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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Двадцять перше століття ознаменувалося 

інтенсифікацією міжнародних відносин, які обумовили зміни в усіх сферах 

суспільного життя та правового розвитку держав. Статтею першою 

Конституції України визначено, що Україна є суверенною, незалежною, 

демократичною, соціальною, правовою державою. Це положення говорить 

про те, що наша держава стала на шлях формування громадянського 

суспільства, правової соціальної держави, де людина визнана найвищою 

соціальною цінністю. Україною ратифіковано практично усі основоположні 

міжнародні правові акти, які визначають і гарантують права людини. Саме 

вони становлять масив міжнародно-правових стандартів в галузі прав 

людини, на якому має базуватися національне законодавство. Тому головною 

метою під час побудови соціальної держави має стати баланс у досягненні 

гідного рівня життя кожної окремої людини. Одна з основних задач сучасної 

держави встановити гідні стандарти життя, адже чим вище стандарт, тим 

менша різниця між багатими й бідними, тим легше врегульовувати конфлікти 

в суспільстві й між людьми, які знаходяться на різних полюсах матеріального 

рівня. Трудове право виступає необхідним інструментом правового впливу 

держави на відносини між працею й капіталом, гарантією підтримання 

соціального миру в суспільстві. 

В умовах ринкової економіки держава через систему нормативно-

правових актів найвищого рівня закріплює й гарантує певні основоположні 

права у сфері праці, тому норми трудового права повинні передбачати таку 

систему засобів, яка надійно гарантуватиме суб’єктам можливість 

використання наданих прав, забезпечуватиме надійне примусове виконання 

обов’язків і запобігатиме свавіллю у трудових відносинах. 

Водночас, сучасні глобалізаційні процеси вимагають від держав 

вирішення питання ретельного вивчення міжнародних стандартів, зокрема, під 

час регулювання праці в тій чи іншій державі. Варто акцентувати увагу на тому, 
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що не дивлячись на те, що Україна є незалежною і має свою національну 

систему законодавства, інтеграція нашої держави в міжнародні, зокрема, 

європейські структури неможлива без забезпечення ефективного процесу 

впровадження норм міжнародного права в національне законодавство, 

виконання державою загальновизнаних правових зобов’язань, зокрема у сфері 

праці.  

А відтак, сучасні реалії вимагають забезпечення стабільного 

економічного розвитку України й підвищення життєвого рівня її населення, 

тому особливим інструментом економічного стимулювання працівників 

сьогодні є оплата їх праці, адже саме вона є найважливішим джерелом 

доходів більш слабкої сторони трудового договору – осіб найманої праці. 

Слід розуміти, що використання міжнародного досвіду в цій царині має 

важливе теоретичне та практичне значення. Саме тому питання 

реформування чинного трудового законодавства щодо оплати праці з 

урахуванням загальновизнаних, утверджених міжнародно-правових 

стандартів є запорукою для успішної боротьби із бідністю та побудови 

соціальної правової держави.  

Наукові пошуки вчених у цьому напрямку охоплюють окремо питання 

міжнародних трудових стандартів, зокрема у дослідженнях: 

Е. М. Аметистова, В. М. Андріїва, Н. Б. Болотіної, С. Я. Вавженчука, 

С. В. Венедіктова, С. М. Верланова, М. М. Грекової, Т. А. Занфірової, 

С. О. Іванова, І. Я. Кисельова, Є. В. Краснова, Н. О. Мельничук, 

О. В. Тищенко, М. М. Феськова, Г. І. Чанишевої, та проблеми інституту 

оплати праці – В. М. Божка, Н. Д. Гетьманцевої, Ю. М. Гришиної, 

В. В Жернакова, М. І. Іншина, С. С. Лукаша, П. Д. Пилипенка, 

О. І. Процевського, С. М. Прилипка, Я. В. Сімутіної, Д. І. Сірохи, 

О. Є. Соніна, Н. М. Хуторян, М. М. Шумила, В. І. Щербини, О. М. Ярошенка 

та інших. 

Однак вимушені констатувати, що відсутнє комплексне дослідження 

впливу міжнародних стандартів саме на оплату праці з урахуванням 
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особливостей вітчизняної правової системи. Потреба наукового пошуку в 

даному направленні пояснюється й тим, що сучасні реалії досить сильно 

загострили проблему відповідності національного трудового законодавства 

України у сфері оплати праці існуючим міжнародним стандартам. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права 

соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка відповідно до теми «Доктрина права в 

правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01), 

затвердженої на період з 1 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р. 

Мета і задачі дослідження. Мета поданого на захист рукопису 

полягає в тому, щоб на підставі доробку доктрини трудового права, 

порівняльного аналізу трудового законодавства України й зарубіжних 

держав, опрацювання вітчизняної правової традиції, вивчення 

правозастосовної практики, охарактеризувати міжнародно-правові стандарти 

у сфері оплати праці та виявити їх вплив на національну систему права, 

виявити позитивні напрямки, акцентувати увагу на національних 

особливостях інституту оплати праці в Україні і окреслити шляхи його 

вдосконалення. 

Виходячи із цього в дисертації вирішуються наступні дослідницькі 

задачі: 

– розкрити юридичну природу і зміст поняття «міжнародні 

стандарти праці», охарактеризувати ознаки, визначити види; 

– з’ясувати сутність міжнародно-правових стандартів оплати праці 

в контексті національного трудового законодавства; 

– охарактеризувати інститут оплати праці, окреслити віхи його 

становлення, розмежувати поняття «системи» та «форми» оплати праці; 

– розглянути мінімальну заробітну плату в контексті міжнародного 

трудового права; 
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– проаналізувати індексацію заробітної плати, як міжнародно-

правовий стандарт оплати праці; 

– визначити поняття «галузеві стандарти оплати праці», 

проаналізувати перспективу їх запровадження в Україні; 

– надати науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення 

національного трудового законодавства у сфері оплати праці під впливом 

міжнародних трудових стандартів; 

– висвітлити парадигму подальшого реформування оплати праці в 

Україні на тлі світових тенденцій. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку з 

реалізацією міжнародно-правових стандартів оплати праці в сучасних умовах 

розвитку ринкової економіки. 

Предмет дослідження становлять міжнародно-правові стандарти 

оплати праці. 

Методи дослідження. Для одержання достовірних наукових 

результатів у дисертаційному дослідженні застосовувалась система 

загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, вибір яких обумовлено 

особливостями його об’єкта, предмета, мети і завдань. В основу методології 

дослідження покладено загальнонауковий діалектичний метод. У роботі 

використано також такі наукові методи дослідження: історичний, логіко-

юридичний, логіко-семантичний, системний, соціологічний, порівняльно-

правовий. 

