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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціальне життя суспільства характеризується роз-

маїттям процесів і явищ, в яких беруть участь різні об'єк-
ти. Ці процеси та об'єкти мають різні ознаки, власти-
вості та якості, а тому для їх характеристики залучають-
ся численні конкретні соціальні показники і системи
показників. Перетворення в Україні породили ряд різно-
манітних проблем, у тому числі пов'язаних з ефектив-
ним управлінням трудовими ресурсами. У системі рин-
кового господарювання, коли ефективність стає голов-
ною умовою для функціонування і розвитку підприємств
та економіки країни в цілому, необхідно звертати увагу
на всі соціальні показники, зокрема — продуктивність
праці.
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РЕГІОНАЛЬНА АСИМЕТРІЯ ЗА
ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ НА ПРИКЛАДІ
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Наголошено на актуальності та необхідності вивчення соціальних показників як головної умови

функціонування і розвитку економіки України в сучасних умовах. Розглянуто особливості роз-

витку економіки Карпатського регіону. Проаналізовано диспропорції економічного розвитку

регіону через призму соціальних та інших показників. Досліджено регіональні особливості об-

сягу реалізованої продукції, частки прибуткових та збиткових підприємств, кількості найманих

працівників, продуктивності праці, оплати праці, номінальної та реальної заробітної плати у

динаміці на прикладі меблевої промисловості регіону. Вивчено співвідношення темпів росту

продуктивності праці та реальної заробітної плати. Визначено ключові показники, які призво-

дять до диспропорцій в економіці регіону. Запропоновано шлях до нівелювання асиметрії у

соціальних показниках Карпатського регіону для забезпечення стабільності економіки.

The article emphasizes the importance and necessity of social indicators investigation as the main

functioning stipulations and economic development of Ukraine in modern conditions. The features

of economic development in the Carpathian region are studied. It analyzes the region economic

development imbalance in the light of social and other indicators. The research shows the regional

particularities output, the share of profitable and unprofitable companies, number of employees,

labor productivity, wages, nominal and real wage dynamics in the example of the furniture industry

in the region. The labor productivity value growth and real wages are highlighted. The key indices

that lead to imbalances in the region economy are determined. The way to leveling the asymmetry in

social indicators of the Carpathian region to ensure the economy stability is offered.
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Дослідженню продуктивності праці повинна бути
приділена особлива увага на всіх рівнях управління, як
одному з основних показників, що забезпечує аналіз
рівня раціонального використання трудових ресурсів і
планування ефективної діяльності будь-якого суб'єкта
господарювання на майбутнє.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У зв'язку з важливістю продуктивність праці як у
теоретичному та практичному сенсі, ця категорія три-
валий час була і залишається предметом досліджень ба-
гатьох вчених та науковців. Розгляд питань організації
праці беруть свій початок ще у Ксенофонта, Платона та
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Арістотеля. Закордонний
досвід з питань управління
продуктивністю праці знай-
шов своє відображення в на-
укових працях таких вчених,
як: К. Маркс, Дж. Б. Кларк,
М. Боскін, М. Фелдстайн, Д.К.
Грейсон, В. Зигерт, К.Р. Мак-
коннелл, П. Самуєльсон, М.
Мескон, Ф. Тейлор, А. Фа-
йоль та інших.

Важливі економічні ас-
пекти управління та аналізу
продуктивності праці висві-
тлені в працях відомих ук-
раїнських і російських вче-
них: Л.І. Абалкіна, О.А. Бу-
гуцького, В.В. Вітвіцького, Д.П. Богині, В.М. Данюка,
В.С. Дієсперова, Г.Т. Завіновської, О.А. Грішнової, О.О.
Гетьмана, Я.В. Крушельницької, Н.М. Мартиненко, М.Г.
Назарова, М.Д. Прокопенко, М.І. Пітюлич, Н.В. Тіто-
ва, І. М. Тимоша, А.А. Чухно та інших.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

У роботах вітчизняних і зарубіжних авторів дослід-
жено теоретичні й практичні проблеми продуктивності
праці, проте недостатньо висвітленими залишаються
питання виявлення регіональних особливостей рівня
продуктивності праці, удосконалення підходів щодо
управління продуктивністю праці. Тому, глибокий еко-
номічний аналіз динаміки рівня продуктивності праці
потребує подальшого грунтовного дослідження цієї
важливої проблеми. Завданням дослідження є аналіз
диспропорцій економічного розвитку Карпатського ре-
гіону через призму соціальних та інших показників, виз-
начення ключових показників, які призводять до дисп-
ропорцій в економіці регіону, розробка пропозицій
щодо нівелювання асиметрії у соціальних показниках
Карпатського регіону для забезпечення стабільності
його економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Крім того, сьогодні Україна дуже відстає від
більшості європейських країн по рівню багатьох показ-

