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Постановка проблеми. Стратегічною метою побу-
дови соціально-ринкової економіки в Україні є вирі-
шення завдань підвищення рівня доходів населення, 
подолання бідності, зменшення майнового розшару-
вання, збереження й відтворення трудового потенці-
алу. Особливо актуальними ці проблеми постають на 
шляху входження України до Євросоюзу, що є осно-
вним вектором зовнішньоекономічної політики на-
шої держави.

Протягом останнього часу відбуваються події, що 
сприяють прискоренню процесів економічної інтегра-
ції України та Європейського Союзу. Посилення проце-
сів євроінтеграції передбачає прихильність України до 
базових цінностей європейської цивілізації, серед яких 
значне місце посідає рівень життя та доходів населен-
ня. Саме досягнення високого рівня життя і доходів 
населення найчастіше ототожнюється із досягненням 
європейських стандартів добробуту.

На сьогодні Україна значно відстає від європей-
ських країн за більшістю показників економічного роз-
витку, серед яких виділяють рівень доходів населення. 
Хоча протягом останніх років рівень доходів населення 
України дещо підвищився, однак потрібно ще багато 
часу, щоб досягти середньоєвропейського рівня. 

Вступ нашої держави до Європейського Сою-
зу сприятиме підвищенню рівня життя населення 
України шляхом зростання доходів громадян. Про це 
свідчить досвід зарубіжних країн, які вибрали шлях 
євроінтеграції, зокрема країн Балтії, Болгарії, Поль-
щі та Чехії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі дослідження рівня життя населення, оцінки 
та шляхів подолання бідності, удосконаленню орга-
нізації заробітної плати як основного джерела дохо-
дів населення приділяється значна увага вітчизняних 
учених. Питанням формуванні соціальної політики, 
політики доходів і заробітної плати, шляхів подолан-
ня бідності присвячують свої наукові праці Д. Богиня, 
К. Бондарчук, О. Грішнова, Є. Лібанова, В. Маляєв 
та ін. Використання європейського досвіду подолан-
ня бідності, зміни рівня доходів населення внаслідок 
вступу в ЄС у своїх працях досліджували А. Авчухова 
та Т. Шиптенко, М. Карлін, О. Кузьома та ін.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз рівня 
доходів населення країн ЄС та України в сучасних 
умовах. Основним завданням є визначення перспек-
тиви зростання доходів населення України при всту-
пі до Європейського Союзу на основі використання 
досвіду країн ЄС.

Виклад основного матеріалу дослідження. З 1 трав- 
ня 2004 р. до ЄС приєднались 10 нових членів, що 
стало найбільшим розширенням Союзу за всю його 
історію, зокрема це держави Балтії, Болгарія, Поль-
ща, Чехія.

Процес європейської інтеграції сприяв позитив-
ним внутрішнім перетворенням у різних сферах сус-
пільного життя і балтійських країн. За порівняно 
короткі терміни трьом державам Балтії – Естонії, 
Латвії та Литві – вдалося втілити в життя складні 
перетворення, які торкнулися економічної, політич-
ної та соціальної сфер [1, с. 102]

Незважаючи на наслідки кризи 2008 р., життя 
середньостатистичного громадянина Прибалтики, за 
мірками СНД, заможне: середня зарплата в Латвії 
у 2011 р. становила 660 євро (у державному секторі 
701 євро, в приватному 636 євро), у 2012 р. – 685 євро 
(державний сектор – 732 євро, приватний – 658 євро), 
у 2013 р. – 716 євро (державний – 766 євро, приват-
ний – 689 євро). На червень 2014 р. середньомісячна 
заробітна плата становить 766 євро (у державному 
секторі – 832 євро, в урядовому – 765 євро, у приват-
ному – 731 євро) [2]. За період 2011–2013 рр. серед-
ньомісячна зарплата в Латвії зросла на 8,48%, що, 
на нашу думку, є наслідком реалізації урядом корек-
тної соціальної політики. Експерти наголошують на 
зростанні зарплат і зайнятості у приватному секторі, 
тобто відновлення економіки не є наслідком корот-
кострокових штучних заходів боротьби з наслідками 
кризи. На відміну від України, де зростання зарп-
латні, не підтверджене зростанням продуктивності 
праці, блискавично з’їдає інфляція, у Латвії в осно-
ві підвищення добробуту – зростання продуктивності 
праці конкретного працівника, підприємства, галузі 
й економіки загалом. 