Діалектичний метод пізнання дозволив провести дослідження 

вдосконалення національного трудового законодавства під впливом 

міжнародних трудових стандартів у єдності, взаємозв’язку та розвитку 

загальносоціальних та юридичних чинників, що виявилося, зокрема, у 

широкому використанні окремих парних категорій діалектики (форма і зміст, 

суть і явище, структура й елемент, причина і наслідок тощо). Логіко-

юридичний метод відіграв значну роль у процесі розробки дефініцій різних 

правових понять і категорій, таких як міжнародний трудовий стандарт, 
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міжнародно-правове регулювання, заробітна плата та ін. Логіко-семантичний 

метод дозволив виокремити критерії класифікації, способи, форми оплати 

праці (підрозділи 2.1, 2.3). Історично-правовий метод дозволив дослідити 

історичні закономірності взаємовпливу міжнародних трудових стандартів і 

національного законодавства та був використаний при вивченні процесів 

становлення законодавчої регламентації оплати праці на різних історичних 

етапах розвитку нашого суспільства (підрозділ 2.1). Застосування 

формально-логічного методу дало змогу провести логічний, граматичний та 

морфологічний аналіз чинних правових норм (підрозділ 1.1). На підставі 

поєднання вказаного методу і методу моделювання у дисертації 

сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення національного 

трудового законодавства. Системний метод використовувався для 

дослідження впливу міжнародно-правових стандартів на засади державного 

регулювання оплати праці (підрозділи 1.2, 2.2). Широко застосовувався 

метод порівняльного правознавства (порівняльно-правовий метод), зокрема, 

при вивченні прогресивного досвіду правового регулювання трудових 

відносин країн із розвиненою ринковою економікою, а також країн, які 

здійснюють перехід до ринку (постсоціалістичних країн Центральної і 

Східної Європи, держав-учасниць СНД); у процесі аналізу юридичних норм з 

метою встановлення відповідності національного трудового законодавства 

України міжнародним трудовим стандартам (підрозділи 3.1, 3.2). Ці та інші 

методи наукового дослідження використовувалися в їхньому взаємозв’язку.  

Емпіричну базу роботи становлять Конституція України, міжнародно-

правові акти, зокрема конвенції та рекомендації Міжнародної організації 

праці (МОП), Європейська соціальна хартія (переглянута), закони України, 

постанови Пленуму Верховного Суду, трудове законодавство зарубіжних 

країн, а також судова практика та інші нормативно-правові акти. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дана 

дисертаційна робота є першим у вітчизняній доктрині трудового права 

самостійним комплексним дослідженням теоретичних і практичних проблем 
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правового регулювання трудових відносини, які виникають у зв’язку з 

реалізацією міжнародно-правових стандартів оплати праці в сучасних умовах 

розвитку ринкової економіки. 

У межах здійсненого дослідження одержані відповідні результати, що 

мають наукову новизну й виносяться на захист. 

Уперше: 

 сформульовано класифікацію видів міжнародно-правових 

стандартів оплати праці, з виділенням трьох основних груп: 1) отримання 

справедливої винагороди за рівну працю; 2) антидискримінаційні стандарти 

оплати праці; 3) захист оплати праці; 

 пропонується на законодавчому рівні визначити «міжнародний 

трудовий стандарт» як певний зразок (еталон, модель), якому характерна 

універсальність, загальність, об’єктивна форма вираження, який прийнятий 

компетентним органом міжнародної спільноти та зафіксований належним 

правовим способом у загальнодоступному документі і служить  базовою 

нормою-принципом для порівняння з нею  інших подібних об’єктів чи явищ; 

 здійснено розмежування понять система та форма оплати праці, 

запропоновано ввести класифікацію системи оплати праці, в основу якої 

покласти такий критерій як індивідуалізація праці. Виділено способи виплати 

заробітної плати; 

 визначено індексацію як міжнародний стандарт оплати праці; 

 доведена необхідність впровадження галузевого стандарту 

оплати праці, визначено його як соціальний норматив, алгоритмом 

розрахунку якого є стандарт розміру регулярно виплачуваної частини 

заробітної плати працівника, що представляє базову професію організації, що 

включає в себе елементи тарифних ставок, компенсаційних виплат, 

пов’язаних з режимом роботи та умовами праці, доплат і надбавок до 

тарифних ставок, премій та винагород, що мають систематичний характер; 

 обґрунтовано необхідність прийняття нової Концепції адаптації 

норм національного трудового законодавства до міжнародно-правових 
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стандартів оплати праці задля динамічного реагування на соціально-

економічні зміни в суспільстві. 

Удосконалено: 

 визначення поняття «мінімальної заробітної плати» як 

державного мінімального соціального стандарту у царині оплати праці при 

виконанні робітником трудових обов’язків в нормальних умовах праці при 

виконанні встановленої (місячної або годинної) норми праці; 

 розуміння проблеми неадекватності прожиткового мінімуму, що 

породжує дезорієнтацію в соціальній політиці загалом і в політиці 

забезпечення доходів населення зокрема; 

 поняття «мінімальної заробітної плати», розмежування понять 

«оплати праці» та «заробітної плати». 

Дістали подальшого розвитку: 

 розуміння рівнів ґенези правових стандартів та рівнів власне 

стандартів; 

 ознаки міжнародно-правових стандартів: а) модельність, 

б) універсальність, в) об’єктивна форма вираження, г) джерело закріплення; 

 питання регламентації оплати праці:  забезпечення підвищення 

рівня мінімальної заробітної плати в Україні до міжнародних соціальних 

стандартів; 

 удосконалення співвідношення мінімальної заробітної плати й 

середньої заробітної плати; 

 наукова думка щодо запровадження нових, більш прогресивних 

систем оплати праці; 

 позиція щодо потреби чітко визначити структуру заробітної 

плати із визначенням основної і додаткової  та  її закріплення на 

законодавчому рівні. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 
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а) у науково-дослідницькій роботі – для подальших загальних і 

спеціальних наукових досліджень теоретичних і практичних проблем 

реформування інституту оплати праці під впливом міжнародно-правових 

стандартів; 

б) у правотворчості – при підготовці проекту Трудового кодексу 

України, змін до Закону України «Про оплату праці», розробленні та 

прийнятті «Концепції адаптації норм національного трудового законодавства 

до міжнародно-правових стандартів оплати праці»; 

в) у правозастосуванні – в діяльності роботодавців, профспілок, органів 

державного нагляду й контролю за додержання законодавства про працю; 

г) у навчальному процесі – з метою підготовки лекцій, відповідних 

розділів підручників і навчальних посібників з трудового права, для 

викладання навчальних дисциплін «Міжнародне трудове право України», 

«Порівняльне трудове право», «Організація оплати праці», а також у 

науково-дослідницькій роботі студентів юридичних вузів і факультетів. 

Апробація результатів дисертації. Сформульовані в роботі основні 

теоретичні положення, висновки і пропозиції розглядалися й обговорювалися 

на засіданнях кафедри трудового права та права соціального забезпечення 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Ключові теоретичні її напрацювання й рекомендації оприлюднені в 

доповідях і наукових повідомленнях на науково-теоретичних і науково-

практичних конференціях: «Особенности адаптации законодательства 

Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза» (г. Кишинев, 

Республика Молдова, 2015 г.); «Актуальні питання державотворення в 

Україні» (м. Київ, 2015 р.); «Парадигма трудового и социального права в 

эпоху построения постиндустриального общества» (г. Минск, Республика 

Беларусь, 2015 г.); «Сучасні проблеми трудового та пенсійного 

законодавства» (м. Харків, 2015 р.); «Юридичні факти в системі правового 

регулювання» (м. Київ, 2015 р.). 
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Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження відображено в одинадцяти публікаціях, з яких п’ять статей 

опубліковані у провідних наукових фахових виданнях України, одній статті – 

у виданні іноземної держави, а також п’яти тезах доповідей і наукових 

повідомлень на вказаних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЯК ВИХІДНА ОСНОВА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПРАЦІ 

 

 

1.1 Міжнародні стандарти праці: поняття, ознаки, види 

 

Соціально-економічні процеси, які відбуваються в світі, призвели до 

посилення впливу міжнародного права, яке виробило загальновизнані 

принципи і норми, що визначають місце і роль людини у сфері праці. 