ників економічного розвитку. Водночас слід визнати, що
економічний розвиток сам по собі не вирішить усіх соц-
іальних проблем України. Глобальний досвід, включно
з українським, свідчить, що економічне зростання суп-
роводжується зростаючими диспропорціями в регіо-
нальному розвитку та збільшенням нерівності в дохо-
дах, і обидві ці проблеми потрібно вирішувати за допо-
могою дієвих заходів державної політики.

Перш ніж перейти до аналізу соціальних показників,
а саме продуктивності праці, розглянемо особливості
розвитку Карпатського регіону у контексті регіональ-
ної асиметрії (табл. 1).

Наочним виявом диспропорційності територіально-
го розвитку України є наростання відмінностей у показ-
никах валового регіонального продукту (ВРП) на одну
особу (табл. 1, 2). Так, співвідношення між максималь-
ним і мінімальним значенням ВРП на одну особу скла-
дало у 2009 році 1,5 рази (максимальне значення у
Львівській області, мінімальне — в Чернівецькій, при-
чому Чернівецька область показала мінімальне значен-
ня по Україні). У жодній із областей Карпатського регі-
ону обсяги ВРП на душу населення не перевищують се-
редньоукраїнський рівень.

Загалом можна зробити висновок, що низький
рівень середньодушового ВРП виявився однією з голов-
них ознак недостатнього соціального ефекту економі-
чного розвитку в регіоні.

За показником інвестицій в основний капітал на одну
особу розрив становить 2,3 рази
серед областей регіону. За обся-
гом прямих іноземних інвестицій
на одну особу регіональні диспро-
порції ще вищі: розрив становить
7,2 рази (максимальне значення
— Львівська область, мінімальне
— Чернівецька).

Рівень безробіття за методо-
логією МОП у Карпатському регі-
оні є дещо вищим від загальноук-
раїнського показника (крім
Львівської області). Найвищий
рівень зафіксовано у Закар-
патській області — 8,7%, що на
0,6% більше загальноукраїнсько-
го показника.

Регіон / 
область 

Валовий 
регіональний 

продукт на 
одну особу 
(фактичні 

ціни, грн.)* 

Інвестиції в 
основний 

капітал на 
одну особу 
(фактичні 

ціни, грн.)** 

Прямі іноземні 
інвестиції на 

одну особу, дол. 
США, станом 

на 01.04.2011 р. 

Рівень 
безробіття за 
методологією 
МОП, у % до 
економічно 
активного 
населення, 

2010 р. 

Середньо-
місячна 

заробітна 
плата 

(номінальна), 
грн., січень-

квітень 2011 р. 

Україна  19832 597,7 998,1 8,1 2424 
Львівська 14093 532,8 514,6 7,8 2065 
Івано-
Франківська 

12485 433,6 399,2 8,2 2030 

Закарпатська  10081 234,1 281,2 8,7 1873 
Чернівецька 9383 255,1 71,4 8,5 1783 

 

Таблиця 1. Показники розвитку Карпатського регіону

* дані за 2009 рік.
** дані за січень-березень 2011 року.
Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [17].

Таблиця 2. Диспропорції розвитку економіки Карпатського

регіону

* дані за 2009 рік.
** дані за січень-березень 2011 року.
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [17].

Показники 
Мінімальне 

значення 

Максима-
льне 

значення 

Розрив між 
макс. та мін., 

разів 
Валовий регіональний продукт на одну особу 
(фактичні ціни, грн.)* 

Чернівецька, 
9383 

Львівська, 
14093 

1,5 

Інвестиції в основний капітал на одну особу 
(фактичні ціни, грн.)** 

Закарпатська, 
234,1 

Львівська, 
532,8 

2,3 

Прямі іноземні інвестиції на одну особу, дол. 
США, станом на 01.04.2011 р 

Чернівецька, 
71,4 

Львівська, 
514,6 

7,2 

Рівень безробіття за методологією МОП, у % 
до економічно активного населення, 2010 р. 

