як з боку пропозиції, так і з боку попиту. Щоб компенсувати зростання витрат на 
робочу силу, фірми підвищуватимуть ціну на свою продукцію − інфляція витрат. Фактично відбувається перекладення 
тягаря зростаючих витрат на оплату праці на споживачів. Класичним є уявлення про те, що підвищення МЗП збільшує 
витрати фірм на працю некваліфікованих працівників, які отримують найменшу платню. В той час як фірми задля 
підтримання ефективної диференціації в оплаті праці будуть змушені збільшити заробітну плату і для працівників вищої 
кваліфікації.  

Рівень цін може також зростати внаслідок збільшення сукупного попиту, обумовленого зростанням оплати праці 
− інфляція попиту. Дослідження впливу підвищення МЗП на рівень цін, проведене професорами Каліфорнійського 
університету Даніелом Макдональдом та Еріком Нілсоном, показало, що еластичність цін до змін МЗП становить 0,036 
для конкурентних та водночас низькооплачуваних ринків праці. Також було виявлено те, що істотне зростання МЗП мало 
чіткий позитивний вплив на ціни, тоді як невелике підвищення МЗП призводило і до зниження цін [9, P.5]. 

На підставі аналізу численних теоретичних та емпіричних досліджень аналогічних висновків доходять і науковці 
Університету Лестера (Великобританія). Встановлено, що фірми відповідають на підвищення мінімальної заробітної 
плати не скороченням виробництва чи зайнятості, а швидше  незначним підвищенням цін: збільшення мінімальної 
заробітної плати на 10% збільшуватиме ціни на продукти харчування до 4%, а загальний рівень цін − не більше ніж на 
0,4%, що значно менше, ніж мінімальна заробітна плата [12]. 

Аналіз статистичних даних для країн з найвищими темпами зростання мінімальної заробітної плати за 2014-
2017 рр. показав її незначний позитивний вплив на середньорічні темпи інфляції. Для більшості досліджуваних країн 
середньорічний рівень цін слабо реагував на підвищення МЗП − показник еластичності цін за рівнем мінімальної 
заробітної плати для аналізованої групи країн в основному не перевищував 1. В Болгарії за найвищих перманентних 
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темпів зростання мінімальної заробітної плати серед колишніх соціалістичних країн за аналізований період навіть 
спостерігалися дефляційні процеси (див. табл. 2). 

 
Таблиця 2. 

Темпи зростання мінімальної заробітної плати, темпи інфляції та еластичність рівня цін за мінімальною 
заробітною платою у деяких країнах світу 

2014 2015 2016 2017 

Країна Темп 
зростання 
МЗП (%) 

Темп 
інфля-

ції 
(%) 

Еластич-
ність 

загального 
рівня цін 
за МЗП  

Темп 
зростання 
МЗП (%) 

Темп 
інфляції 

(%) 

Еластич-
ність 

загального 
рівня цін 
за МЗП 

Темп 
зростання 
МЗП (%) 

Темп 
інфля-

ції 
(%) 

Еластич-
ність 

загального 
рівня цін 
за МЗП 

Темп 
зростання 
МЗП (%) 

Темп 
інфля-

ції 
(%)1 

Еластич-
ність 

загального 
рівня цін 
за МЗП 

1. Болгарія 9,49 -1,6 -0,2 12,31 -1,1 -0,1 10,53 -1,3 -0,1 9,52 1,08 0,1 
2. Чехія 0,43 0,4 0,9 9,03 0,3 0,0 8,09 0,6 0,1 15,07 2,54 0,2 
3. Естонія 10,94 0,5 0,0 9,86 0,1 0,0 10,26 0,8 0,1 9,3 4,52 0,5 
4. Латвія 12,38 0,7 0,1 12,5 0,2 0,0 2,78 0,1 0,0 2,7 2,54 0,9 
5. Литва 0 0,2 - 12,22 -0,7 -0,1 16,92 0,7 0,0 0 4,02 - 
6. Польща 9,57 0,1 0,0 3,31 -0,7 -0,2 -0,13 -0,2 1,5 13,49 1,32 0,1 
7. Румунія 14,48 1,4 0,1 14,33 -0,4 0,0 17,71 -1,1 -0,1 15,26 1,93 0,1 
8. Словаччина 4,23 -0,1 0,0 7,95 -0,3 0,0 6,58 -0,5 -0,1 7,41 1,94 0,3 