Основний Закон України проголошує курс на будування соціальної 

правової держави, цим самим, закріплює головний обов’язок держави – це  

утвердження і забезпечення прав та свобод людини і громадянина. Водночас, 

автоматично постає проблема забезпечення захисту соціально-економічних 

прав людини, утвердження загальновизнаних світових соціальних стандартів 

і гарантій.  

Глобалізація, що набуває всеосяжного характеру, не може обійти 

увагою і сферу трудових відносин, у тому числі і в Україні. Це породжує нові 

тенденції — трудо-правову інтеграцію держав, уніфікацію правових 

стандартів у сфері праці, механізмів забезпечення контролю за їх 

реалізацією, з одного боку, і прагнення до збереження усталених в державах 

особливостей правового регулювання праці — з іншого. Безумовно, 

міжнародно-правове регулювання трудових правовідносин є складовою 

частиною суспільно-політичного життя будь-якої країни. Саме тому на 

державному рівні розроблено програми щодо впровадження існуючих 

міжнародно-правових стандартів у внутрішнє законодавство України, 

зокрема, закріплено не тільки необхідність розробки правових норм щодо 

регулювання соціально-трудових відносин у ринкових умовах, а й 

приведення законодавства з цього питання у відповідність із нормами 

міжнародного права. [1] 
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Сьогодні зазначені питання потрапляють до поля зацікавленості 

дослідників різних галузей юридичних наук: загальної теорії права та 

держави (включаючи теорію прав людини), міжнародного публічного права, 

трудового права, права соціального забезпечення та ін. І саме поняття 

міжнародних трудових стандартів знаходиться на перетині чотирьох галузей 

права — це теорія держави та права, міжнародне право, філософія трудового 

права і власне трудове право. Тому теоретичною основою для проведення 

дослідження проблем впливу міжнародно-правових стандартів оплати праці 

на національну законодавчу систему та її удосконалення з точки зору 

наближення до міжнародних норм у сфері праці слід відзначити роботи: 

1) фахівців у галузі загальної теорії держави та права — 

С. С. Алексєєва, О. І. Денисова, О. Ф. Скакун, П. М. Рабіновича, 

В. М. Горшеньова та ін.; 

2) науковців у галузі міжнародного права — В. Г. Буткевича, 

М. В. Буроменського, К. Аббот, М. Аддо, П. Нобель, Д. Петтерсон та ін.; 

3) учених «трудовиків» — Н. Б. Болотіна, В. С. Венедіктова, 

В. В. Жернакова, І. Я. Кисельова, А. М. Лушнікова, М. В. Лушнікової, 

Г. І. Чанишевої, О. М. Ярошенка та ін.; 

4) знавців філософії трудового права — Т. А. Занфірової, 

О. В. Сердюка, О. Т. Панасюка.  

Характер на напрям нашого дослідження чітко змальовує потребу у 

з’ясуванні національного виміру міжнародно-правового регулювання праці 

саме як необхідного компоненту трудового права України, в аспекті розгляду 

загальновизнаних стандартів оплати праці. В подальшому дисертаційному 

дослідженні ми будемо оперувати  такими  поняттями як «міжнародно-

правове регулювання праці» та «міжнародно-правові стандарти», тому існує 

необхідність проаналізувати зазначені терміни, оскільки ці правові категорії 

є мультіаспекними явищами.  

Першим серед вітчизняних науковців, хто заклав основи сучасного 

розуміння міжнародно-правового регулювання праці, був С. О. Іванов, який 
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уперше на теренах Радянського Союзу на монографічному рівні визначив 

поняття міжнародно-правового регулювання праці, його мету, методи і 

форми регулювання, характер і ступінь впливу міжнародних угод про працю 

на умови праці в конкретних державах, тощо. [2].  

Продовжив досліджувати цю правову категорію у визначеному 

напрямку та розвивати ідеї, закладені С. О. Івановим, Е. М. Аметистов. Він, 

досліджуючи розвиток міжнародного регулювання праці, зазначав, що, з 

одного боку, потрібні розширення проблематики, яку охоплюють міжнародні 

норми, і підвищення рівня прав і свобод, які ними надаються, а з іншого — 

максимально ефективна імплементація міжнародних норм. [37, c. 35] 

Неодмінними умовами такої імплементації є сумлінне виконання 

міжнародних зобов'язань з питань праці, вдосконалення і розвиток 

національного права, як у сфері трансформації і виконання міжнародних 

договорів, так і у сфері регулювання праці, створення необхідних соціально-

економічних гарантій для здійснення цілей міжнародних норм, 

удосконалення форм і методів контролю за їх застосуванням [3, c. 136]. 

На думку І. Я. Кисельова, міжнародно-правове регулювання праці 

являє собою «регламентацію за допомогою міжнародних угод держав питань, 

пов'язаних із застосуванням праці, поліпшенням її умов, охороною праці, 

захистом індивідуальних і колективних прав та інтересів працівників» [4, 

c. 321]. 

Тенденції розвитку трудових прав на початку XXI століття дещо 

змінюють підхід сучасних дослідників до окресленої проблеми. Так, вчені 

В. М. Толкунова і К. М. Гусов зауважують, що сутність міжнародно-

правового регулювання праці становлять насамперед ідеї правового захисту 

вищих цінностей суспільства і держави, а саме прав і свобод людини, її честі 

й гідності в галузі праці [5, c. 157]. Також наголошують, що в науці 

трудового права під міжнародно-правовим регулюванням праці необхідно 

розуміти регулювання умов праці та охорони законних прав працівників за 

допомогою міжнародних угод, під якими вони розуміють конвенції МОП [6, 
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c. 205]. Ми не можемо погодитися з таким твердження, оскільки, крім актів 

МОП, до джерел міжнародно-правового регулювання належать норми будь-

яких міжнародних угод, так як міжнародний договір — родове поняття, що 

охоплює всі міжнародні угоди, які можуть мати різне найменування — 

договір, угода, пакт, трактат, конвенція, декларація, комюніке, протокол, 

тощо [7]. 

Як бачимо, в юридичній науці склалися різні підходи як до поняття 

міжнародно-правового регулювання у сфері праці взагалі, так і щодо 

правового регулювання юридичних гарантій зокрема. Так, С. С. Лукаш 

розуміє міжнародно-правове регулювання у сфері праці як сукупність 

міжнародно-правових норм, що встановлюють стандарти у сфері праці і 

зайнятості з метою вдосконалення системи внутрішнього національного 

трудового права [8, c. 33]. Ю. П. Дмитренко зазначає, що «міжнародно-

правове регулювання праці — це регламентування за допомогою 

міжнародних угод (договорів) та інших міжнародно-правових засобів питань, 

пов’язаних iз застосуванням найманої праці, покращенням її умов, охороною 

праці, захистом індивідуальних і колективних інтересів працівників» [9, 

с. 476]. 

