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У цьому числі «Спеціальних досліджень ЦДСС-ІЕД» представлено результати дослідження політики 
заробітної плати на промислових підприємствах України. Дослідження ґрунтується на опитуванні 
керівників промислових підприємств. 

Щоквартальні опитування керівників промислових підприємств проводяться в рамках проекту 
«Дослідження ділової думки», який має на меті вивчення впливу економічної політики на розвиток 
бізнесу в Україні шляхом моніторингу оцінок та очікувань представників бізнесу.  

Панельної вибірка складається з 350 підприємств, що розташовані  у місті Києві та Київській, Львівській, 
Хмельницький, Одеській, Харківській, Сумський областях, що представляють, відповідно, Центр, Захід, 
Південь та Схід України. 

Опитування проводяться з 1996р. В аналізі використано результати опитувань, що проводились в квітні – 
травні 2003, 2004, 2007, 2008, 2010 років.  

Підставою групування підприємств за розміром є кількість працівників, виділяються малі (до 50 
працівників), середні (51-250), великі (понад 250 працівників) підприємства. 

Результати коротко: 

 

• 53,5% опитаних погоджуються з тим, що «зменшення Зміст  

нарахувань на фонд оплати праці сприяє швидкій Нарахування на фонд 
заробітної плати та 
детінізація економіки 

детінізації оплати праці». 2 

• Менеджери великих підприємств частіше за інших 
Використання тарифної сітки 
на промислових 
підприємствах 

впевнені, що зменшення нарахувань на фонд оплати 
2 праці сприяє швидкій детінізації оплати праці.  

• 2 із 3 опитаних підприємств використовують тарифну 
Ставлення керівників 
підприємств до введення 
мінімальної погодинної 
оплати праці. 

сітку для встановлення заробітної плати своїм 
працівникам.  3 

• Порівняно з 2003 роком частка підприємств, що 
використовують тарифну сітку скоротилась на третину.  10%-ве зменшення 

нарахування на фонд оплати 
праці та політика зарплати на 
підприємствах 

• Застосування тарифної сітки залежить від форми 3 
власності та розміру підприємства. 

• Майже половина опитаних підтримує введення 
Політика заробітної плати на 
підприємствах: до- та пост- 
кризові характеристики 

мінімальної  погодинної оплати праці. 4 
• Частіше політику мінімальної  погодинної оплати праці 

підтримують керівники великих та середніх   
підприємств, рідше — менеджери малих. 

• Близько третини опитаних вважає, якщо нарахування  

на фонд оплати праці буде зменшено на 10%, то це не 
спричинить автоматичного зростання заробітної плати.  

• Політика заробітної плати у до кризовий, кризовий та 
пост кризовий період на підприємствах суттєво 
відрізняється.  

• У посткризовій період, домінуючою політикою 
Інститут Економічних Досліджень 

та Політичних Консультацій заробітної плати є «зарплата в залежності від 
результату роботи підприємства». вул. Рейтарська 8/5-A, 01034 Київ 

• Малі підприємства практично відмовилися від політики Tel. (+38044) 278-63-42/60 
Fax (+38044) 278-63-36 «послідовного підвищення зарплати» 

E-mail: institute@ier.kiev.ua 
переорієнтувавшись на «утримання стабільної http://www.ier.com..ua 
зарплати».  
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Нарахування на фонд оплати праці та детінізація 
економіки Таблиця 1. Чи згодні Ви з 

твердженням: “Зменшення нарахувань 
на фонд оплати праці сприяє швидкій 
детінізації оплати праці?”,  % 
респондентів 

Трохи більше половини опитаних керівників підприємств 
погоджується з тезою, що «зменшення нарахувань на фонд 
оплати праці сприяє швидкій детінізації оплати праці», кожен 
шостий дотримується протилежної думки, а третина респондентів 
не змогла визначитися щодо цього питання. Порівняно до 2003 
року, коли респонденти відповідали на таке ж питання,  
структура розподілу думок практично не змінився (див. Таблицю 
1). Звертає увагу лише зменшення категоричності у судженнях  
респондентів: дещо зменшилась частки тих, хто погоджується та 
тих, хто не погоджується з тезою, що зменшення нарахувань на 
фонд оплати праці сприяє швидкій детінізації оплати праці й 
відповідно збільшилась частка тих, хто не визначився зі свою 
позицією в цьому питанні.  

