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Стаття присвячена актуальній проблемі впливу нерівності розподілу доходів на соціально-
економічну динаміку. Метою статті є розробка ефективних заходів економічної політики 
України подолання надмірної нерівності на основі адекватної оцінки нерівності розподілу 
доходів. У статті розрахований коефіцієнт Джині з урахуванням розподілу агрегату 
чистого наявного доходу (ЧНРД), та цього ж агрегату, очищеного від доходів Державного 

бюджету України ( ). В результаті розрахунків з’ясовано, що значення коефіцієнту 
Джині значно більше, ніж за даними Всесвітнього банку та зростає на протязі 

досліджуваного періоду (за , коефіцієнт Джині збільшився з 24 у 2014 до 30 у 2016 та, 
за попередніми оцінками, 40 у 2017; за ЧНРД – з 35 у 2014 до 41 у 2016 та, за попередніми 
оцінками, до 49 у 2017), що актуалізує розробку економічної політики, спрямованої на 
подолання надмірної нерівності розподілу доходів. Запропоновані заходи політики подолання 
надмірної нерівності розподілу доходів, серед яких пільговий режим започаткування нового 
малого бізнесу та сприятливий режим оподаткування та надання державних послуг. 
 
The current issue is dedicated to the actual problem of the income distribution inequality impact on 
the socio-economic dynamics. The goal of the paper is the effective measures of the economic 
policy development targeted to overcome the exceeding income inequality in the Ukraine on the 
adequate income inequality assessment. The Gini coefficient is calculated in the paper, considering 
the net disposable income (NDI) aggregate distribution and the same aggregate, minus the incomes 

of all sources of the Ukraine’s State budget ( ). After the calculations it is discovered that the 
value of the Gini coefficient is much higher than according to the World Bank and growing over the 

investigated period (considering , the Gini value increased from 24 in 2014 to 30 in 2016, and 
estimated 40 in 2017; considering NDI – from 35 in 2014 to 41 in 2016 and estimated 49 in 2017). 
This actualizes the economic policy development, aimed on the excessive income distribution 
overcoming. The measures of the excessive income distribution overcoming policy are proposed, 



among them the preferential regime of the small business start-up, friendly tax and state services 
regime. 
 
Ключові слова: коефіцієнт Джині, рівень бідності, валовий національний дохід, валовий 
наявний дохід, чистий наявний дохід, соціально-економічна динаміка, нерівність розподілу 
доходів, економічна політика, подолання надмірної нерівності. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. З метою підвищення ефективності економічної 

політики з подолання надмірної нерівності для забезпечення сталої позитивної соціально-економічної 
динаміки, необхідно уточнити ситуацію в Україні щодо розподілу доходів. Дані офіційної статистики, 
насамперед розрахований індекс Джині, свідчить про дуже низький рівень нерівності розподілу доходів, але 
обчислення цього показника не є зовсім прозорим. Тому було прийнято рішення перевірити стан нерівності 
розподілу доходів в Україні та розрахувати цей показник самостійно на основі офіційних даних. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема надмірної нерівності доходів є однією з 
найактуальніших та складніших у глобальному, національному та регіональних вимірах. Дослідження у цій 
галузі проводили Б. Міланович Д. Аджемоглу, Дж. Робінсон, Дж. Акерлоф, Р. Шиллер, Е. М. Лібанова, А. Ю. 
Шевяков, А. Я. Кирута, В. О. Мандибура, О. В. Макарова, Л. М. Черенько, Н. Д. Дєєва, Л. Г. Чернюк, В. М. 
Новіков, Т. А. Заяць, В. Г. Саріогло, Н. О. Рингач, Л. С. Лісогор, О. М. Палій, С. В. Полякова, В. С. Шишкін, Л. 
Г. Ткаченко, І. М. Новак, О. М. Хмелевська, П. А. Швець, В. П. Звонар, Г. В. Герасименко, Г. І. Терещенко, Т. 
М. Калашнікова, С. В. Нечипоренко, М. Ю. Огай, В. В. Семенов, В. С. Заяць, Ю. Л. Когатько та інші. Авторські 
дослідження проблеми нерівності розподілу доходів та її впливу на соціально-економічну динаміку зосереджені 
на дослідженні концепції просторового структурування ринку [8; 9; 16; 17], дослідженні організаційного та 
ринкового полів розподілу доходів [6; 18] та оцінки впливу нерівності розподілу доходів на соціально-
економічний розвиток та динаміку [10; 12; 13; 14; 15; 19; 20]. 