Цілком погоджуємося з О. М. Ярошенком, який наголошує, що дедалі 

частіше доводиться звертатися до міжнародно-правових актів, що 

пояснюється активною участю нашої країни в житті світового 

співтовариства, в діяльності багатьох міжнародних організацій, а також 

широкими міждержавними відносинами. Ця тенденція є загальносвітовою. 

Міжнародно-правове регулювання перетворилося на важливий чинник, що 

характеризує соціальні реалії сучасного світу. Вчений слушно зауважує, що 

особливістю міжнародно-правового регулювання праці є те, що норми 

міжнародних договорів про працю, як правило, безпосередньо не регулюють 

трудові відносини, а встановлюють певні стандарти в галузі праці, які через 

їх імплементацію в національному законодавстві кожної країни, що бере в 
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них участь, конкретизуються й наділяються певним правовим механізмом 

реалізації [10]. 

Аналізуючи різноманітні підходи та критично оцінюючи наукові 

позиції, ми можемо стверджувати, що ядро міжнародно-правового 

регулювання праці складають загальновизнанні принципи, ідеї, концепції 

правового захисту вищих соціально – трудових  цінностей, складовими яких 

є: права і свободи людини, її честь та гідність у сфері праці. Тому 

найважливішими джерелами міжнародного трудового права є Загальна 

декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в 1948 р, і 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р. 

Разом з тим, слід погодитися з думкою В. М. Шумилова про те, що 

міжнародним регулюванням праці охоплюються також відносини, пов'язані з 

транскордонним переміщенням робочої сили як товару. «Інтернаціоналізація 

виробництва, посилення взаємозалежності національних економік об'єктивно 

зумовили зростання міграції робочої сили як товару. В результаті утворився і 

функціонує міжнародний ринок праці, що охоплює різноспрямовані потоки 

трудових ресурсів, що перетинають національні кордони» [11, c. 110]. 

Тому вважаємо за доцільне виділити широке і вузьке розуміння 

поняття міжнародно-правового регулювання відносин у сфері праці. У 

широкому розумінні під міжнародно-правовим регулюванням розуміється як 

діяльність відповідних суб’єктів міжнародного права, так і результат такої 

діяльності, тобто певна система правових актів, що складають суть 

міжнародно-правового регулювання відносин у сфері праці. У вузькому — 

система міжнародних актів, норми яких спрямовані на правове 

впорядкування відносин у сфері праці. Адже, як справедливо зазначає 

В. Л. Костюк, «міжнародно-правові акти виступають основною формою 

правового регулювання трудових відносин…» [12].  

Ми переконані, що сьогодні міжнародне трудове право є такою ж 

самодостатньою галуззю міжнародного права як і міжнародне кримінальне, 

міжнародне економічне прав, міжнародне право охорони навколишнього 
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середовища та ін. Цієї ж думки дотримувався С. Б. Крилов, коли писав про 

можливість існування «міжнародної цивільної, міжнародної кримінальної, 

міжнародної адміністративної й інших галузей міжнародного права» [13, 

c. 551]. Так, у системі сучасного міжнародного права виділяють міжнародне 

трудове право як самостійну галузь права, сформовану на основі єдиної 

системи загальних стандартів у сфері праці та трудових відносин, а також 

міжнародних договорів.  [14, с. 417]. 

 Розглядаючи міжнародне трудове право як галузь міжнародного 

публічного права, можна говорити, що це – сукупність юридичних принципів  

та норм, що відображають узгоджені позиції суб’єктів міжнародного 

трудового права і покликані врегулювати міжнародно-правові трудові 

відносини, встановлюючи стандарти в сфері праці й зайнятості. В науці 

трудового права немає особливих розбіжностей у поглядах на визначення 

міжнародно-правового регулювання праці [15]. 

Як зазначає О. С. Кальян [16], на сучасному етапі розвитку правового 

середовища людства трудове право є однією з досить молодих галузей, але, 

разом з тим, і дуже важливою: трудове право є своєрідним «лакмусовим 

папірцем», який показує, наскільки в державі розвинені та гарантовані права 

і свободи людини, адже саме трудові права становлять значну частину 

конституційних прав і свобод. 

Важливим є те, що розвиток державного регулювання соціально-

трудових відносин в умовах інтегрування України у світову економіку не 

може здійснюватись без урахування міжнародних трудових стандартів, що 

включають сукупність загальновизнаних норм і принципів. Базою для цієї 

впорядкованої системи є взаємні угоди між державами щодо питань, 

пов’язаних із визнанням та закріпленням основних трудових прав людини, 

регулювання найманої праці та її окремих умов, захистом індивідуальних та 

колективних інтересів працівників та інше.  

У процесі утворення та формування системи міжнародних стандартів 

визначним є результат нормотворчої діяльності, яка здійснюється в межах 
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ООН, Міжнародної організації праці, регіональних об’єднань держав та дво- і 

багатосторонніх домовленостей між ними. У базових докуметах Організації 

Обєднаних Націй закріплено основні права людини у сфері праці. Під час їх 

аналізу можна зрозуміти, що саме в цих правових документах ООН, 

зародилася правова модель міжнародних трудових стандартів, оскільки в них 

отримали програмне та нормативне закріплення фундаментальні трудові 

права.  

До основних документів ООН, в яких закріплені базові трудові 

стандарти, належать: Загальна декларація прав людини (1948 p.), Міжнародна 

конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (1966 p.), 

Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок 

(1979 p.), Міжнародна конвенція про захист прав усіх трудящих–мігрантів та 

членів їх сімей (1990 p.), Конвенція про права дитини (1989 р.) та ін. 

Положення Загальної декларації прав людини виписані як завдання, 

постулати, які мають проголошуватись і виконуватись всіма народами і всіма 

державами, з метою утвердження і забезпечення прав кожної людини. Задля 

виконання цих завдань кожний орган суспільства має сприяти дотриманню 

цих прав і свобод, застосовуючи при цьому, як  національні так і міжнародні 

прогресивні заходи для ефективного визнання. Декларація проголошує низку 

основних трудових прав:  

 кожна людина як член суспільства має право на соціальне 

забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для 

вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній 

галузях (ст. 21); 

 кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на 

справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття (п. 1 ст. 22);  

 кожна людина без будь-якої дискримінації має право на рівну 

оплату за однакову працю (п. 2 ст. 23);  

 кожний працюючий має право на справедливу і задовільну 

винагороду, яка забезпечує гідне людини існування її самої та її сім’ї і яка в 
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разі необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення 

(п. 3 ст. 23);  

 кожна людина має право створювати професійні спілки і входити 

до професійних спілок для захисту своїх інтересів (п. 4 ст. 23); 

 кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи 

право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну 

відпустку (ст. 24);  

 кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, 

одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є 

необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, і право 

на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи 

іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї 

обставини (п. 1 ст. 25) [17]. 

