
7 жовтня світова та українська громадськість відзначають 

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДІЙ  
ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ

Федерація профспілок України закликає 
підтримати дії профспілок, спрямовані на 
забезпечення гідного життя людини праці
Кожен з нас має право на гідне життя!

День дій за гідну працю – це твій день!
День, коли ти маєш можливість разом з профспілками 

підтримати основні принципи гідної праці – продуктивну зайнятість, гідну 
оплату праці, права на соціальний захист і охорону праці.

Гідна праця – це наявність можливостей щодо 
працевлаштування всіх, хто готовий працювати і шукає роботу.
В Україні чисельність зайнятого населення у 2016 році становить лише 

16 млн. осіб (з 29 млн. осіб працездатного віку), з них всього 10 млн. осіб 
сплачують внески до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування. 

За офіційними даними, середній рівень безробіття в Україні – 9,4%. Однак, 
кожна четверта молода людина не має роботи, а кількість зайнятих у 
неформальному секторі економіки – 3,8 млн. осіб, або чверть від загальної 
кількості зайнятого населення.

Федерація проФспілок України вистУпає за стабільнУ 
та легальнУ зайнятість на продУктивних та 

високоеФективних робочих місцях
Гідна праця – це продуктивна праця, що дозволяє працюючим 

заробляти належні кошти для нормального життя їх самих та їхніх сімей.
В Україні ж мінімальна заробітна плата, яка є основою для всієї системи 

оплати праці:
– дорівнює 1450 грн. в місяць або 1,86 дол. на день, а визначений ООН рівень 

бідності – складає 5 доларів на день; 
– у серпні 2016 року була нижче за фактичний розмір прожиткового мінімуму з 

урахуванням ПДФО та військового збору на 1949 грн.
Мінімальна заробітна плата в країнах Європи у січні 2016 року:  

Люксембурзі – 1923 євро, Франції – 1467 євро; Німеччині – 1403 євро; Польщі – 
443 євро; Латвії - 430 євро; Литві – 350 євро; Молдові – 91 євро; Україні – 53 євро.



Середня зарплата за місяць після сплати податків складає:
- у країнах Євросоюзу в 2016 році – 1508 євро;
- в Україні у липні 2016 року – 156 євро. 
За оцінками експертів в Україні майже 50% заробітної плати виплачується 

за тіньовими схемами.
СередньоміСячний дохід працівників у 2016 році:

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в Україні на 1 вересня 
2016 року становила 1902,3 млн. грн. Водночас у країнах Євросоюзу взагалі 
відсутня проблема заборгованості з виплати заробітної плати. 1237,1 млн. грн. або 
65% невиплаченої заробітної плати припадає на економічно активні підприємства.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ВИМАГАЄ ВІД ВЛАДИ:  
«ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЦІНАМ – ЄВРОПЕЙСЬКІ ЗАРПЛАТИ!

Гідна праця – це належний соціальний захист працюючих і членів їхніх сімей: 
– на пенсійне забезпечення;
– у разі безробіття, хвороби, втрати працездатності у разі нещасного випадку на 

виробництві чи профзахворювання тощо. 
В Україні мінімальна пенсія становить 1130 грн., або 43 дол. США. Середня пенсія 

1738 грн., або 67 дол. США. 7,5 млн. пенсіонерів (з 11,9 млн.) отримує пенсію менше 
1500 грн. Більше 80% пенсіонерів – знаходиться за межею бідності.  

Гідна  праця – це безпечна праця.
Майже 30 % людей працюють у шкідливих для здоров’я умовах. Половина працюючих 

не мають засобів індивідуального та колективного захисту. Як наслідок – щоденно 
на виробництві травмуються десятки працівників, щороку близько 6 тис. отримують 
професійні захворювання., на виробництві за 2015 рік загинуло – 612  людей.
БороТьБа проФСпіЛок За Гідну працЮ – це ЗахиСТ ТвоГо 

ЖиТТя Та Здоров’я.  не Будь БайдуЖим до СвоЄЇ доЛі – 
Знай права і вмій Їх ЗахиСТиТи!

металургії 
США: 639 дол США на тиждень

Україна: 266 євро в місяць

 освіті
США: 956 дол США на тиждень

Естонія: 1154 євро в місяць
Україна: 149 євро в місяць

гірничодобувній промисловості
Естонія: 1339 євро в місяць
Україна: 276 євро в місяць

будівництво
США: 749 дол США на тиждень

Естонія: 1091 євро в місяць
Україна: 178 євро в місяць

переробній промисловості
Естонія: 1123 євро в місяць
Польща: 923 євро в місяць
Україна: 210 євро в місяць

сільському, лісовому та рибному 
господарстві

США: 464 дол США на тиждень
Естонія: 1031 євро в місяць
Польща: 942 євро в місяць
Україна: 168 євро в місяць

охороні здоров’я 
США: 498 дол США на тиждень

Естонія: 1229 євро в місяць
Україна: 131 євро в місяць