2 

Думки респондентів залежать від розміру підприємства, яке вони 
представляють.  

• Найбільшу визначеність в цьому питанні демонструють 
менеджери великих підприємств. Тут, порівняно до малих та 
середніх підприємств, найменший відсоток опитаних, які не 
визначилися що питання чи сприяє зменшення нарахувань на 
фонд оплати праці швидкій детінізації заробітної плати. 
Більше за інших, категоричними у своїх судженнях, 
керівники великих підприємств були й в 2003 році. 

• Також менеджери великих підприємств частіше за інших 
впевнені, що зменшення нарахувань на фонд оплати праці 
сприяє швидкій детінізації оплати праці. В той же час, 
найменше впевнені в цьому керівники малих підприємств.  
Однак, якщо порівнювати з 2003 роком, то впевненість тих й 
тих, зменшилась, особливо це стосується малих підприємств.  

• На сьогоднішній день, група середніх підприємств є найбільш 
чутливою до питання нарахування на фонд оплати праці та 
зацікавленою у зменшенні таких нарахувань — ці 
підприємства, з одного боку, не мають таких ресурсів як 
великі, та, з іншого, не можуть використовувати ті 
інструменти та схеми, що притаманні для малих підприємств. 
Дані опитування додають аргументів на користь цієї тези. 
Зокрема, в групі середніх підприємств, єдиній з поміж інших, 
частка респондентів, що вважають зменшення нарахувань на 
фонд оплати праці фактором впливу на швидку детінізацію 
зарплати, зростала в 2010 порівняно до 2003 (з 53,3% до 
56,3%), а частка тих, хто дотримується протилежної думки, 
суттєво скоротилась (з 18,0% до 8,9%).  В той час, як серед 
великих та малих підприємств таких тенденцій не 
спостерігалось.  

Використання тарифної сітки на промислових 
підприємствах 

2 із 3 опитаних підприємств використовують тарифну сітку для 
встановлення заробітної плати своїм працівникам.  Порівняно з 
2003 роком частка підприємств, що використовують тарифну 
сітку скоротилась практично на третину.  Застосування тарифної 
сітки залежить від форми власності та розміру підприємства.   

Переважна більшість державних та приватизованих підприємств 
використовує тарифну сітку (відповідно 76,5% та 72,0%), в той 
час як новостворені приватні підприємства застосують цю модель 
встановлення зарплати набагато рідше, лише 34,9% керівників 
таких підприємств повідомили про використання тарифної сітки. 
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2010     

Загальна 
вибірка 

37,9 53,5 30,9 15,6 

27,8 47,8 32,2 20,0 до 50 осіб 
47,4 56,3 34,8 8,9 51-250 осіб 

більше 250 
осіб 

39,2 58,1 23,0 18,9 

    2003 
Загальна 
вибірка 

56,4 25,4 18,1 38,3 

54,7 26,6 18,8 35,9 до 50 осіб 
53,3 28,7 18,0 35,3 51-250 осіб 

більше 250 
осіб 

61,4 20,8 17,8 43,6 

Джерело: ІЕД опитування 2003, 2010 

 

Використання тарифної 
сітки, % підприємств
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Використання тарифної 
сітки за розміром 
підприємств, %
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Чим менше підприємство, тим рідше на ньому застосується 
тарифна сітка для встановлення заробітної плати. Слід 
зазначити, що різниця між малими та великими підприємствами в 
питаннях використання тарифної сітки суттєво зросла в 2010 
порівняно до 2003 року. Якщо в 2003 році  більшість малих 
(70,0%) та  переважна більшість великих підприємств (95,0%) 
інформували про використання тарифної сітки, то в 2010 
відповідні показники становлять 39,7% та 87,0%. Тобто, якщо 
серед великих підприємств використання тарифної сітки дещо 
скоротилось, то кількість малих підприємств, де використовують 
тарифну сітку зменшилась майже вдвічі й на сьогодні більшість 
малих підприємств не використовує тарифну сітку. 