Більш детально регламентовано основні трудові права людини в 

«Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права» (1966 p.), 

положення якого, так само як і Положення «Пакту про громадянські і 

політичні права», передбачають тверді юридичні зобов’язання щодо їх 

імплементації до національного законодавства держав, які ратифікували ці 

пакти. Важливим міжнародним актом, який, серед іншого, визначає права 

громадян у сфері праці, є Європейська соціальна хартія (переглянута), 

ратифікована Законом України «Про ратифікацію Європейської соціальної 

хартії (переглянутої)» від 14 вересня 2006 р. № 137-V. Особливість її 

ратифікації полягає в тому, що безпосередньо в названому Законі України 

зазначено конкретні статті і пункти частини другої хартії, які є 

обов’язковими для України. 

Найавторитетнішим суб’єктом міжнародного правового регулювання 

праці прийнято вважати Міжнародну організацію праці, як міждержавну 

установу, що має значний нормотворчий досвід, тривалу історію розвитку та 

займається виключно питаннями наддержавного захисту умов праці. Слушно 

зауважує І. Я. Кисельов, що саме формування міжнародного трудового 
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права — це насамперед і є результат діяльності МОП, яка в силу спеціальної 

угоди з ООН відповідає за діяльність у сфері вирішення міжнародних та 

соціальних проблем. 

Ідеологічною передумовою створення у 1919 р. Міжнародної 

організації праці було положення ст. 6 американського закону Клейтона про 

те, що праця не повинна розглядатися просто як товар або предмет торгівлі. 

Заснування цієї організації поклало початок міжнародно-правовому 

регулюванню праці [18]. 

Серед основних причин, які обумовили її створення, виділяють 

наступні: по-перше, політична ситуація у світі. Так, зазначений період 

характеризується революційним рухом у Росії та Європі, відбулися масові 

страйки у Франції, Англії, Італії, створюються робітничі партії. У Росії 

перемогла Жовтнева революція та встановилася радянська влада. Саме 

розгортання революційної боротьби — головна причина створення МОП. По-

друге, економічні чинники, до яких належить прагнення певних країн 

якнайшвидше поліпшити становище працівників, подолати убогість та 

бідність населення. По-третє, соціальні умови, яким належало значне місце, 

оскільки робітничий клас зазнавав жорстокої експлуатації, робота 

відбувалася у важких та неприйнятних умовах праці і життя працівників, 

соціальний захист був зовсім відсутній. Соціальний розвиток значно 

відставав від економічного, що суттєво стримувало загальний розвиток 

суспільства [18]. 

МОП була створена відповідно до умов ч. 13 Версальського мирного 

договору ще у 1919 році. Спочатку вона діяла в рамках Ліги Націй, проте, 

якщо остання не мала успіху, то МОП швидко отримала належне визнання та 

перетворилась на уніфікаційний центр з трудового права. Дійсно, можна 

сказати, що за 96 років свого існування вона перетворилася на одну з 

найактивніших та найавторитетніших спеціалізованих установ ООН. По-

перше, цей факт підтверджує її нормотворча діяльність, у ході якої було 

розроблено 189 конвенцій та 203 рекомендації [19], положення яких, у свою 
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чергу, стали основою реформування різних правових систем, містять певний 

мінімум загальновизнаних трудових прав. По-друге, протягом тривалого часу 

МОП виступала свого роду медіатором у відносинах між капіталістичним та 

комуністичним блоками країн у питаннях соціально-трудової сфери. Схожу 

функцію вона здійснює і зараз, сприяючи встановленню діалогу між 

розвиненими країнами та країнами, що розвиваються, задля спільного 

вирішення глобальних проблем сучасності, формування прийнятних для обох 

груп держав міжнародних трудових стандартів. 

Фундаментальними конвенціями МОП є Конвенція № 87 про свободу 

асоціації та захист права на організацію (1948 р.), Конвенція № 98 про 

застосування права на організацію і на ведення колективних переговорів 

(1949 р.), Конвенція про примусову чи обов’язкову працю (1930 р.), 

Конвенція № 105 про скасування примусової праці (1957 р.), Конвенція 

№ 138 про мінімальний вік прийняття на роботу (1973 р.), Конвенція № 100 

про рівну винагороду чоловіків і жінок за працю однакової цінності (1951 р.), 

Конвенція № 111 про дискримінацію в галузі праці і занять (1958 р.) та 

Конвенція № 182 про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших 

форм дитячої праці (1999 р.) [20].  

Усі члени МОП, навіть ті з них, які не ратифікували зазначених 

конвенцій, мають зобов’язання, що випливають уже із самого факту їхнього 

членства в цій організації: дотримуватися, зміцнювати і реалізовувати 

сумлінно і відповідно до Статуту МОП принципи, що стосуються основних 

прав, які є предметом цих конвенцій. 

З прийняттям у 1998 р. Декларації МОП основних принципів і прав у 

світі праці фактично було прийнято рішення перетворити ці базові Конвенції 

МОП в умови членства в даній міжнародній організації. У Декларації МОП 

були закріплені чотири принципи формування системи міжнародних 

трудових стандартів, узагальнюючи основоположні права, що містяться в 

даних конвенціях (Конвенції № № 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 і 182 МОП). 

Це принципи:  
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 свободи об’єднання і права на ведення колективних переговорів;  

 викорінення всіх форм примусової праці;  

 заборони дитячої праці; 

 заборони дискримінації у соціально-трудових відносинах [21]. 

 У ході вивчення взаємозв’язку основних напрямків своєї діяльності, а 

також для послідовного проведення їх у життя, МОП у 1999 р. визнала 

доцільним інтегрувати їх в єдину систему, що одержала назву Концепція 

«Гідна праця». З того часу ця концепція визначає стратегію всіх напрямків 

діяльності МОП з урахуванням її кінцевої мети — одночасного здійснення 

чотирьох завдань:  

 сприяння основним принципам і правам у сфері праці; 

 зайнятість;  

 соціальна політика; 

 соціальний діалог [22]. 

Однак, досліджуючи міжнародне регулювання умов праці, зауважуємо, 

що не слід вважати результати нормотворчої діяльності МОП єдиним 

правовим масивом, тому що усі акти цієї організації мають різну мету, з якою 

вони приймалися, механізми ратифікації державами, юридичну силу та, 

власне, представляють різне значення для внутрішньодержавного трудового 

законодавства. 

У наукових колах, у багатьох вітчизняних та іноземних наукових 

виданнях часто зустрічається термін «Міжнародний кодекс праці», яким 

охоплюються усі акти МОП. Дане поняття, як певне зібрання трудових норм 

МОП чи ООН, використовують у своїх працях такі вчені як: О. М. Грішнова 

[23], К. М. Гусов, М. Л. Лютов [24], А. Р. Мацюк [25], Г. І. Чанишева [26] та 

інші. Однак, слід акцентувати увагу на тому, що питання термінологічної 

сутності поняття «Міжнародний кодекс праці» залишається відкритим серед 

науковців. Так, автори, які досліджували міжнародно-правове регулювання 

окремих аспектів трудового права, посилалися на сукупність конвенцій і 
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рекомендацій МОП як на міжнародні трудові стандарти або міжнародно-

правові стандарти правового регулювання праці, вказуючи, що міжнародні 

трудові стандарти також трактуються як норми, закріплені в актах ООН, 

Міжнародної організації праці, угодах держав. Зокрема, А. Б. Канунніков та 

А. А. Пастухов стверджують, що акти МОП та ООН разом складають 

міжнародний кодекс праці як юридичну основу для видання національних 

норм трудового законодавства [27, c. 15]. 

