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THE STATE AND DYNAMICS OF WAGES IN UKRAINE AND THE IN CONSTRUCTION 
 
Визначено актуальність дослідження стану та динаміки оплати праці в Україні та галузі 
будівництва. Проаналізовано динаміку та структуру валового внутрішнього продукту в Україні, 
який безпосередньо впливає на рівень оплати праці в країні. Досліджено структуру доходів 
населення і встановлено, що питома вага заробітної плати характеризується стійкою 
тенденцією до зменшення. Проаналізовано розмір середньомісячної заробітної плати за видами 
економічної діяльності та встановлено, що в Україні в цілому і в розрізі її областей її розмір 
зростає. Проте для кожної галузі такі темпи різнять, що обумовлено співвідношенням попиту і 
пропозиції на певних спеціалістів, а також галузевими особливостями. Оплата праці в 
будівництві за розміром займає 10 місце та більш як в 2 рази менше за найвищу заробітну плату в 
Україні – в галузі фінансової і страхової діяльності. Особливістю оплати праці в будівництві є її 
диференціація в залежності від області та статі. Результати таких досліджень доцільно 
враховувати при формуванні політики мотивації та оплати праці на сучасних підприємствах 
будівельної сфери. 
 
The relevance of the study of the state and dynamics of wages in Ukraine and the construction industry is 
determined. The dynamics and structure of the gross domestic product in Ukraine are analyzed, which 
directly affects the level of remuneration in the country. The structure of household incomes is 
investigated and it is established that the share of wages is characterized by a steady tendency to 
decrease. The average monthly salary by types of economic activity is analyzed and it is established that 
in Ukraine as a whole and in terms of its regions, the amount of wages increases. However, for each 
industry, these rates differ, which is due to the ratio of demand and supply to certain specialists, as well 
as industry specifics. The size of the labor costs in construction is 10th place and more than 2 times less 
than the highest salary in Ukraine - in the field of financial and insurance activities. The peculiarity of 
wages in construction is its differentiation depending on the region and sex. The results of such studies 



should be taken into account when forming the policy of motivation and wages at modern construction 
companies. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах оплата праці є невід’ємною частиною матеріального 

стимулювання працівників. Саме через оплату праці, з одного боку, працівники спроможні задовольнити свої потреби, 
а з іншого організація отримує можливості до росту продуктивності праці співробітників, підвищення їх рівня 
зацікавленості, а отже і відповідальності, дисциплінованості тощо. Отже дослідження питань оплати праці є 
актуальним для підприємстві як галузі будівництва, так і народного господарства в цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дозволив встановити, що теоретичні аспекти щодо сутності та 
значення оплати праці досліджували Балан О., Богиня Д., Валецька О., Глухова С., Гордеюк А., Гриньова В., Дороніна 
О., Дороніна М., Єрещенко О., Зотова А., Колот А., Костишина Т., Магура М., Міляєва Л., Назарова Г., Огуй Н., 
Складанна К., Степанова Л., Хескінс М., Цимбалюк С., Шевченко В.. В роботах Дорнбуша Р., Капинуса М., Осового 
Г., Павловської Н., Перечосова Г., Фишера С., Цвєтнова О., Шмалензи Р., приділена увагу пошуку шляхів 
удосконалення оплати праці на підприємствах України. Моделі оплати праці представлені в роботах таких вчених як 
Герасименко О., Гриньова М., Грішнова О., Колот А., Тараненко А.. Проте недостатньо опрацьовані динаміка та 
особливості оплати праці в будівництві, які необхідно враховувати при формування оплати праці на сучасних 
підприємствах галузі.   

Формулювання цілей статті. Враховуючи вищевикладене, метою проведеного наукового дослідження було 
виявити значення, роль оплати праці не тільки для окремого працівника, а і для будівельного підприємства в цілому. 
Також в ході проведення досліджень на меті було визначити рівень оплати праці в галузі в порівнянні з країною та 
динаміку змін заробітної плати тощо. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами проведених досліджень визначено, що одним з 
основних чинників мотивації праці працівників сучасних підприємств будівельної галузі є оплата праці. Саме 
матеріальне стимулювання - гідний доход і зарплата - займає одне з провідних місць у мотивації працюючого 
населення. Підвищення мотиваційного забезпечення за допомогою матеріального стимулювання взаємопов’язане з 
тенденцією ВВП в країні та, відповідно, з доходами населення (таблиця 1). 

 
Таблиця 1.  