Ставлення керівників підприємств до введення 
мінімальної погодинної оплати праці 

Майже половина опитаних підтримує введення мінімальної  
погодинної оплати праці1, третина опитаних не підтримує такий 
захід, а кожен п’ятий не зміг визначити своє ставлення до цього 
питання. 

Порівняно з попередніми роками популярність такого заходу 
серед бізнесу зросла: якщо в 2003 році 32,8% підтримували ідею 
про введення мінімальної погодинної оплати праці, в 2008 — 
38,3%, то в 2010 році вже, як зазначалось вище, майже 
половина опитаних (45,3%). 

Таблиця 2. Питання «Чи підтримуєте 
Ви введення мінімальної погодинної 
оплати праці?», % підприємств 

 1. Так (скоріше  так) 

 Q1 Q1 Q1 
Частіше цю ідею підтримують керівники великих та середніх 
підприємств, рідше — менеджери малих. Серед останніх 
найменша частка тих, хто підтримує введення погодинної 
мінімальної заробітної плати та найбільша частка тих, хто 
виступає проти.  Слід зазначити, що точка зору керівників малих 
підприємств практично не змінилась з 2003 року (див. таблицю 
2). На відміну від них, для керівників великих підприємств 
привабливість цієї ідеї зросла в 2008 році, а для менеджерів 
середніх підприємств привабливість введення мінімальної 
погодинної зарплати зросла 2010 року. 

2003 2008 2010 

Загальна 
вибірка 

32,8 38,3 45,3 

31,3 29,1 30,1 до 50 осіб 

29,5 32,9 52,7 51-250 осіб 
більше 250 
осіб 37,8 55,9 57,1 

 2. Важко сказати 

 Q1 Q1 Q1  
2003 2008 2010 

Загальна 
вибірка 

32,1 30,1 20,7 10%-ве зменшення нарахування на фонд оплати 
праці та політика зарплати на підприємствах 31,3 34,5 22,1 до 50 осіб 

32,5 29,1 19,1 51-250 осіб 
Близько третини опитаних вважає, якщо нарахування на фонд 
оплати праці буде зменшено на 10%, то це не спричинить 
автоматичного зростання заробітної плати на підприємствах, ще 
одна третина опитаних вважає, що такий захід призведе до 
зростання заробітної плати на 2-5%, а чверть опитаних 
керівників підприємств впевнена, що заробітна плати може 
зрости в такому випадку на 5-10%. Найбільш оптимістичними в 
цьому питанні є керівники великих підприємств, найбільш 
скептичними — керівники малого бізнесу (див. таблицю 3). 

Якщо порівнювати дані 2010 з попередніми роками, то в 2003 та 
2008 роках році в цілому бізнес був більш оптимістичний щодо 
розміру підвищення заробітної плати у випадку зменшення 
нарахувань на фонд оплати праці на 10%.  В 2003 році тільки 
кожен четвертий, а в 2008 році лише кожен десятий з опитаних 
вважав, що зменшення нарахування ніяк не вплине на розмір 
заробітної плати на підприємствах (нагадаємо, що в 2010 році 
так думає кожен третій із опитаних керівників підприємств). 

                                          
1 Питання, що ставилось респондентам, стосувалась введення мінімальної 

погодинної оплати праці, як один із інструментів політики оплати праці взагалі. 
Питання не вимірює ставлення респондентів до запровадженої з 1 січня 2010 року 
погодинної оплати праці. 

більше 250 
осіб 

30,0 25,4 20,8 

 3, Ні (скоріше ні) 

 Q1 Q1 Q1 
2003 2008  2010 

Загальна 
вибірка 

35,2 31,6 34,0 

37,5 36,4 47,8 до 50 осіб 

38,3 38,0 28,2 51-250 осіб 
більше 250 
осіб 

30,2 18,6 22,1 

Джерело: ІЕД опитування 2003, 2008, 2010 
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Загалом, найбільш оптимістичними в цьому питанні керівники 
підприємств були  в 2008 році.  