Тобто не існує єдиного підходу до визначення даних понять, їх 

співвідношення. У юридичній науці також відсутнє комплексне дослідження 

даних понять з точки зору міжнародного права, що негативно позначається 

на їх тлумаченні. Дані положення визначають актуальність розгляду 

проблеми термінологічної сутності понять «міжнародний трудовий кодекс» і 

«міжнародні трудові стандарти» з точки зору національного законодавця, 

міжнародних актів, а також українських та іноземних дослідників. 

Активні процеси глобалізації спричинили потужний поштовх розвитку 

доктрини міжнародного трудового права, який привів до виникнення нових 

юридичних термінів, що мають місце в процесі міжнародного регулювання 

умов праці. Проте, не завжди такі терміни мають єдине розуміння. Це 

стосується і МКП. Вперше цей термін був використаний під час 

систематизації актів МОП у 1939 році. Проте, він застосовувався у наукових 

колах як значно ширше поняття і був скоріше формальною назвою першого 

збірника конвенцій та рекомендацій МОП. Він був надрукованим у 1941 році 

англійською мовою. В ті роки збірник мав характер неофіційної 

систематизації, бо, по суті, був простою компіляцією актів МОП шляхом їх 

об’єднання у групи відповідно до аспектів регулювання умов праці. У 1951 р. 

Міжнародне бюро праці підготувало нову редакцію збірника під тією ж 

назвою МКП англійською, французькою та іспанськими мовами. Саме ця 

збірка отримала найбільше визнання серед науковців та була додатково 

перекладена на інші мови. Редакція збірки 1951 року мала вигляд оновленого 

систематизованого зібрання міжнародних трудових стандартів (у 2 томах), 
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які містилися у різних конвенціях та рекомендаціях, прийнятих МОП у 

період з 1919 по 1951 рік. 

Погоджуємося з тим, що МКП 1951 року являє собою науковий інтерес 

і на сьогоднішній день є зразком систематизації актів МОП, враховуючи, що 

цей процес наразі має пріоритетне значення для організації. Проте, цей 

«кодекс» має тільки історичну цінність, оскільки він характеризує певний 

етап розвитку нормотворчості МОП і містить значну кількість конвенцій та 

рекомендацій, які вже давно втратили свою актуальність, були скасовані чи 

переглянуті. 

Відповідно до загальної теорії права, кодекс — це великий зведений 

акт, що детально та конкретно регулює певну сферу узагальнення та 

систематизації законодавства за певним напрямом. Фактично в основі будь-

якого кодексу лежить процес кодифікації як упорядкування нормативних 

актів у певній сфері, забезпечення їх узгодженості та компактності [28, 

c. 205]. 

Історично склалося, що у різних правових системах поняття «кодекс» 

може мати різний зміст. Тому за кордоном кодекси відрізняються певною 

специфікою. Так, в США «кодекс» являє собою результат простої 

консолідації окремих законів і норм загального права, а не основу для 

вироблення і розвитку нового права. Дослідники теорії права відносять США 

до держав англо-саксонської або англо-американської системи права, що 

визначає специфіку джерел права, тих форм, в яких воно виступає. Ряд 

європейських держав, такі як Франція, Німеччина, Бельгія, в тому числі і 

Україна, відносяться до країн романо-германської правової системи, що 

визначає свої методи і способи формування права і надання йому законної 

форми. Подібна класифікація правових систем, швидше за все, і визначила 

той факт, що поняття «кодекс» в США отримало інше тлумачення, ніж у 

країнах романо-германської правової системи. 

Однак, і в державах з романо-германською правовою системою 

існують кодекси в розумінні правової системи США. Як приклад кодексу, як 
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сукупності нормативних актів, можна навести Кодекс праці Франції. Але це 

не кодифікація в традиційному сенсі, а, скоріше, інкорпорація і часткова 

консолідація законодавства, яке не піддавалося яким-небудь істотним змінам 

і переробці. У Франції були здійснені лише збір, компіляція і угрупування за 

певною системою розсіяного по численних правовим актам нормативного 

матеріалу. Даний кодекс розділений на три основні частини:  

1) закони, тобто акти парламенту;  

2) постанови, прийняті урядом з урахуванням думки Державної ради;  

3) прості декрети, прийняті урядом. Як додаток наведені деякі правові 

акти, що залишилися поза кодифікацією. 

Отже, не завжди можна говорити про кодекс як про якусь сукупність 

норм, компіляцію основних положень окремої галузі або підгалузі. Але дані 

положення не характерні для України, де всі сучасні кодекси являють собою 

сукупність основоположних норм, деякі пояснення, яких містяться в інших 

нормативних актах. 

Ґрунтуючись на вищевикладеному і з точки зору іноземного 

законодавця, цілком можливо говорити про сукупність конвенцій і 

рекомендацій МОП як про «міжнародний трудовий кодекс». Правда, таку 

назву, як ми вже зазначали, він носить неофіційно і тільки в наукових 

публікаціях. Міжнародний трудовий кодекс існує поки тільки як масив актів, 

вироблених МОП за безпосередньою участю держав–членів. 

Таким чином, питання про сутність «міжнародного трудового кодексу» 

досі залишається відкритим і не має однозначного тлумачення. На наш 

погляд, міжнародний трудовий кодекс є зведенням конвенцій і рекомендацій, 

створених МОП за безпосередньої участі представників держав–членів, 

незалежно від того, ратифіковані вони чи ні. 

Тут доречно зауважити, що розвиток законодавства завжди 

супроводжується обговоренням і формуванням термінології, саме тому зміна 

і вдосконалення міжнародно-трудових норм неминуче тягнуть за собою 

зміну термінологічної сутності поняття «міжнародний трудовий кодекс». 
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Характеристику поняття ускладнює відсутність його офіційного закріплення 

як на національному, так і на міжнародному рівнях, тому наведене 

визначення не є остаточним, і пошук точних термінів, що виражають 

сутність міжнародного трудового кодексу, триватиме одночасно з процесом 

розвитку і вдосконалення права. 

Підкреслимо, що національний законодавець не використовує цей 

термін, віддаючи перевагу терміну «міжнародні трудові стандарти». Зокрема, 

в «Концепції дальшого реформування оплати праці в Україні» від 

25.12.2000 р. № 1375/2000 йдеться про створення законодавчо-правової бази 

регулювання оплати праці відповідно до «міжнародних трудових норм» [29]. 

Згідно з Програмою співробітництва між Міністерством праці та соціальної 

політики України, соціальними партнерами та Міжнародною організацією 

праці в межах загальної теми «Гідна праця для країни», пріоритетним 

напрямком зазначено подальшу гармонізацію законодавства зі «стандартами 

Європейського Союзу». Тобто на законодавчому рівні в Україні термін 

«міжнародний трудовий кодекс» не вживається. 