Мета статті: розробити ефективні заходи сучасної економічної політики з подолання надмірної 
нерівності розподілу доходів на основі обчислення коефіцієнту Джині та рівня бідності. 

Виклад основного матеріалу: Нерівність розподілу доходів робить великий внесок у соціально-
економічну динаміку, створюючи довгострокові тренди розвитку, застою або спаду [10; 12; 1; 2]. Економічна 
політика має великі можливості збільшення або зменшення нерівності розподілу доходів, яка характеризується 
на основі обчислення коефіцієнту Джині, що є одним з найважливіших завдань вимірювання нерівності 
розподілу доходів. 

Як показує практика, якісні вихідні дані є дуже важливими для отримання адекватних результатів 
обчислення коефіцієнту Джині та рівня бідності. Обчислення на основі даних Державної служби статистики 
про середньодушові еквівалентні доходи, на нашу думку, мають бути доповнені даними про валовий 
національний дохід (ВНД) та чистий наявний дохід (ЧНРД), як агреговані показники національних доходів.  

Чистий наявний дохід є різницею між валовим національним наявним доходом і споживанням 
основного капіталу [22, с. 125]. Звичайно, є підстави для дискусії, щодо конкретного агрегату доходів (серед 
питань: чи варто виключати амортизацію основного капіталу; як розподілити доходи Державного бюджету; як 
врахувати тіньові доходи тощо), тому у нашому дослідженні використані два агрегати – ЧНРД та ЧНРД, 
очищений від доходів Державного бюджету. 

Коефіцієнт Джині розраховується за формулами [23, с. 120; 22, с. 496; 3, с. 126]: 
 

 

 

(1) 

Де: k – кількість інтервалів;  
 p – кумульована частка населення, яка має середньодушовий дохід, який не 

перевищує верхню межу і-го інтервалу; 
 q – кумульована частка доходів i-ї групи населення у загальній сумі доходів, 

яка обчислена наростаючим підсумком. 
 

 

 

(2) 

Де: X – кумульована частка населення; 



 H – кумульована частка соціального добробуту;  
 i – індекс соціальної групи. 

 
Рівень бідності в Україні у 2016-2017 році, за нашими розрахунками, склав 6,9 % населення (межа 1,9 

дол. США на день) та 34,4 % (межа – 3,2 дол. США на день) за поточним номінальним курсом долара (за 
даними табл.1), на відміну від даних Всесвітнього банку, відповідно яким лише 0,1 % населення України 
складає рівень абсолютної бідності за курсом 2011 р. та паритетом купівельної спроможності [29; 30]. 
Очевидно, що дані Всесвітнього банку не відбивають повною мірою ту ситуацію з нерівністю розподілу 
доходів, яка склалася в Україні. Тому індекс Джині також потребує ретельної перевірки та нового обчислення. 

В обчисленні коефіцієнту Джині використовувались лише офіційні дані з національних статистичних 
джерел, у тому числі Державного комітету статистики України та Національного банку України. 
Використовувалася таблиця розподілу населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів 
у місяць [19; 4] із припущенням, що у 2017 р. збережеться структура розподілу доходів 2016 р. (за відсутністю 
даних) табл. 1: 

 
Таблиця 1. 

Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових еквівалентних загальних доходів у місяць, грн 
  2014 2015 2016 2017* 

до 480,0 0,1 0,1 0,0 0,0 

480,1–840,0 1,4 0,9 0,3 0,3 

840,1–1200,0 7,9 4,8 1,6 1,6 

1200,1–1560,0 19,2 11,3 5,0 5,0 

1560,1–1920,0 23,1 18,2 11,5 11,5 

1920,1–2280,0 16,5 17,6 16,0 16,0 

2280,1–2640,0 11,7 15,9 16,4 16,4 

2640,1–3000,0 7,8 11,4 13,6 13,6 

3000,1–3360,0 4,6 6,7 10,0 10,0 

3360,1–3720,0 2,5 4,4 7,9 7,9 

понад 3720,0 5,2 8,7 17,7 17,7 

*відсутні дані 2017 р. замінено даними з 2016 р. 
Джерело: складено автором за матеріалами [4] 

 
Як видно з табл. 1, на протязі 2014-2016 рр. характер розподілу поступово змінюється, та у 2016 р. він 

більше схожий на асиметричний розподіл Пуассона із довгим «хвостом», нагадуючи розподіл за Парето [10], 
який простягається набагато далі за межі цього розподілу, на відміну від майже симетричного розподілу типу 
Гауса у 2014 р. 

На основі матеріалів вказаних джерел (Державного комітету статистики України та Національного 
банку України) складено наступну таблицю з даними за 2014-2017 рр. У цій таблиці розраховані дані з чистого 
наявного доходу враховуючи доходи Державного бюджету України та без урахування цих доходів (табл. 2):  

 
Таблиця 2. 

Чистий наявний дохід з урахуванням доходів Державного бюджету України та без, млрд. грн. (2014-2017 рр.) 
  2014 2015 2016 2017 
1 Чистий наявний дохід (ЧНРД) 1393,67 1766,67 2165,63 2678,36 
2 Валовий прибуток, змішаний дохід 647,78 894,99 1142,19 1352,76 
3 Оплата праці найманих працівників 796,38 867,53 983,32 1300,98 
4 Дохід від власності, одержаний від інших країн за 

виключенням сплаченого -79,58 -114,16 -133,35 -163,09 
5 Ресурси 71,14 109,25 135,96 147,93 
6 Використання 22,08 24,12 28,93 32,11 
7 Амортизація 217,42 272,56 317,90 390,03 
8 Державні доходи від власності та підприємницької 

діяльності 28,81 71,56 53,36 73,89 
9 * 1167,41 1389,36 1727,93 2142,55 

Джерело: [4; 5]; 
*Чистий наявний дохід без урахування доходів Державного бюджету України – розраховано автором за 

даними з наведених джерел 



 

Показник  у таблиці 2 обчислений за наступним алгоритмом (за номерами строк): 

, який відповідає структурі рахунків первинного та вторинного 
розподілу СНР (системи національних рахунків), та включає оплату праці в бюджетних установах, та виключає 
прибутки державних підприємств. Відповідно до розрахованих даних, пропонуємо обчислити коефіцієнт Джині 
згідно наступного методу – розподілу чистого наявного доходу серед груп населення, які виділено у межах 
статистичних спостережень шляхом збільшення доходів останньої категорії на залишок від показників ЧНРД та 

, моделюючи, таким чином, відсутні дані щодо високих доходів. Врахування цих даних надасть 
можливість обчислити більш реальний індекс Джині у розподілі доходів України.  

Вихідні дані для розрахунку коефіцієнту Джині без урахування доходів Державного бюджету 
представлено у табл. 3: 

 
Таблиця 3. 

Вихідні дані для розрахунку коефіцієнту Джині, без урахування доходів Державного бюджету 

Кумульована частка населення Кумульована частка доходів 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,015 0,010 0,003 0,003 0,004 0,002 0,001 0,000 

0,094 0,058 0,019 0,019 0,042 0,020 0,005 0,004 

0,286 0,171 0,069 0,069 0,166 0,078 0,026 0,021 

0,517 0,353 0,184 0,184 0,353 0,196 0,085 0,069 

0,682 0,529 0,344 0,344 0,515 0,333 0,185 0,149 

0,799 0,688 0,508 0,508 0,650 0,478 0,305 0,245 

0,877 0,802 0,644 0,644 0,752 0,597 0,419 0,336 

0,923 0,869 0,744 0,744 0,821 0,676 0,513 0,412 

0,948 0,913 0,823 0,823 0,862 0,734 0,596 0,479 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Джерело: авторські розрахунки на основі даних [4; 5] 

 
Як видно з табл. 3, дані для аналізу згруповані в 11 груп за методологією Державної служби статистики 