Львівська, 
7,8 

Закарпатська, 
8,7 

1,1 

Середньомісячна заробітна плата 
(номінальна), грн., січень-квітень 2011 р. 

Чернівецька, 
1783 

Львівська, 
2065 

1,2 
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Досить показовим на зазна-
ченому тлі є поступове змен-
шення рівня регіональної аси-
метрії за показником середнь-
омісячної заробітної плати, по-
при зростання диференціації
щодо виробленого ВРП. Це є
проявом загальної тенденції до
послаблення взаємозв'язку між
рівнем заробітної плати та про-
дуктивністю праці й цілком ко-
релює також з послабленням
регіональних диспропорцій у
обсягах безробіття.

Сучасна економічна теорія
більше уваги приділяє загальній
продуктивності, розглядаючи
продуктивність праці як один із
її компонентів. Статистика США
визначає сукупну двофакторну
продуктивність — праці та капі-
талу. Для її визначення ці фак-
тори зважують за їхньою част-
кою (витрати на оплату праці та
амортизація) у складі ВВП. Од-
нак, американська статистика
аналізує продуктивність праці,
наводячи розрахунки під іншою
назвою — випуск продукції на
відпрацьовану людино-годину.
Ці дані щорічно визначають за
190 галузями та підгалузями еко-
номіки, у тому числі за 91 — у
промисловості, 22 — в оптовій,
37 — роздрібній торгівлі,
шістьма — у транспортній галузі
[6].

В окремих галузях народно-
го господарства обчислення
продуктивності праці має певну
специфіку. Наприклад, у сіль-
ському господарстві об'єктивне
уявлення про продук-тивність
праці можна скласти лише за
підсумками роботи за типовий
для даної місцевості рік. У буді-
вництві продуктивність праці
визначають як відношення обсягу виконаних будівель-
но-монтажних робіт у чинних кошторисних цінах до
середньооблікової чисельності працюючих в основно-
му та підсобному виробництвах, а на транспорті як відно-
шення обсягу робіт у наведених тонно-кілометрах або
пасажиро-кілометрах до середньооблікової чисельності
працівників, зайнятих експлуатацією автотранспорту
[14, с. 164].

Для дослідження стану соціальних показників, ми
проаналізували сучасний стан продуктивності праці на
прикладі меблевої промисловості Карпатського регіо-
ну, на яку припадає близько 15% обсягу реалізованої
меблевої продукції по Україні. Розвиток меблевої про-
мисловості у 2006—2011 рр. характеризується скоро-
ченням обсягу реалізованої промислової продукції у

натуральному вимірі та зростанню у вартісному (табл.
3).

Дані табл. 3 свідчать, що обсяг реалізованої про-
дукції скоротився на 13,48% у 2011 р. порівняно із 2006 р.,
причому найбільше скорочення обсягів демонструють
Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька об-
ласті, а збільшення — Львівська область. Спад обсягів
реалізації розпочався у 2008 р., а найбільшим був у 2009 р.,
що пояснюється об'єктивними наслідками світової фінан-
сово-економічної кризи, проте, слід відмітити, що протя-
гом 2010—2011 рр. спостерігається зростання обсягів
реалізації. Також, обсяг реалізованої продукції у вар-
тісних вимірниках зріс у постійних та порівняльних цінах
на 110,84% та 110,65% відповідно за аналогічний пе-
ріод.

Таблиця 3. Основні показники розвитку меблевої промисловості

Карпатського регіону за період 2006—2011 рр.

Джерело: складено на основі даних Державного комітету статистики України [17].

Назва показника 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Відхилення 
2011—2006 

абсо-
лютне 

відно-
сне 

Обсяг реалізованої 
промислової продукції, 
тис.шт. 

2255,5 2326,2 2293,6 1587,7 1617,3 1951,4 -304,1 -13,48 

Закарпатська 1374 1218,5 1168,1 745 645,6 742,7 -631,3 -45,95 

Івано-Франківська 81,7 94,7 64,6 52,6 45,6 57 -24,70 -30,23 

Львівська 518,9 676,7 747,4 493,6 635,4 924,7 405,80 78,20 

Чернівецька 280,9 336,3 313,5 296,5 290,7 227 -53,90 -19,19 
Обсяг реалізованої 
промислової продукції, 
млн грн. 