Однак, К. В. Мельник у своєму дисертаційному дослідженні зазначає, 

що для покращення адаптації національних трудових норм держав–учасниць 

до трудових норм МОП потрібно провести кодифікаційну роботу щодо норм 

організації, результатом чого повинно стати створення Міжнародного 

кодексу праці, який був би наділений юридичною силою прямої дії в 

Європейському суді з прав людини, спеціалізованих трудових судах та судах 

загальної юрисдикції держав–учасниць МОП [30]. Ми вважаємо зазначену 

позицію щодо створення Міжнародного кодексу праці сумнівною. 

Хочемо ще звернути увагу, що у 2001 р. під егідою МОП була 

випущена книга колективу авторів «International labour standards: a global 

approach», присвячена 75-річчю Комітету експертів щодо застосування 

конвенцій і рекомендацій. Дана книга містить історію розвитку, зміст 

основних міжнародних трудових стандартів, однак, не дається їх понятійна 

сутність [31, c. 56]. Але з контексту випливає, що під міжнародними 
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трудовими стандартами розуміється сукупність конвенцій і рекомендацій 

МОП, присвячених основним інститутам трудового права: свободі асоціацій, 

колективним переговорам, забороні примусової та обов'язкової праці, рівним 

можливостям у праці, захисту дітей та молоді, політиці зайнятості, розвитку 

трудових ресурсів, охороні праці, соціальному забезпеченню, охороні праці 

людей різних професій: моряків, рибалок, лікарів та ін. 

Зі змісту даної книги та інших публікацій МОП можна зробити 

висновок, що найбільш прийнятним для позначення конвенцій і 

рекомендацій Міжнародної організації праці з точки зору експертів МОП є 

саме термін «міжнародні трудові стандарти». 

 Міжнародні трудові стандарти пройшли великий шлях формування, 

починаючи з 1919 року, що є роком створення МОП, і донині вони постійно 

оновлюються і удосконалюються. Так, Міжнародною організацією праці 

прийнято більше 300 конвенцій і рекомендацій щодо захисту трудових прав 

людини. Станом на 1 липня 2013 р. в Україні були чинними 69 конвенції 

МОП, з яких 26 ратифіковано за часів незалежності України. З них нині діє 

61, бо деякі документи з часом були денонсовані [32, c. 517]. 

Дисертант акцентує увагу на тому, що міжнародні трудові стандарти 

підкріплені системою контролю, яка є унікальною на міжнародному рівні, що 

допомагає забезпечити виконання країнами конвенцій, які вони 

ратифікували. МОП регулярно досліджує, як проходить здійснення 

стандартів у державах–членах, і вказує області, де вони могли б бути краще 

застосовувані. Якщо є які-небудь проблеми в застосуванні норм, МОП прагне 

допомогти країнам в рамках соціального діалогу та технічної допомоги. 

МОП розробила різні засоби контролю за застосуванням конвенцій і 

рекомендацій в області права і практики після їх прийняття Міжнародною 

конференцією праці та їх ратифікації державами. 

Тобто можна говорити про те, що міжнародними зусиллями МОП на 

універсальному рівні створений звід модельних актів з питань праці, який є 

нормативним орієнтиром для вдосконалення норм кожної національної 
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системи трудового права, яка прагне відповідати сучасним вимогам 

соціального розвитку. 

Правотворча активність МОП має велике значення для розвитку 

міжнародних трудових відносин, оскільки створені міжнародні конвенції не 

просто закріплюють основоположні принципи у сфері міжнародної праці, а й 

формулюють правові норми, які безпосередньо регулюють різні питання 

трудової діяльності. 

Слід підкреслити, що правотворча діяльність МОП має значення для 

застосування міжнародних трудових стандартів вищими судовими органами 

України. Так, наприклад, у рішенні по справі про свободу утворення 

профспілок Конституційний Суд застосовував Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні і культурні права (1966 р.), Конвенцію про захист прав 

людини та основних свобод (1950 р.) та Конвенцію МОП № 87 «Про свободу 

асоціації і захист права на організацію» (1948 р.). Обґрунтовуючи своє 

рішення у зазначеній справі, Конституційний Суд України посилався на 

зобов’язання України, які виникли 11 серпня 1956 р. після ратифікації 

Конвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації і захист права на організацію», 

зокрема, щодо необхідності вжиття певних заходів щодо гарантування 

працівникам вільного здійснення прав на організацію (профспілку). Суд 

відмітив, що національне законодавство держав — учасників конвенції не 

може порушувати гарантії, котрі нею встановлені [33, c. 6]. 

Справедливо у цьому контексті зауважує І. Я. Кисельов, що «зміст цих 

стандартів являє собою концентроване вираження досвіду багатьох країн, 

плід ретельного відбору найбільш цінних і універсально значущих норм в 

положенні національних систем трудового права, створення оригінальних 

синтетичних правил за участю юристів, що представляють існуючі системи 

правового регулювання праці, підсумок зіткнення різних думок і підходів, 

різнорідних політичних сил та інтересів, знаходження компромісних 

юридичних формул, трансформованих в міжнародні норми » [34 c. 404]. 
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Дійсно, інтенсивний розвиток міжнародного трудового права протягом 

останніх дев'яноста років багато в чому пов'язаний з нормотворчої 

діяльністю міжнародних організацій. На глобальному рівні норми праці 

формулює і кодифікує МОП. Таку ж роботу проводять і деякі регіональні 

організації. 

Міжнародні норми праці на регіональному рівні відображають, так як і 

на універсальному, результати узгодженої діяльності держав по внесенню в 

ринкову економіку соціальних цінностей, розробці інструментів соціальної 

політики, прийнятної для цілей регіонального економічного співробітництва. 

Безсумнівно, правозахисна функція таких норм пріоритетна. Проте, їх 

створення зумовлено практичними потребами регіональної економіки в 

регулюванні міграції робочої сили, попередження соціального демпінгу, 

побудови транснаціональних ринків праці. 

Центральним суб’єктом в даному аспекті постає ЕС, який визначає 

вектор регулювання праці на європейському рівні. Саме ЄС сьогодні, 

проголошуючи права працівників, визначає жорсткі обов'язкові до 

трансформації в правопорядок держав–членів механізми захисту таких 

соціальних прав, проводить гармонізацію національного регулювання в сфері 

праці, встановлює єдині мінімальні стандарти праці. Крім того, ЄС має 

активну міжнародно-правову позицію у сфері регулювання праці, беручи 

участь разом з державами–членами в тій мірі, в якій це можливо для 

міжнародної організації, у заходах міжнародного співтовариства з 

регулювання праці. 

Розглядаючи сьогодні  країни Європейського Союзу, ми можемо 

стверджувати, що вони мають найбільш розвинену в сучасному світі систему 

регулювання праці, однак основи якої були закладені ще в першій половині 

XX ст. Разом з тим, немає меж вдосконалення, як і в будь-якій сфері 

діяльності, завжди існують можливості для її поліпшення, модернізації: 

підвищення продуктивності праці, покращенняхарактеру життя та соціальної 
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захищеності трудящих, ефективне використання трудового потенціалу 

країни. 

Як вже ми зазначали, ключову роль у міжнародному нормотворенні 

грає МОП. У свою чергу, ЄС знаходиться в активній співпраці з МОП, 

реалізуючи міжнародні норми праці на регіональному рівні, при цьому 

членами МОП є всі держави–члени ЄС. Взаємовідносини МОП та ЄС 

обумовлюють кілька моментів. 