та представлені у вигляді наростаючого підсумку. 
Вихідні дані для розрахунку коефіцієнту Джині з урахуванням доходів Державного бюджету 

представлено у табл. 4: 
 

Таблиця 4. 
Вихідні дані для розрахунку коефіцієнту Джині, з урахуванням доходів Державного бюджету 

Кумульована частка населення Кумульована частка доходів 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,015 0,010 0,003 0,003 0,004 0,002 0,000 0,000 

0,094 0,058 0,019 0,019 0,035 0,016 0,004 0,003 

0,286 0,171 0,069 0,069 0,139 0,062 0,021 0,017 

0,517 0,353 0,184 0,184 0,296 0,154 0,068 0,055 

0,682 0,529 0,344 0,344 0,432 0,262 0,148 0,119 

0,799 0,688 0,508 0,508 0,544 0,376 0,243 0,196 

0,877 0,802 0,644 0,644 0,630 0,469 0,334 0,269 

0,923 0,869 0,744 0,744 0,687 0,532 0,410 0,330 

0,948 0,913 0,823 0,823 0,722 0,577 0,476 0,383 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Джерело: авторські розрахунки на основі даних [4; 5] 
 



Як видно з табл. 4, дані про доходи з урахуванням доходів Державного бюджету мають істотні 
відмінності, чим пояснюється розбіг у значеннях коефіцієнту Джині, який розрахований за даними табл. 3 та 4. 

Вихідні дані, згруповані за децильними групами населення, без урахування доходів Державного 
бюджету представлені у табл. 5: 

 
Таблиця 5. 

Вихідні дані для розрахунку коефіцієнту Джині, без урахування доходів Державного бюджету 

Кумульовані частки доходів за децильними групами 

 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,900 1,000 

2014 0,046 0,110 0,173 0,255 0,336 0,431 0,532 0,647 0,783 1,000 

2015 0,046 0,101 0,165 0,236 0,314 0,401 0,494 0,599 0,720 1,000 

2016 0,042 0,095 0,158 0,226 0,299 0,382 0,472 0,572 0,772 1,000 

2017 0,034 0,077 0,127 0,182 0,240 0,307 0,379 0,460 0,706 1,000 
Джерело: авторські розрахунки на основі даних [4; 5] 

 
В табл. 5 стовпчики відповідають децилям, а строки – рокам. З даних цієї таблиці видно, що 50 % 

доходу в 2014 р. отримували перші 6 та частина 7-го дециля, а в 2017 р, за нашою попередньою оцінкою, 50 % 
доходу отримують перші 8 та частина 9-го дециля, що свідчить про істотне збільшення нерівності розподілу 
доходів. 

Виходячи з наших розрахунків, коефіцієнт Джині дорівнює (табл. 6): 
 

Таблиця 6. 
Коефіцієнт Джині (2014-2017 рр.) 

 2014 2015 2016 2017 

ЧНРД без доходів Державного бюджету 24 30 30 40 

ЧНРД 35 43 41 49 
ЧНРД без доходів Державного бюджету (дец.)* 24 28 30 40 

*вихідні дані скориговані через розрахунок децильних груп 
Джерело: Розраховано автором на основі даних табл. 1-2 та формул (1, 2) 

 
Коефіцієнт Джині розрахований відповідно до обох формул, та результати розрахунків співпали, тому 

наводиться лише один варіант результатів. Як видно на табл. 6, коефіцієнт Джині не тільки значно вищий за 
розрахований Всесвітнім банком (у 2016 р. – 25 [28]), але й демонструє негативну динаміку – на протязі 
досліджуваного періоду збільшується дуже швидкими темпами (нагадаємо, що використані лише офіційні дані, 
а вплив тіньової економіки не врахований, який, на думку багатьох дослідників, погіршує стан нерівності 
розподілу доходів [25, с. 25; 26, с. 141-142; 19]). 