Динаміка та структура валового внутрішнього продукту України та в галузі будівництва за 2011 - 2015 рр. [7] 

Показники 2011 р. 2012р. 2013 р. 2014р. 2015р. 
2015р. до 
2011р.,% 

Валовий внутрішній продукт 
(ВВП), млрд грн 

1349,2 1459,1 1522,7 1586,9 1988,5 136,3 

в т.ч. оплата праці  636,8 736,8 762,9 734,7 777,5 105,5 
частка оплати праці у ВВП, % 47,2 50,5 50,1 46,3 39,1 Х 
податки, за виключенням 
субсидій 

186,2 185,3 190,3 204,7 316,2 170,6 

валовий прибуток, змішаний 
доход 

526,2 536,9 569,5 647,5 894,8 166,6 

ВВП  на 1 особу, грн 28815,0 32002,0 33473,0 36904,0 46413,0 145,0 
ВВП в будівництві, млн грн 41057,0 40500,0 38450,0 36876,0 38928,0 96,1 
в т.ч. оплата праці  22973,0 23721,0 22757,0 20998,0 20060,0 84,6 
питома вага оплати праці в ВВП 
галузі, % 

56,0 58,6 59,2 56,9 51,5 Х 

податки, за виключенням 
субсидій 

507,0 1257,0 1370,0 1198,0 1612,0 128,2 

валовий прибуток, змішаний 
доход 

17577,0 15522,0 14323,0 14680,0 17256,0 111,2 

питома вага валового продукту 
будівництва, % 

3,0 2,8 2,5 2,3 2,0 Х 

Темпи приросту ВВП в Україні, 
% 

 -  8,1 4,4 4,2 25,3 Х 

Темпи приросту ВВП в 
будівництві, % 

 -  -1,4 -5,1 -4,1 5,6 Х 



 
Аналіз даних таблиці свідчить, що ВВП в Україні у 2015 році порівняно з 2011р. збільшився у 1,4 раз, в т.ч. на 

одну особу – на 45%. Проте оплата праці найманих працівників зросла лише на 5%, а її питома вага в структурі ВВП 
характеризувалася стабільною тенденцією до зменшення. В цілому по Україні спостерігається стійка тенденція до 
росту валового внутрішнього продукту, розрахованого в фактичних цінах. 

Для галузі будівництва характерна дещо інша тенденція. Так, в структурі валового доходу її частка 
зменшилась з 3% в2011 р. до 2% в 2015 році. За період дослідження ВВП галузі знизився на 4%, проте за останні 2 
роки він зріс на 5 %. Тобто для галузі будівництва за останні 5 років відзначилася негативна тенденція щодо обсягів 
валового внутрішнього продукту.  

Відмінною рисою галузі є питома вага оплати праці. Так, в 2011р. на оплату праці припадало 56% доходу, в 
2015 році ця величина знизилась до мінімального за період дослідження значення – 51,5%. Однак зауважимо, що 
навіть при зменшенні питома вага оплати праці в структурі валового доходу галузі вища в порівнянні з її питомою 
вагою в цілому по країні – 39,1% в 2015 році. Отже, узагальнюючи проведені дослідження відмітимо, що валовий 
внутрішній продукт України щорічно зростає, проте частка валового доходу галузі в ВВП країни щороку 
зменшується, що свідчить про негативні тенденції розвитку галузі, що також проявляється в оплаті праці. 

Важливішою функцією заробітної плати, окрім відтворення робочої сили, регулювання і оптимізації витрат 
праці та винагороди за них, є мотиваційна. Як соціально-економічна категорія, вона відображає відносини між 
роботодавцем і найманим працівником з приводу розподілу новоствореної вартості між ними. Результати дослідження 
щодо структури доходів населення та їх динаміки наведено в таблиці 2. 

 
Таблиця 2. 

 Структура доходів населення України в 2011 - 2015 рр., %, [7] 

Показники 2011 р. 2012р. 2013 р. 2014р. 2015р. 2015р. до 2011р.,+/- 

Заробітна плата 40,8 41,8 40,7 40,5 39,0 -1,8 

Прибуток та змішаний дохід 14,5 15,4 15,7 16,8 18,6 4,1 

Доходи від власності 6,2 5,5 5,7 5,6 4,6 -1,6 

Соціальні допомоги 38,5 37,2 37,9 37,1 37,8 -0,7 

 
За дослідженнями питома вага заробітної плати в загальній сумі доходів становила 39,0 - 4,8%. В динаміці 

вона мала тенденцію до зниження – за 2011-2015 рр. її частка знизилась на 1,8 в.п. Також значна доля в доходах 
населення припадає на соціальну допомогу та поточні трансфери – 37,8%, прибуток та змішаний доход – 18,6% 
(станом на 2015р.). 

Середньомісячна зарплата в Україні в 2016р. досягла 5183 грн., що в 1,5 раз більше ніж в 2014 році. (таблиця 
3.) 

 
Таблиця 3.  