539,7 677,9 832 744,6 833,6 1137,9 598,20 110,84 

Закарпатська 203,2 247,6 231,9 187 174,6 224,3 21,10 10,38 

Івано-Франківська 36,1 44,2 25,2 24,2 25 31,1 -5,00 -13,85 

Львівська 259,5 363,8 502,7 442,8 535,9 778,3 518,80 199,92 

Чернівецька 40,9 22,3 72,2 90,6 98,1 104,2 63,30 154,77 
Обсяг реалізованої 
промислової продукції 
у порівняльних цінах, 
млн грн. 

473,01 549,80 676,42 651,44 702,27 996,41 523,40 110,65 

Закарпатська 178,09 200,81 188,54 163,60 147,09 196,41 18,32 10,29 

Івано-Франківська 31,64 35,85 20,49 21,17 21,06 27,23 -4,41 -13,93 

Львівська 227,43 295,05 408,70 387,40 451,47 681,52 454,09 199,66 

Чернівецька 35,85 18,09 58,70 79,27 82,65 91,24 55,40 154,54 

Питома вага підприємств, що отримали прибутки від звичайної діяльності до оподаткування, % 

Закарпатська 83,8 77,6 68,3 76,7 51,4 60,6 -23,20 -27,68 

Івано-Франківська 70,3 72,5 73,2 73,7 65,3 70,6 0,30 0,43 

Львівська 58,5 63,5 52 54,1 57,1 56,6 -1,90 -3,25 

Чернівецька 72,00 68,75 61,76 62,50 69,10 68,30 -3,70 -5,14 

Питома вага підприємств, що отримали збитки від звичайної діяльності до оподаткування, % 

Закарпатська 16,2 22,4 31,7 23,3 48,6 39,4 23,20 143,21 

Івано-Франківська 29,7 27,5 26,8 26,3 34,7 29,4 -0,30 -1,01 

Львівська 41,5 36,5 48 45,9 42,9 43,4 1,90 4,58 

Чернівецька 28,00 31,25 38,24 37,50 30,90 31,70 3,70 13,21 
Кількість найманих 
працівників, тис. осіб 

10,8 11,6 10,8 9 9,15 9,6 -1,20 -11,11 

Закарпатська 4,3 4,8 3,9 2,7 2,7 2,6 -1,70 -39,53 

Івано-Франківська 1,10 1,10 0,80 0,70 0,70 0,70 -0,40 -36,36 

Львівська 4,6 4,8 5,1 4,7 4,9 5,1 0,50 10,87 

Чернівецька 0,8 0,9 1 0,9 0,85 1,2 0,40 50,00 
Довідково: індекс цін 
виробників промис-
лової продукції, % 

114,10 123,30 123,00 114,30 118,70 114,20 4,60 4,03 
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Однак, зменшилась частка підприємств, які отри-
мали прибутки від звичайної діяльності до оподатку-
вання. Так, найбільше зменшилась частка прибутко-
вих підприємств у Закарпатській області (-27,65% у
2011 р. порівняно із 2006 р.); а найменше — у Львів-
ській області (-3,25% у 2011 р. порівняно із 2006 р.).
Винятком є Івано-Франківська область, в якій спос-
терігається зростання частки прибуткових підпр-
иємств (+0,43% у 2011 р. порівняно із 2006 р.). Відпо-
відно, у цілому по Карпатському регіону зросла
кількість підприємств, які отримали збитки від діяль-
ності.

Кількість найманих працівників на меблевих підприє-
мствах Карпатського регіону протягом 2006—2011 рр.
скоротилась на 11,11%. Це відбулось за рахунок знач-
ного скорочення персоналу у Закарпатській та Івано-
Франківській областях та незначного зростання у інших.

Таким чином, можна зробити вис-
новок про те, що скорочення об-
сягів діяльності меблевих підпри-
ємств регіону пов'язано із фінан-
сово-економічною кризою, зни-
женням рівня доходів населення та
купівельною спроможністю, збіль-
шення масштабів тіньового секто-
ру, недостатнього рівня інвесту-
вання, тощо.

Для визначення рівня та ди-
наміки продуктивності праці на
меблевих підприємствах нами
розраховано виробіток у нату-
ральних та вартісних показниках
по Карпатському регіону (табл.
4).