Таблиця 3. Питання «Якщо 
нарахування на фонд оплати праці 
буде зменшено на 10%, то як 
збільшиться заробітна плата на таких 
підприємствах як Ваше?»,  
% підприємств 

Погіршення оцінок менеджерів підприємств щодо позитивного 
впливу на розмір заробітної плати через зменшення нарахувань 
на фонд оплати праці, яке зафіксовано 2010 року, пояснюється, 
як суто економічними факторами, таким як, погіршенням 
фінансово-економічного становища підприємств внаслідок 
економічної кризи, так і факторами якості ділового клімату.   

 5- > 
< 2- 10 100% 2% 5% 

% % 

2010      

Загаль-
на 
вибірка Політика заробітної плати на підприємствах: до- та 

пост- кризові характеристики 
29.8 5.9 33.2 26.3 4.8

До 50 
осіб 35.5 6.5 32.7 24.3 0.9 

Політика заробітної плати у до кризовий, кризовий та пост 
кризовий період на підприємствах суттєво відрізняється.  

51-250 
осіб 30.8 5.6 31.8 26.2 5.6 

більше 
250 осіб До кризи. У до-кризовий період майже половина опитаних 

(43,7%) вказували на послідовне зростання заробітної плати, 
14,5% визначили свою політику зарплати як «утримання 
стабільної зарплати», 3,9% вказували на зниження зарплати. 
Слід зазначити, що 37,5% опитаних вказали, що в цей період 
зарплата залежала від результатів роботи підприємства.  

20.0 5.3 36.0 29.3 9.3 

2008      

Загаль-
на 
вибірка 10.6 6.7 24.6 41.9 16.2

до 50 осіб 14.3 6.1 22.4 46.9 10.2 

51-250 
осіб 

Загалом така картина застосування підходів до визначення 
заробітних плат була характерною для підприємств усіх розмірів, 
хоча кожній групі притаманна своя особливість. Так, серед 
великих підприємств послідовне зростання заробітної плат було 
домінуючою політикою (53,2% опитаних повідомили про це), 
жоден менеджер з великих підприємств не повідомляв про 
зниження заробітної плати в до-кризовий період.  Залежність 
зарплати від результату роботи найчастіше використовувалась на 
середніх підприємства (див. таблицю 4). Серед малих 
підприємств трохи частіше, ніж серед інших, застосовувалися 
«зниження зарплати», «утримання стабільної зарплати» та дещо 
рідше два інших підходу. 

10.8 9.5 27.0 37.8 14.9 

більше 
250 осіб 7.5 3.8 22.6 43.4 22.6 

2003      

Загаль-
на 
вибірка 24.6 5.6 43.5 19.3 7.0

до 50 осіб 44.4 7.9 23.8 12.7 11.1 

51-250 
осіб 16.5 5.0 52.9 18.2 7.4 

більше 
250 осіб 21.8 5.0 44.6 24.8 4.0 

Рисунок 1. Розподіл відповідей на питання «Питання «Як Ви 
можете визначити політику заробітної плати на Вашому 
підприємстві?», % підприємств в кожний з періодів 

Джерело: ІЕД опитування 2003, 2008, 2010 
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Домінуюча політика заробітної плати на 
підприємствах... 

...до кризи — послідовне підвищення 
заробітної плати... 

 

Джерело: ІЕД опитування 2010 

...під час кризи — «зарплата в 
залежності  від результатів діяльності» Криза. Під час кризи (з осені 2008 й до весни 2010 року) 

політика підприємств щодо зарплати змінилась.  Суттєво 
зменшилась частка підприємств, де зарплату послідовно 
підвищували (з 43,4% до 14,9%). Разом із цим зросла кількість 
підприємств, де, або намагались утримати існуючий рівень 
загробної плати (22,4%), або вимушені були її скорочувати 
(22,4%). Частка підприємств, де зарплати залежить від 
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результату діяльності підприємства, залишилась практично 
незміненою (38,9%). 

Серед підприємств різних розмірів найбільші зміни відбулися на 
великих підприємствах. Погіршення фінансово-економічного 
стану підприємств сприяло різкому зменшенню застосування 
політики послідовного зростання зарплати (з 53,2% в до- 
кризовий період до 14,5% у кризовий). Крім того, великі 
підприємства швидше за інші переорієнтувалися на політику 
«зарплата в залежності від результату роботи». Кількість 
великих підприємств, що застосовували цю політику зростала — 
з 35,1% до 44,7% — в той час як серед малих та середніх 
підприємств  кількість таких практично не змінилась.  