9. 
Велико-
британія 

9,36 1,5 0,2 16,01 0,0 0,0 -4,15 0,7 -0,2 - 2,79 - 

10. США -4,23 1,3 -0,3 22,07 -0,8 0,0 0,78 0,5 0,6 -2,72 2,55 -0,9 
11. Туреччина -3,39 8,9 -2,6 8,61 7,7 0,9 20,83 7,7 0,4 -13,79  0,0 

1 Грудень до грудня (для 2017 р. використано прогнозні дані, що базуються на даних за 10 місяців). 
Джерело: Обчислено за даними Eurostat. 

 
 

Кореляційний аналіз відповідних показників в Україні, здійснений вітчизняними науковцями, також виявляє 
слабий зв'язок зв’язок мінімальної заробітної плати з індексом споживчих цін − коефіцієнт кореляції 0,11 [1, C.216].  

Зростання МЗП зазвичай збільшує кількість осіб, які працюють на чорному ринку (без оформлення трудової 
угоди), оскільки фірми прагнуть уникнути виплати законодавчо встановленого мінімуму оплати праці. Неофіційне 
працевлаштування та відсутність офіційно оформлених трудових відносин практично позбавляє працівників усіх 
соціальних та трудових гарантій, що істотно нівелює позитивний соціальний ефект підвищення МЗП. 

Деякі фірми можуть уникнути виплати МЗП на встановленому законодавством рівні, залучаючи, наприклад, 
працю іммігрантів, чи дитячу працю, виплачуючи їм меншу заробітну плату. 

Ефективним каналом нейтралізації негативного впливу підвищення МЗП на рівень зайнятості є скорочення 
обороту найманих працівників, що забезпечує істотну економію витрат працедавців. 

Попри те, що задекларованою метою підвищення МЗП є підтримання доходів найменш оплачуваних найманих 
працівників, воно має доволі обмежений вплив на відносну бідність. Зокрема через те, що:  

- значна частина отримувачів МЗП може не перебувати за межею бідності та отримувати доходи ще й інших 
джерел; 

- підвищення МЗП не матиме істотного впливу на доходи найбідніших верств населення, яке здебільшого 
покладається не на заробітну плату, а на різного роду виплати та допомоги; 

- велика родина з єдиним годувальником, який отримує заробітну плату, незначно вищу мінімального рівня, 
також не виграє істотно від її збільшення, хоча реальний подушний дохід такої сім’ ї є низьким; 

- почасти бідність обумовлена відсутністю місця праці, а, відповідно, такі особи не отримуватимуть прямої 
вигоди від МЗП.  

Канадські науковці університету Саймона Фрейзера Чарльз Лемам і Хуг Макінтайр підкреслюють, що 
підвищення мінімальної заробітної плати може навіть збільшити відносну бідність через погіршення можливостей 
працевлаштування, особливо молодих людей у сім’ях з низьким рівнем доходів. Ефективнішим інструментом збільшення 
доходів працівників з низькою оплатою праці вони вважають пільги з податку на індивідуальні доходи, які враховують 
сімейні обставини, місце проживання осіб і є менш витратними для держави [7].  

Професор Корнельського університету Річард Баркхаузер у своїй праці «Чому підвищення мінімальної заробітної 
плати є неефективним способом допомоги бідним людям» наводить витяг з відповідного звіту бюджетної комісії 
Конгресу США 2014р., згідно з яким підвищення МЗП з 7,25 дол. за год. до 10,10 дол. за год. (більше, ніж на третину) 
скоротить кількість людей за межею бідності лише на 2% і найперше через зменшення зайнятості низько кваліфікованих 
працівників [4, P. 3]. Хоча, за економічної експансії, коли попит на працю зростає, негативний вплив підвищення МЗП на 
зайнятість є незначним, і такі заходи у ряду можуть сприяти зменшенню бідності [4, P. 5]. 