Слід зазначити, що виробі-
ток у середньому по Карпатсько-
му регіону скоротився на

14,01% у 2011 р. порівняно із 2006 р., а виробіток у
вартісному вимірі у порівняльних цінах — зріс на
97,12% за аналогічний період. Найбільше скорочен-
ня виробітку у натуральних одиницях демонструє За-
карпатська область (33,88 тис. шт. у 2011 р. порівня-
но із 2006 р.), а приріст виробітку спостерігається у
Львівській області (68,51 тис. шт. у 2011 р. порівня-
но із 2006 р.). Щодо виробітку у вартісних показни-
ках, то найбільше зростання відбулось у Львівській
та Закарпатській областях (84,19 млн грн. та 34,13
млн грн. у 2011 р. порівняно із 2006 р.). Відмінності
між цими показниками пов'язані, на нашу думку, із
тим, що попри зменшення кількості виготовленої
продукції, собівартість і, відповідно, ціна її реалі-
зації зростали. Саме тому, можна зробити висновок,
що продуктивність праці загалом по регіону має тен-
денцію до зростання.

Визначення ціни робочої
сили набуває особливого значен-
ня для соціалізації ринку праці.
Загальновідомо, що заробітна
плата виступає найважливішою
категорією і предметом соціаль-
но-трудових відносин, стимулю-
юча роль якої визначається її
рівнем відповідно до вимог нор-
мального відтворення робочої
сили та справедливою винагоро-
дою за трудовий внесок.

В Україні розрив між заробі-
тною платою і вартістю відтво-
рення робочої сили дуже значний
і має тенденцію до збільшення.
Існуюча практика порушення
співвідношення ціни та вартості
робочої сили значною мірою
посилюється зростанням цін і та-
рифів на послуги, темпи якого
значно перевищують темпи зро-
стання номінальної заробітної
плати та соціальних трансфертів.
Негативний вплив на це спів-

Таблиця 4. Динаміка продуктивності праці меблевої

промисловості по регіону

Джерело: розраховано на основі даних Державного комітету статистики України
[17].

Назва показника 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Відхилення 
2011—2006 

абсо-
лютне 

відно-
сне 

Виробіток (середнє 
значення), тис. шт. 

214,4 213,65 210,08 196,38 174,55 184,4 -30,04 -14,01 

Закарпатська 319,5 253,85 299,51 275,93 239,11 285,7 -33,88 -10,60 

Івано-Франківська 74,27 86,09 80,75 75,14 65,14 81,43 7,16 9,63 

Львівська 112,8 140,98 146,55 105,02 129,67 181,3 68,51 60,73 

Чернівецька 351,1 373,67 313,50 329,44 264,27 189,2 -162 -46,13 
Виробіток (середнє 
значення), млн грн.  

41,11 39,00 53,20 65,33 62,96 81,03 39,92 97,12 

Закарпатська 41,42 41,84 48,34 60,59 54,48 75,54 34,13 82,40 

Івано-Франківська 28,76 32,59 25,61 30,25 30,09 38,90 10,14 35,26 

Львівська 49,44 61,47 80,14 82,43 92,14 133,6 84,19 170,28 

Чернівецька 44,81 20,10 58,70 88,07 75,13 76,04 31,23 69,70 

 

Таблиця 5. Оплата праці на меблевих підприємствах Карпатського

регіону

Джерело: складено та розраховано на основі даних Державного комітету статистики
України [17].

Назва показника 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Відхилення 
2011—2006 

абсо-
лютне 

віднос-
не 

Фонд оплати праці, млн грн. 90,7 125,2 136,5 107,6 131,6 162,9 72,20 79,60 

Закарпатська 43,7 65,6 63,5 45,2 49,1 58,4 14,70 33,64 

Івано-Франківська 6,5 9,3 7,6 7 7,7 6,5 - - 

Львівська 34,4 42,1 54,8 46,2 60 78 43,60 126,74 
Чернівецька 6,1 8,2 10,6 9,2 14,8 20 13,90 227,87 
Середня заробітна плата, 
тис. грн. 

8,4 10,8 12,6 12,0 14,0 17,0 8,57 102,05 

Закарпатська 10,2 13,7 16,3 16,7 18,2 22,5 12,30 121,02 
Івано-Франківська 5,9 8,5 9,5 10,0 11,0 9,3 3,38 57,14 

Львівська 7,5 8,8 10,7 9,8 12,2 15,3 7,82 104,51 

Чернівецька 7,6 9,1 10,6 10,2 13,5 16,7 9,04 118,58 
Середня реальна заробітна 
плата, тис. грн. 