Однак латвійський рівень доходів населення по-
мітно нижчий за естонський рівень, що зумовлено 
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швидшою адаптацією Естонії до вимог ЄС та існу-
ванням в країні європейських цінностей завдяки 
тісним зв'язкам з Фінляндією. Середньомісячна за-
робітна плата в Естонії у 2010 р. становила 792 євро, 
у 2011 р. – 839 євро, у 2012 р. – 887 євро, у 2013 р. –  
949 євро. У другому кварталі 2014 р. середньомі-
сячна заробітна плата становила 1023 євро [3]. За 
період 2010–2013 рр. середньомісячна заробітна 
плата в Естонії зросла на 19,82%. Аналізуючи ди-
наміку зростання середньомісячної заробітної пла-
ти, вважаємо, що, незважаючи на наслідки кри-
зи 2008 р., недооцінену робочу силу та політику 
жорсткої економії, відбувається зростання доходів 
населення Естонії. Також, незважаючи на покра-
щення соціально-економічного становища, в Есто-
нії існує проблема відпливу робочої сили, зокрема 
до Фінляндії, але невеликий розмір економіки цієї 
країни не дає змоги трудовій міграції набути зна-
чних масштабів. 

Аналізуючи вступ Литви до ЄС, слід зазначити, 
що країна за порівняно короткі терміни зазнала зна-
чних політичних і соціально-економічних змін. Зна-
чні трансформації відбулись у соціальній сфері, що 
призвело до зростання доходів населення країни. 
Порівняно з Латвією та Естонією, варто відзначити 
нижчий рівень середньомісячної заробітної плати, 
що становив у 2010 р. 1987,9 литовських лит або 
577,88 євро, у 2011 р. – 2045,9 лит або 594,74 євро, 
у 2012 р. – 2231,95 лит або 648,72 євро. За четвер-
тий квартал 2013 р. середньомісячна заробітна плата 
становила 2338,6 лит або 651 євро [4], що показує 
зниження темпів зростання зарплати.

Після вступу країн Балтії до ЄС слід відзначити 
позитивні зміни в соціально-економічній сфері, що 
виявились у підвищенні добробуту населення, зокре-
ма у зростанні доходів, незважаючи на недооцінену 
робочу силу й політику жорсткої економії. Негатив-
ні наслідки вступу виявились у значному відпливі 
робочої сили, що призвело до скорочення витрат на 
пенсійне забезпечення, соціальну допомогу й охоро-
ну здоров’я.

Отже, прибалтійські держави реалізували зага-
лом успішну як з огляду на кінцевий результат, так 
і під кутом зору захисту національних інтересів стра-
тегію інтеграції до Європейського Союзу, що як ви-
вчення їх позитивного досвіду могло б прислужитися 
Україні [1, с. 103].

Вивчаючи досвід Болгарії слід зазначити, що дер-
жава чітко визначила курс на європейську інтегра-
цію ще у 1990 році. Європейський вибір країни ак-
тивно реалізовувався шляхом прийняття офіційних 
документів, укладення багатосторонніх і двосторон-
ніх угод та вступу до різних регіональних і спеціалі-
зованих організацій. Зрештою, 1 січня 2007 р. Бол-
гарія набула статусу держави-члена ЄС [5]. 

Підтримка європейських фондів і політика за-
лучення іноземних інвесторів на тлі боротьби з ко-
рупцією, приведення національного законодавства 
до європейських стандартів дали змогу інвестувати в 
економіку країни додатково 1,5 млрд євро в 2012 р. 
Президент Болгарії Росен Плевнелієв наголосив, що 
країна завдяки таким показникам увійшла до шіст-
ки кращих в ЄС, є добрим сусідом і партнером, який 
користується повагою [6].

Аналізуючи доходи населення Республіки Болга-
рії, відзначимо, що законодавчо встановлена у кра-
їні мінімальна заробітна плата є найнижчою в Єв-
ропейському Союзі. Законодавство не встановлює 
зв’язок між гарантованим мінімальним доходом і 
мінімальною заробітної платою. У період з 2005 по 

2008 рр. мінімальна заробітна плата зростала щоро-
ку, водночас як гарантований мінімальний дохід за-
лишався незмінним. У 2009 р. мінімальна місячна 
заробітна плата становила 240 левів, що дорівнювало 
122,71 євро, а після підвищення на 5,11 євро гаран-
тований мінімальний дохід становить 27% мінімаль-
ної заробітної плати. Таке співвідношення є явно не-
достатнім [7].

Середньомісячна заробітна плата у 2010 р. стано-
вила 669 левів (342 євро), у 2011 р. – 727 левів (372 
євро), у 2012 р. – 789 левів (403 євро), у 2013 р. –  
828 левів (424 євро). У другому кварталі 2014 р. се-
редньомісячна заробітна плата зросла на 2,6%, по-
рівняно з першим кварталом, і становила 817 левів 
(418 євро) [8]. Реалізація урядом європейської соці-
ально-економічної політики призвела до введення 
з 1 січня 2014 р. заборони на збільшення робочого 
стажу й віку для виходу на пенсію. Також з 1 січня 
2014 р. скасовано режим тимчасового контролю, за-
проваджений щодо громадян двох найбідніших країн 
ЄС у 2007 р., коли Болгарія і Румунія вступили до 
Європейського Союзу. Протягом перших семи років 
членства цих країн у ЄС право її громадян на працю 
й соціальну допомогу в заможніших державах було 
обмежене. Громадяни Болгарії відтепер можуть без 
обмежень працювати будь-де на території Європей-
ського Союзу [9]. 