Не менш дискусійним питанням у контексті соціально-економічної ефективності підвищення МЗП є фіскальні 
наслідки таких заходів уряду. З одного боку, зростання гарантованого рівня оплати праці вимагатиме додаткових 
бюджетних ресурсів на оплату праці у державному секторі, однак, з іншого боку, низка податкових надходжень може 
орієнтуватись на рівень мінімальної заробітної плати і зростати з його підвищенням. Зокрема, в Україні розмір 
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мінімальної заробітної плати визначає величину єдиного податку для суб’єктів малого бізнесу, індивідуального податку 
на нерухомість, соціальних внесків та відрахувань. Зростання рівня мінімальної заробітної плати також обумовлює 
збільшення надходжень до пенсійного фонду та відповідне зменшення соціальних виплат, зокрема і субсидій на житлово-
комунальні послуги тощо. Як справедливо зазначає Перегудова Т.М., розрив між розміром прожиткового мінімум і 
мінімальною заробітної платою став ресурсом скорочення соціальних виплат населенню [2, С.255]. Конкретніші висновки 
щодо впливу підвищення МЗП на сальдо державних фінансів вимагають детальнішого аналізу основних 
макроекономічних умов, соціальних гарантій та пріоритетів, рівня бідності, структури попиту і пропозиції робочої сили 
тощо.  

Підвищення МЗП передусім стосується працівників з низьким рівнем доходу та відповідно високою граничною 
схильністю до споживання. Це спричинятиме мультиплікативний вплив на економічне зростання через зростання 
споживчих видатків та ефективного попиту. Хоча цей ефект частково може бути нейтралізований зменшенням видатків 
людей, які втратили роботу внаслідок таких дій уряду. 

Результати низки досліджень виявляють ланцюговий ефект підвищення МЗП на макрорівні, а також те, що 
зростання заробітної плати може призвести до зростання продуктивності працівників. Це підвищує ефективність 
економіки загалом і може не тільки запобігти звільненню працівників, а й стимулювати зростання рівня зайнятості. 

Ідея мінімальної заробітної плати як ефективної заробітної плати походить від відомої теорії Сіднея Вебба (1912 
р.), який стверджував, що високооплачувані працівники зможуть краще підтримувати себе, краще харчуватися, а відтак 
енергійніше працюватимуть. Підвищення заробітної плати також покращить їхній моральний дух, посилить прихильність 
до виконуваної роботи і прагнення докладати до неї більше зусиль. Зростання інтенсивності праці стимулюватиме 
працедавців до збільшення видатків на покращення людського капіталу (почасти і через прагнення, щоб кваліфікація 
найманих працівників відповідала високій заробітній платі), що призводитиме до зростання продуктивності праці та 
підвищення ефективності функціонування економіки [8].  

Висновки. Соціально-економічна ефективність державного регулювання мінімальної заробітної плати 
опосередкована низкою чинників економічного та інституційного характеру. Попри очевидну соціальну спрямованість 
такого інструменту державного втручання в процес ринкового ціноутворення його результуючий ефект значною мірою 
може бути нівельований зростанням рівня цін, зменшенням стимулів до праці внаслідок послаблення диференціації 
доходів працівників з різним ступенем кваліфікації, збільшенням безробіття та рівня відносної бідності через 
погіршенням умов працевлаштування тощо. Водночас послаблення соціальної напруженості у суспільстві, підвищення 
мотивації до праці та її продуктивності у працівників, які отримали вищу ЗП, мультиплікативний ефект зростаючих 
споживчих видатків та сукупного попиту можуть стати ефективним каталізатором економічного зростання. 
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