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 2014-2016 рр., [7] 

Галузі 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
2016р. до 
2014р.,% 

В середньому по країні 3480 4195 5183 148,9 
Фінансова та страхова діяльність 7020 8603 10227 145,7 
Інформація та телекомунікації 5176 7111 9530 184,1 
Державне управління й оборона 3817 4381 5953 156,0 
Промисловість 3988 4789 5902 148,0 
Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 

3768 4653 5810 154,2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 

3439 4692 5808 168,9 

Діяльність транспорту 3755 4556 5776 153,8 
Мистецтво, спорт, розваги  та відпочинок 3626 4134 4844 133,6 
Операції з нерухомим майном 3090 3659 4804 155,5 
Будівництво 2860 3551 4731 165,4 
Надання інших видів послуг 3361 3634 4615 137,3 
Сільське, лісове та рибне господарство 2556 3309 4195 164,1 
Освіта 2745 3132 3769 137,3 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2441 2829 3400 139,3 
Поштова та кур’єрська діяльність 1934 2180 2818 145,7 

 



За видами економічної діяльності найвища номінальна середньомісячна заробітна плата протягом 2014-2016 
років була у працівників сфери фінансової діяльності - 10227 грн., інформаційних та телекомунікаційних технологій – 
9530 грн та державному управлінні - 5953 грн. Найнижчою – поштовій та кур’єрській діяльності, охороні здоров’я, 
освіті, сільському господарстві тощо. Проте відмітимо, що оплата праці в будівництві є найнижчою за середнє 
значення по країні. В галузі будівництва рівень заробітної плати збільшився на 65% , однак залишався нижчим за 
середнє – 5183 грн.  

Заробітна плата в будівництві в 2016 році відносилась як 1: 3 до прожиткового мінімуму. Тобто у працівників 
галузі середній  рівень мотивації ( розміри нарахованої середньомісячної зарплати більше двох, але менше 7 
прожиткових мінімумів).  

Дослідження динаміки заробітної плати в галузі будівництва (рисунок 1.) показав її зростання, починаючи з 
2010 р. Так, дослідження показали, що за 2010-2016 рр. рівень середньомісячної плати в країні та галузі будівництва 
відрізнявся близько на 20%. В 2016 році заробітна плата в галузі максимально наблизилася до середнього по країні – 
вона є меншою на 9%.  

Особливістю оплати праці в галузі будівництва також є її відмінності за статтю. Так, в 2016 році 
середньомісячна оплата праці працівника чоловічої статі становила 4811 грн., а жінок - 4402 грн, тобто на 8,5% 
менше. Такий показник щодо відмінностей оплати праці за статями є одним з найнижчих в Україні.  

 

 
Рисунок 1. Динаміка заробітної плати працівників будівництва і в середньому по країні за 2010 – 2016 рр. [7] 

 
Співвідношення оплати праці для чоловіків і жінок в основних галузях України наведено на рисунку 2. 
 

 
Рисунок 2. Співвідношення оплати праці чоловіків і жінок в 2016 році в розрізі галузей України [7] 

 
За одиницю прийнята оплата праці жінки. Відповідно в будівництві співвідношення оплати праці жінок і 

чоловіків становить 1:1,09. Найбільша різниця між оплатою праці в галузі мистецтва та спорту – співвідношення 
становить 1:2. В середньому по Україні чоловік отримує в 1,34 рази більше порівняно з оплатою праці жінки. Такі 



відмінності в першу чергу пов’язані з особливостями (важкістю, інтелектуальною складовою, ефективністю та інше) 
виконуваної роботи.  

Оплата праці також різниться в розрізі областей України. Всі області за рівнем оплати праці в 2016 році були 
поділені на три групи. Результати розподілу наведені на рисунку 3. 

 

 
Рисунок 3. Групування областей України за рівнем оплати праці в 2016 році [7] 

 
Відмітимо, що в середньому по Україні оплата номінальна середньомісячна оплата праці в 2016 році 

становила 5183 грн. відповідно лише в Київській і Донецькій області оплата праці вища за середній рівень по країні. 
Найвища середньомісячна оплата праці в Донецькій області – вона становить 5989 грн. 

Висновки. Отже, питома вага заробітної плати в структурі доходів в Україні характеризується стійкою 
тенденцією до зменшення. Одночасно розмір середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності в 
Україні в цілому і в розрізі її областей зростає. Проте для кожної галузі темпи росту різняться, що обумовлено 
співвідношенням попиту і пропозиції на певних спеціалістів, а також галузевими особливостями. Оплата праці в 
будівництві за розміром займає 10 місце та більш як в 2 рази менше за найвищу заробітну плату в Україні – в галузі 
фінансової і страхової діяльності. Особливістю оплати праці в будівництві є її диференціація в залежності від 
областей та статі. Заробітна плата в галузі будівництва є нижчою за середній рівень в Україні, а отже вона не виконує 
свої основні функції і не сприяє розвитку потенціалу працівників.  

Все вищезазначене обґрунтовує доцільність посилення державного впливу щодо обґрунтування розмірів 
заробітної плати в розрізі областей, а також необхідність розробки та впровадження сучасних моделей оплати праці на 
підприємствах будівельної сфери.  
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