Вступ до ЄС розпочав складний процес практич-
ного пристосування Румунії та Болгарії до його по-
літичного середовища, реальної адаптації національ-
них інститутів і політичних структур до участі в 
політиці ЄС. Це призводить до зростання рівня до-
ходів населення, хоча й дуже повільно [6].

Підготовка і вступ Польщі до Європейського Со-
юзу 1 травня 2004 р. виявили позитивні й негатив-
ні моменти у функціонуванні економічної системи 
країни. Слід зазначити, що після вступу Речі По-
сполитої до Європейського Союзу рівень життя на-
селення почав зростати. За 10 років членства країни 
в ЄС значно зросли доходи населення. Однак на-
слідки світової фінансової кризи суттєво вплинули 
на рівень доходів населення Польщі. Зокрема, тем-
пи зростання середньомісячної заробітної плати, по-
рівняно з докризовим періодом, знизились: з 2004 р. 
(2290 злотих або 542 євро) до 2008 р. (2944 злотих 
або 781 євро) середньомісячна заробітна плата зрос-
ла на 28,5%, а з 2009 р. (3103 злотих або 747 євро) 
до 2013 р. (3650 злотих або 870 євро) – на 17,6%. 
Зокрема, середньомісячна заробітна плата в Польщі 
становила у 2010 р. 3224,98 злотих або 795 євро, у 
2011 р. – 3399,52 злотих або 755 євро, у 2012 р. – 
3521,67 злотих або 861 євро. Загалом, середня за-
робітна плата в Польщі за період 2004-2013 рр. під-
вищилась з 2290 злотих (у 2004 р.) до 3650 злотих  
(у 2013 р.) [10], тобто на 59,3% і стала відповіда-
ти середньому розмірові зарплатні найбідніших  
країн ЄС. Планомірно зростав також розмір міні-
мальної заробітної плати, а кількість мешканців, які 
проживали за межею бідності, скорочувалась. Водно-
час варто зауважити, що збагачення громадян відбу-
валось нерівномірно й поглиблювалось розшаруван-
ня суспільства [11, с. 213].

Отже, після вступу Республіки Польща до Єв-
ропейського Союзу її соціально-економічне ста-
новище покращилось завдяки значній фінансовій 
допомозі з боку ЄС та усуненню бар’єрів для віль-
ного руху товарів, послуг, капіталу й робочої сили. 
Позитивні зміни в соціальній сфері виявились у 
скороченні безробіття, покращенні добробуту гро-
мадян та появі додаткових можливостей у сфері 
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працевлаштування. Очевидними є і недоліки: зна-
чний відплив робочої сили, нерівномірне збагачен-
ня громадян, поглиблення соціального розшару-
вання суспільства.

Щодо Чехії, то основним наслідком вступу Чесь-
кої Республіки до ЄС стала побудова за короткий час 
досить сильної та стабільної економіки. Серед по-
сткомуністичних держав ця країна входить до низ-
ки лідерів за рівнем життя. Соціально-економічни-
ми наслідками вступу Чехії до ЄС стали зростання 
заробітної плати [12, с. 105], зниження рівня без-
робіття й рівня бідності. Зазначимо, що середньомі-
сячна заробітна плата в 2010 р. становила 25591 кро-
на, (1027 євро), у 2011 р. – 26211 крон (987 євро), 
у 2012 р. – 27055 крон (1112 євро), у 2013 р. –  
26591 крона (1008 євро) та у 2 кварталі 2014 р. – 
25500 крон (935 євро) [13]. Причинами зниження се-
редньомісячної зарплати у 2013 р. стали антикризові 
заходи уряду Чеської Республіки. 

Аналізуючи динаміку середньомісячної заробіт-
ної плати, вважаємо, що вступ до ЄС сприяв зростан-
ню доходів населення Чеської Республіки шляхом 
реалізації урядом соціально-економічної політики 
європейського рівня. Серед країн ЄС, найменше бід-
них, які працюють саме в Чехії – 4%. Завдяки со-
ціальним виплатам, які є особливо ефективними в 
Чеській Республіці, бідність скорочується більше, 
ніж на 50% [14, с. 91]. Серед негативних наслідків 
вступу цієї країни до Єврозони, дослідники відзна-
чають диференціацію доходів населення та значний 
відплив робочої сили, що супроводжувався втратою 
висококваліфікованих працівників.