7,5 9,3 10,3 10,6 12,8 16,6 9,05 120,21 

Закарпатська 9,1 11,7 13,3 14,9 16,7 21,9 12,83 140,87 

Івано-Франківська 5,3 7,3 7,8 8,9 10,1 9,1 3,77 71,26 

Львівська 6,7 7,5 8,8 8,8 11,2 14,9 8,23 122,89 

Чернівецька 6,8 7,8 8,7 9,1 12,3 16,3 9,44 138,22 
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відношення має наближення рівня
внутрішніх цін на товари і послуги
до рівня світових. Безперечно, для
ринкових умов подібне явище
цілком природне, але ціна робочої
сили, яка є товаром, також має
відповідати світовій. Однак в Ук-
раїні цього не відбувається. Навпа-
ки, посилюється тенденція відста-
вання ціни робочої сили від світо-
вого рівня. Сьогодні заробітна
плата в країні настільки низька, що
не може виконувати відтворю-
вальну функцію стосовно робочої
сили, отже, вона не може викону-
вати і стимулюючу виробництво
функцію [4].

Динаміка оплати праці на меблевих
підприємствах Карпатського регіону
представлена у вигляді таблиці 5.

Фонд оплати праці на меблевих під-
приємствах Карпатського регіону зріс на
79,6% у 2011 р. порівняно із 2006 р.
Найбільші темпи зростання відбулись у
Чернівецькій області (+227,87%), а най-
нижчі (без змін) — у Івано-Франківській.
Як наслідок, середня заробітна плата та-
кож зросла по регіону на 102,05% за
аналогічний період і склала у 2011 р.
17,0 тис. грн. на одного працюючого.
Найвища середньорічна заробітна пла-
та у 2011 р. по регіону була у Закар-
патській області (22,5 тис. грн.), а най-
нижча — у Івано-Франківській (9,3 тис. грн.). Середня
реальна заробітна плата по регіону склала 16,6 тис. грн.
у 2011 р., проте темпи її зростання є вищими, ніж номі-
нальної заробітної плати.

Рівень оплати праці, що перевищує ринковий, за
якого граничні прибутки роботодавця від подальшого
підвищення оплати дорівнюють граничним витратам, є
завдяки цьому рівнем, що максимізує прибуток. Його
називають ефективною заробітною платнею. Теорія
ефективної заробітної платні привертає останнім часом
пильну увагу економістів. Оскільки, чим більше праців-
ники втрачають від несумлінної роботи, тим менше по-
рушень з їхнього боку [3, с. 131].

Слід також визначити відповідність між темпами
зростання середньої заробітної плати і продуктивністю
праці. Для розширеного відтворення, одержання при-
бутку і рентабельності потрібно, щоб темпи зростання
продуктивності праці випереджали темпи зростання її
оплати. Якщо такого принципу не дотримуються, то пе-
ревитрачається фонд зарплати, підвищується со-
бівартість продукції і, відповідно, зменшується сума
прибутку [7, с. 166].

Співставлення продуктивності праці і заробітної
плати — одна з найважливіших макроекономічних про-
порцій, яка безпосередньо впливає на формування за-
робітної плати та зростання продуктивності праці. Для
розвитку виробництва важливо, щоб зростання продук-
тивності праці випереджало підвищення заробітної пла-
ти. В економічній літературі розрізняють два співвідно-

шення: співвідношення між продуктивністю праці і но-
мінальною заробітною платою та співвідношення між
продуктивністю праці і реальною заробітною платою [1;
5; 8—13; 15; 16].

Досвід економічної політики найбільш розвинутих
країн світу свідчить про наступне: у 1998 р. продук-
тивність праці у США зросла на 4,8%, у 1999 р. — на
6,4%, у 2000 р. — на 3,8%, а погодинні ставки заробіт-
ної плати — відповідно на 5,3%, 4,9%, і 3,8%, у Німеч-
чині ці дані становили відповідно 4,5%, 2,5%, 2,3% і
1,7%, 2,4%, 3,5%. У колишньому СРСР у 1960—90
приріст національного доходу забезпечувався на 85%
за рахунок зростання продуктивності праці, як і в Ук-
раїні в 90-х XX ст. [2, с. 120]. На даний час в Україні
темпи росту заробітної плати суттєво випереджають
темпи росту продуктивності праці. Так, дослідження
проведено на основі меблевої промисловості Карпатсь-
кого регіону (табл. 6).