Відповідно до принципів економічної політики щодо мінімізації негативного впливу територіальних 
диспропорцій в умовах децентралізації та типології регіонів за характеристиками людського розвитку [21, с. 5, 
32-33], та концепції агрегованого ринку (просторового структурування ринку), специфічних інститутів 
організаційного та ринкового полів розподілу [6, 15, 17, 18], пропонуємо наступні заходи економічної та 
соціально-економічної регіональної політики: 

1. Пільговий режим започаткування малого підприємництва, строком на 3-5 років зокрема: 
а. Пільговий податковий режим зі зниженим розміром Єдиного податку; 
б. Безкоштовне обслуговування регіональними управліннями Служби зайнятості, Державної служби 
статистики, Державної фіскальної служби, регіональної або національної торгово-промислової палати 
у співробітництві зі спеціальним Державним банком та інші державні послуги на пільгових умовах; 
в. Спрощений режим реєстрації та отримання підприємницьких документів; 

2. Сприятливий податковий режим для забезпечення детінізації економіки: 
а. Податки в обмін на певні блага (матеріальні або нематеріальні) для платників податків; 
б. Спрощення процедури оподаткування для найбільших платників податків (державні послуги – VIP); 
в. Заохочення для найбільших платників податків та підприємств, які створюють робочі місця. 

Для більш детальної розробки та реалізації цих пунктів пропозицій економічної та регіональної 
політики необхідні цільові дослідження типів економічної поведінки у відповідних групах. Очевидним є те, що 
режим найбільшого сприяння повинен бути реалізований у сільський місцевості, пільговий режим – у малих 
містах, виходячи зі статистики рівня бідності населення (за відносним критерієм – у великих містах 15,9 %, у 
малих містах 26,4 %, у сільській місцевості 34,1 %, середній рівень по Україні – 24,5 %; за критерієм 
прожиткового мінімуму – рівень абсолютної бідності у великих містах 11,8 %, у малих містах 21,7 %, у 
сільській місцевості 28,9 %, середній рівень по Україні – 19,8 % [21, с. 41]). 



Висновки: на основі проведеного дослідження видно, що нерівність розподілу доходів є більшою, ніж 
за даними Всесвітнього банку, і її розмір збільшується на протязі досліджуваного періоду. Очевидною також є 
тенденція до зміщення розподілу населення за доходами (табл. 1) у бік збільшення верхніх груп розподілу на 
протязі 2014-2016 рр., що дає підстави стверджувати про можливість коригування нашої оцінки показника 
Джині за 2017 р. у бік збільшення після оприлюднення відповідних статистичних даних. 

На основі авторських розрахунків видно, що рівень бідності (за методологією Всесвітнього банку), 
розрахований через поточний номінальний валютний курс значно більше ніж той, що розрахований з 
використанням базисного курсу 2011 р. за паритетом купівельної спроможності.  

З результатів дослідження видно, що перерозподіл доходів через Державний бюджет здійснює істотний 
вплив на коефіцієнт Джині (у цьому дослідженні передбачається пропорційний розмірам доходів бюджетний 
перерозподіл, який збільшує нерівність, що й було продемонстровано). Очевидно, що перерозподіл доходів 
Державного бюджету може також істотно зменшити нерівність розподілу доходів. 

Розроблені заходи економічної політики подолання надмірної нерівності спрямовані, по-перше, на 
зменшення темпів зростання нерівності розподілу доходів, а по-друге, на подолання бідності, збільшення якої 
веде до довгострокового спаду соціально-економічної динаміки. 

Перспективи подальших досліджень: для збільшення ефективності економічної політики подолання 
надмірної нерівності необхідні дослідження просторових (регіональних та локальних) показників нерівності 
розподілу доходів та їх міжрегіональні співставлення. Необхідним також є дослідження причин формування 
нерівності у розподілі доходів, на рівні економічної поведінки, та неформальних інститутів організаційного і 
ринкового вимірів розподілу доходів. 

Дослідження просторових аспектів нерівності розподілу доходів має бути зосереджено на місцевих 
особливостях та неформальних інститутах, які виконують підкріплюючу роль або чинять опір формальним 
інститутам розподілу та перерозподілу доходів. 

Дослідження організаційних аспектів нерівності має бути основане на обчисленні індексу Джині за 
групуванням за ієрархічними рівнями організацій.  
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