Щодо нашої держави, то Україна, підписавши 
27 червня 2014 р. Угоду про асоціацію з Євросоюзом 
і здійснивши 16 вересня 2014 р. ратифікацію цієї 
угоди, планує вступити до Європейського Співтова-
риства для модернізації національної економіки та 
приєднання до європейських цінностей. Цей шлях 
передбачає, зокрема, реалізацію соціально-економіч-
ної політики згідно з європейськими стандартами, 
яка забезпечить гідний рівень життя й доходів на-
селення нашої держави.

Загалом за період 2001–2013 рр. сукуп-
ні доходи населення України зросли у 9,7 раза  
(з 157996 млн грн до 1529406 млн грн). Однак ди-
наміка їх зростання впродовж останніх 12 років 
мала нестійкі тенденції. Так, якщо протягом 2001–
2005 рр. відбувалося стабільне зростання сукупних 
доходів населення, то у 2006 р. спостерігається упо-
вільнення темпів їх приросту, що пояснюється акти-
візацією в цей період часу інфляційних тенденцій. 
У наступні два роки ситуація дещо стабілізувалась. 
Значне зниження темпів приросту сукупних доходів 
населення відбулося у 2009 р. (порівняно з 2008 ро-
ком доходи зросли на 6,2%, укрстат), яке, крім ін-
фляційних процесів, пов’язане ще й з фінансовою 
кризою 2008 р. Упродовж наступних років прослід-
ковуються тенденції незначного приросту сукупних 
доходів населення України: у 2010 р. доходи зросли 
на 3,1% порівняно з 2009 р., у 2011 р. – на 3,6% 
порівняно з 2010 р., у 2012 р. – на 1,1% порівняно 
з 2011 р. З 2013 р. темпи приросту сукупних до-
ходів населення України збільшуються: у 2013 р. 
– на 8,7% порівняно з 2012 р., що пов’язане з част-
ковим подоланням наслідків кризи 2008 р. У пер-
шому кварталі 2014 р. (340783 млн грн) сукупні 
доходи населення України зросли на 7,41%, порів-
няно з першим кварталом 2013 р. (317251 млн грн) 
[15]. На нашу думку, зростання сукупних доходів 
не забезпечує підвищення рівня життя населення 

України через значні інфляційні процеси та не до-
лає гострої соціальної проблеми, що полягає в недо-
оціненні робочої сили. 

Аналізуючи середньомісячну заробітну плату в 
Україні, варто відзначити щорічні темпи її зростання: 
у 2008 р. становила 1806 грн (342 американські до-
лари або 206 євро), у 2009 р. – 1906 грн (245 дол. або 
166 євро ), у 2010 р. –2239 грн (282 дол. або 212 євро), 
у 2011 році – 2633 грн (330 дол. або 256 євро), у 
2012 р. – 3026 грн (379 дол. або 289 євро), у 2013 р. –  
3265 грн (408 дол. або 296 євро). На липень 2014 р. 
середньомісячна заробітна плата в Украї ні становила 
3395 грн (288 дол. або 209 євро) [15]. 

Проведення в Україні наявної соціально-еконо-
мічної політики не сприяє підвищенню доходів на-
селення. Середньомісячна заробітна плата україн-
ців, незважаючи на зростання, залишається удвічі 
нижчою від середньомісячних зарплат найбідніших 
країн ЄС, зокрема таких як Болгарія (на 2 квартал 
2014 р. середньомісячна заробітна плата в Республіці 
Болгарія становила 418 євро, в Україні – 209 євро).

Вважаємо, що вступ до ЄС відкриє для нашої дер-
жави нові перспективи, які нададуть можливість 
підвищити рівень життя населення відповідно до єв-
ропейських стандартів.

Висновки з проведеного дослідження. На нашу 
думку, аналізуючи досвід країн Балтії, Болгарії, 
Польщі та Чехії, наслідки інтеграції України до Єв-
ропейського Співтовариства будуть мати як позитив-
ний, так і негативний характер. Перед нашою дер-
жавою відкриються нові перспективи, що нададуть 
можливість впровадити європейські стандарти й під-
вищити рівень життя населення шляхом зростання 
рівня доходів українців. У ближчій перспективі мо-
жуть переважати негативні наслідки приєднання до 
європейського співтовариства: значний відплив робо-
чої сили до більш розвинених країн ЄС, посилення 
соціальної напруги й поглиблення диференціації до-
ходів населення, яка в нашому суспільстві й так є 
критичною. Очікувані наслідки євроінтеграції мають 
враховуватись урядом при подальших етапах розви-
тку України в системі Європейського господарського 
простору.
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