Швидше за інших на політику 
«зарплата в залежності  від 
результатів діяльності» 
переорієнтувалися великі 
підприємства 

Пост-криза. На думку опитаних керівників підприємств, в другій 
половині 2010 року політика заробітної плати на підприємства 
знову зазнаватиме змін.  

Хоча, без змін залишилася частка підприємств, які, навіть в 
умовах кризи, продовжували послідовне зростання зарплати 
(15,3% опитаних) та частка підприємств, які орієнтовані на 
утримання існуючого рівня зарплати (24,4%),  є дві важливі 
зміни, що свідчать про адаптацію підприємств до економічних 
умов, що склалися на сьогодні:  

Свідченням оздоровлення економіки є 
зменшення кількості підприємств, на 
яких відбувається скорочення 
заробітної плати 

• по-перше, група підприємств, де продовжується 
скорочення  зарплати зменшилась до до-кризового рівня 
(2,7%),  

• по-друге, суттєво збільшилась частка підприємств, де 
зарплата залежить від результатів діяльності підприємств 
(56,9%).  

Ринок 2. Політика зарплати на підприємствах різних розмірів до, 
під час та після кризи, %підприємств  

Загальна вибірка Середні підприємства (51-250 осіб) 
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Джерело: ІЕД опитування 2010 
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Вказані тенденції тією чи іншою мірою характерні для 
підприємств усіх розмірів. Разом із цим, результати опитування 
свідчать, що ситуація на малих підприємствах має свої 
особливості. Зокрема серед них зафіксована найменша частка 
підприємств, де відбулося відновлення політики послідовного 
підвищення заробітної плати (8,8% до 17,3% серед середніх та 
20,5% серед великих) та найбільша частка підприємств, де 
дотримуються політики утримання стабільної  заробітної плати 
(33,0% до 22,4% для середніх та 16,4% для великих). 

Найменші підприємства почуваються 
найгірше 

Зарплата в залежності від результату роботи підприємства 
— домінуюча політика після кризи. Важливо зазначити, 
розповсюдженість політики «зарплата в залежності від 
результату роботи підприємства» після кризи стала приблизно 
однаковою для малих, середніх та великих підприємств 
(відповідно 56,0%, 55,1% та 60,3%). Ймовірно, що ця політика є 
найбільш підходящою в нинішніх економічних умовах. Великі 
підприємства почали її застосовувати, ще під час кризи. Причому 
кількість великих підприємств, де використовують такий підхід 
до формування заробітної плати, продовжує збільшуватися (з 
35,1% до кризи, до 44,7% підчас кризи та 60,3% після кризи). 
Середні підприємства, які до кризи найчастіше за інших, 
застосовували цей підхід, також стали використовувати його ще 
активніше (відповідно 34,8% до кризи, 32,2% під час кризи, 
56,0% після кризи). Серед малих підприємств, також зафіксовано 
суттєве  збільшення части тих, хто використовує таку політику 
(відповідно 37,5%, 38,9% та 56,9%). Хоча під час кризи ні малі, 
ні середні підприємства, не збільшили використання такої 
політики — тоді такі підприємства вдалися до зменшення 
зарплат.  

Зарплата в залежності від результату 
роботи підприємства — залишилася 
домінуючою політикою й після кризи. 

 

Характеристики вибірки 

Вибірка дослідження базується на панелі, яка використовується для Квартального Опитування Підприємств 
та включає 350 підприємств обробної промисловості, розташованих в чотирьох регіонах України. Рівень 
відповідей становить 94,0%. Структура вибірки відображає структуру панелі. 

Підприємства розташовані в Київській, Львівській, Харківській, Хмельницькій, Сумській та Одеській областях. 
Близько 2/3 підприємств знаходяться в обласних центрах, 1/3 представляють інші населені пункти. Середній 
розмір підприємства, виміряний за кількістю працюючих, становить 437. Ми розділи підприємства на 3 групи: 
малі підприємства (від 10 до 50 працюючих), середні підприємства (від 50 до 250 працюючих) та великі 
(більше, ніж 250 працюючих). 
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