Темпи росту продуктивності праці і реальної заро-
бітної плати меблевої промисловості регіону у 2007 р.
склали 94,9% і 128,5%; у 2008 р. — 136,4% і 117,1%;
у 2009 р. — 122,8% та 94,6%; у 2010 р. — 96,4% та
117,1%; у 2011 р. — 128,7% і 121,2% відповідно. Ріст
продуктивності праці у 2011 р. порівняно із 2007 р. спо-
стерігався у всіх областях регіону, натомість темпи ре-
альної заробітної плати знижуються. Проте, стійкої ди-
наміки щодо перевищення темпів росту заробітної пла-
ти над темпами росту продуктивності праці у регіоні не
спостерігається.

Назва показника 
2007/ 
2006 

2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

Відхи-
лення 

Темп росту продуктивності праці 94,9 136,4 122,8 96,4 128,7 33,83 

Закарпатська 101,0 115,6 125,3 89,9 138,7 37,65 
Івано-Франківська 113,3 78,6 118,1 99,5 129,3 16,00 

Львівська 124,3 130,4 102,9 111,8 145,0 20,71 

Чернівецька 44,8 292,1 150,0 85,3 101,2 56,35 

Темп росту реальної заробітної плати 128,5 117,1 94,6 117,1 121,2 -7,31 

Закарпатська 134,5 119,1 102,8 108,6 123,5 -10,96 
Івано-Франківська 143,1 112,4 105,3 110,0 84,4 -58,66 

Львівська 117,3 122,5 91,5 124,6 124,9 7,62 

Чернівецька 119,5 116,3 96,4 131,6 123,9 4,38 
 

Таблиця 6. Темпи росту продуктивності праці та реальної

заробітної плати у регіоні

Джерело: розраховано на основі даних Державного комітету статистики України
[17].

Показники 
 

Мінімальне 
значення 

 
Максимальне 

значення 

Розрив 
між макс. 

та мін., 
разів 

Виробіток (натуральні 
показники), тис. шт. 

Івано-Франківська, 
81,4 

Закарпатська, 285,7 
3,5 

Виробіток (вартісні 
показники), млн грн. 

Івано-Франківська, 
38,9 

Львівська, 133,6 
3,4 

Середня реальна заробітна 
плата, тис.грн. 

Івано-Франківська, 9,1 Закарпатська, 21,9 
2,4 

Темп росту 
продуктивності праці 

Івано-Франківська, 
84,4 

Львівська, 124,9 
1,48 

Темп росту реальної 
заробітної плати 

Чернівецька, 101,2 Львівська, 145 
1,43 

Таблиця 7. Асиметрія соціальних показників Карпатського

регіону

Джерело: розраховано за 2011 р. на основі даних таблиць 4—6.
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Варто проаналізувати соціальні показники Кар-
патського регіону у контексті визначення регіональних
диспропорцій (табл. 7).

Розрив між виробітком у натуральних показниках у
регіону становить 3,5 рази (максимальне значення —
Закарпатська область, мінімальне — Івано-Франківсь-
ка область), а щодо виробітку у вартісних показниках,
то таки й розрив склав 3,4 (максимальне значення —
Львівська область, мінімальне — Івано-Франківська об-
ласть).

У той час, регіональне співвідношення між макси-
мальною та мінімальною реальною заробітною платою
склало 2,4 (максимальне значення — Закарпатська об-
ласть, мінімальне — Івано-Франківська область).

За показником темп росту продуктивності праці
розрив становить 1,48 (максимальне значення —
Львівська область, мінімальне — Івано-Франківська
область), а за темпом росту реальної заробітної плати
— 1,43 (максимальне значення — Львівська область,
мінімальне — Чернівецька область).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підсумовуючи вищенаведене, можна зробити вис-
новок, що стійка динаміка випереджаючого приросту
продуктивності праці порівняно з приростом заробітної
плати у Карпатському регіоні відсутня. Тому, за не-
змінних інших умов, така ситуація може призвести до
наступних наслідків: зростання цін, зниження конкурен-
тоспроможності продукції, виникнення диспропорції
між грошовою і товарною масою, інфляції. Водночас,
дешева праця не може бути продуктивною і ефективно
впливати на економію і раціональне використання ви-
робничих ресурсів, підвищення технічного рівня вироб-
ництва, поліпшення якості продукції. Саме тому, на нашу
думку, варто зосередити увагу на комплексному аналізі
соціальних показників.

Серед ключових показників, які призводять до дис-
пропорцій в економіці Карпатського регіону є рівень
інвестицій, у тому числі прямих іноземних інвестицій,
показники виробітку як у натуральному, так і вартісно-
му вимірі. Незначна диспропорція за показником реаль-
ної заробітної плати пояснюється встановленням дер-
жавою такого соціального стандарту як мінімальна за-
робітна плата, що відображає нижню межу ціни робо-
чої сили.

Для нівелювання асиметрії у соціальних показниках
Карпатського регіону, що має сприяти забезпеченню
стабільності економіки, варто зосередити увагу на уп-
равлінні продуктивністю праці як одному із показників
ефективності використання трудових ресурсів та праці.
Таким чином, актуальним є перехід до прогресивних
методів удосконалення управління трудовими ресурса-
ми регіону.

Література:
1. Богачев О.С. Дослідження взаємозв'язку продук-

тивності та оплати праці в Україні / О.С. Богачев //
Вісник економічної науки України. — 2009. — № 1. —
С. 33—36.

2. Економічна енциклопедія: [у 3-х томах] / ред-
кол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. — К.: Ви-

давничий центр "Академія", 2002. — Т. 3. — 2002.
— 952 с.

3. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові
відносини: навч. посіб. / Н.І. Єсінова. — К.: Кондор,
2004. — 432 с.

4. Жаліло Я.А. Економічна стратегія держави: тео-
рія, методологія, практика: монографія / Я.А. Жаліло.
— К.: НІСД, 2003. — 368 с. — (Сер. "Економічні стра-
тегії", Вип. 8).

5. Мамедова Л.Г. Шляхи підвищення престижної
продуктивної та суспільно значущої праці в Україні /
Л.Г. Мамедова // Вісник Бердянського університету
менеджменту і бізнесу. — 2009. — № 3. — С. 79—84.

6. Ревенко А. Продуктивність праці в сучасних умо-
вах / А. Ревенко // Україна: аспекти праці. — 2008. —
№ 2. — С. 32—37.

7. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності
підприємства: навч. посіб. / Г.В. Савицька. — К.: Знан-
ня, 2004. — 654 с.

8. Садовий М. М. Нове розуміння продуктивності
праці та її стимулювання у трансформаційний період /
М. М. Садовий, М.І. Карлін // Вісник Київського уні-
верситету імені Тараса Шевченка. Сер. Економіка. —
К., 1997. — Вип. 37. — С. 91—104.

9. Сатушева К.В. Принципи стратегічного управлін-
ня / К.В.Сатушева, О.В. Душка // Економіка розвит-
ку. — 2011. — №1 — С. 15—17.

10. Сем'ян О.В. Продуктивність праці персоналу як
фактор забезпечення конкурентоспроможності
підприємства / О.В. Сем'ян // Проблеми науки. —
2010. — № 7. — С. 43—48.

11. Сергійчук С. І. Дослідження практики управлін-
ня продуктивністю праці/ С. І. Сергійчук // Збірник
наукових праць Національного університету кораблебу-
дування. — Миколаїв. — 2008. — №5. — С. 139—147.

12. Соколик М. Темпи продуктивності праці та за-
робітної плати в Україні, окремих високорозвинених
країнах і країнах ЄС / М. Соколик // Економіст. —
2011. — № 10. — С. 68—71.

13. Соколик М.П. Пропорції між продуктивністю та
оплатою праці як фактор економічного зростання /
М.П. Соколик // Вісник Хмельницького Національно-
го університету. Економічні науки. — 2010. — Т. 2. № 6.
— С. 159—164.

14. Тимош І.М. Економіка праці: навч. посібник / І.М.
Тимош. — Тернопіль: Астон, 2001. — 347 с.

15. Фещур Р.В. Розроблення методики підвищення
продуктивності праці персоналу підприємства в умовах
структурної перебудови економіки / Р.В. Фещур //
Вісник Національного університету "Львівська політех-
ніка". — Львів, 1997. — №319: Менеджмент та підприє-
мництво в Україні: етапи становлення і проблеми роз-
витку: зб. наук.-прикл. пр. №3. — C. 7—12.

16. Швець І.Б. Регулювання продуктивності праці на
підприємствах / І.Б. Швець, М.Г. Борейко, Р.С. Распо-
пов // Вісник Хмельницького національного універси-
тету. Економічні науки. — 2010. — T. 2. № 2. — С. 167—
170.

17. Офіційний сайт державної служби статистики
України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:/
/www.ukrstat.gov.ua
Стаття надійшла до редакції 13.12.2012  р.