По-перше, відносини МОП та ЄС будуються на базі спеціальної Угоди 

про співробітництво між МОП і ЄЕС, підписаної 17 липня 1958 року. Угода 

складається з преамбули, 14 статей і присвячена формам спільної роботи 

двох організацій. 

У відповідності до ст. 1 цієї угоди, МОП та ЄС «регулярно 

співпрацюють з питань, що становлять спільний інтерес, досягаючи мети в 

соціальній сфері і вирішуючи питання в галузі праці, тобто проводячи 

спільну роботу». 

По-друге, Угода 1958 р. нічого не говорить про статус ЄС в МОП. Це 

принципове питання вирішувалося Судом Європейських співтовариств, 

одним з головних органів ЄС, що володіє правом тлумачення нормативних 

документів ЄС та його міжнародних угод. У своєму Висновку 2/91 від 

19 березня 1993 щодо Конвенції МОП № 170 «Про безпеку при використанні 

хімічних речовин на виробництві» 1990 р. [35] Суд Європейських 

співтовариств встановив, що ЄС «не є членом МОП, але має статус 

спостерігача». 

У даному висновку також зазначалося, що конвенції МОП за змістом 

підпадають під спільну компетенцію ЄС і держав–членів і можуть 

укладатись ними тільки спільно, причому конвенції МОП не передбачають 

можливості участі в них ЄС, а відповідно, укладаються спільно державами–

членами в інтересах Співтовариства. 

По-третє, сама МОП ніколи не наділяла ЄС статусом спостерігача. 

Якщо ми детально ознайомимося з положення МОП, то можемо зробити 
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висновок, що статус спостерігача, у відповідності з правилами МОП, означає, 

що Спільнота не є членом МОП, вона може брати участь у діяльності МОП 

трохи обмежно, тобто ЕС має більше прав, ніж тільки право бути 

заслуханою, але право голосу для нього виключено.  

Разом з тим, незважаючи на рішення Суду Європейських 

співтовариств, жоден документ МОП нічого не говорить про статус ЄС при 

МОП, відповідно, виходячи з правового масиву, який обумовлює діяльність 

МОП, можна говорити лише про те, що ЄС при МОП, як виявляється, має 

статус «неформального» спостерігача. 

По-четверте, взаємодія ЄС і МОП на сьогоднішній день здійснюється 

за такими напрямами: 

 представники ЄС в особі службовців Комісії ЄС регулярно 

запрошуються на засідання основних органів МОП; 

 представники МОП запрошуються на засідання Комісії ЄС у 

кожному випадку, коли вона розглядає питання соціальної політики і 

регулювання праці, які за своєю природою стосуються діяльності МОП; 

 Голова Комісії ЄС і Генеральний директор МОП проводять 

регулярні консультації щодо розвитку співробітництва між двома 

організаціями; 

 щорічно на вищому рівні проводиться зустріч представників двох 

організацій, по черзі в Брюсселі і в Женеві. 

Ці форми співробітництва ґрунтуються на положеннях Угоди 1958 р., 

угод у формі обміну листами, укладених на розвиток Угоди 1958 р. 

По-п'яте, міжнародні стандарти праці, прийняті МОП, є надзвичайно 

важливими в якості загальних правил поведінки у відповідній сфері. 

Європейські норми, у свою чергу, багато в чому деталізують зазначені 

загальні стандарти, розвиваючи і реалізуючи їх. Таким чином, як 

підкреслюють бельгійські автори Р. Бланпайн і К. Енгельс, «європейські 

норми спрямовані, звичайно ж, туди, де вони цьому відповідають, на 

створення майбутнього для конвенцій та рекомендацій МОП» [36]. 
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Відзначимо, що норми трудового права ЄС, об'єднуючи більшу 

частину країн Європи, мають принципове значення для розвитку 

міжнародно-правового регулювання на європейському регіональному рівні 

та реалізації трудових норм, прийнятих МОП та іншими структурами на 

універсальному рівні. 

З огляду на зазначені положення та враховуючи позицію вчених 

(зокрема, О. Л. Телічко, М. М. Грекова, Н. М. Мужикова, В. Ф. Пузирного, 

Л. А. Семиног), ми можемо зробити висновок, що у зв’язку з обраним курсом 

європеїзації, вдосконалення національного законодавства під впливом 

міжнародних трудових стандартів має відбуватися з обов’язковим 

забезпеченням відповідності останніх праву Європейського Союзу. Тобто за 

сучасних умов акти МОП можуть бути імплементовані до національного 

законодавства лише за умов їх несуперечності нормам ЄС. Крім того, у п. 53 

Спільної стратегії Європейського Союзу щодо України (1999 р.) зазначено, 

що країни–члени розглянуть засоби допомоги Україні в: підтримці розвитку 

цілеспрямованої системи соціального забезпечення, зокрема, систем 

соціальної допомоги та пенсійного забезпечення; а також підтримці 

соціального діалогу, дотриманні та виконанні стандартів у сфері праці 

Міжнародної організації праці, зокрема, семи основних стандартів у галузі 

праці. [37, c. 105]  

Можемо зробити висновок, що сьогодні модернізація національного 

трудового законодавства має відбуватися з урахуванням «авторитету» 

міжнародних трудових стандартів шляхом гармонізації українського 

трудового законодавства з конвенціями та рекомендаціями МОП, водночас, 

повинні пам’ятати, що останнє має бути узгоджене із законодавством 

Європейського Союзу.  

При дослідженні міжнародних трудових стандартів для кращого 

розуміння цієї правової категорії вважаємо необхідним 

звернутися до з’ясування етимологічного значення таких поняття як 

«міжнародні трудові стандарти» та «стандарт» взагалі. 
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Тлумачний словник визначає категорію «стандарт» як зразок, еталон, 

модель, що приймається за висхідну точку для співставлення з ним інших 

подібних явищ. Але цей термін має дещо іншу конотацію, якщо його 

розглядати з точки зору права, оскільки у цьому випадку необхідно дати 

відповідь на питання, чи можна вважати стандарт окремою правовою 

категорією, що створює права та обов’язки. З іншого боку, можливим є 

розуміння стандарту як правової категорії, що визначає висхідну точку для 

розвитку норм, але не породжує при цьому чітких прав та обов’язків [38]. З 

метою забезпечення однозначності та стабільності юридичної термінології 

при розробці нових понять необхідно враховувати існуючу юридичну 

термінологію, котра закріплена в чинних нормативних актах з тих або інших 

подібних питань, тобто юридичні акти, які приймаються, повинні 

термінологічно узгоджуватися між собою. Так, відповідно до ст. 1 Закону 

України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», 

під державними соціальними стандартами розуміють встановлені законами, 

іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх 

комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних 

гарантій. Таким чином, стандарт — це встановлені законами та іншими 

нормативно-правовими актами норми і нормативи або їх комплекс, які є 

орієнтиром для зіставлення з ним інших подібних об’єктів та їх розвитку, на 

базі яких визначаються рівні прав та обов’язків відповідно до сфери 

регулювання даних нормативних актів. [39] 

Виникнення правового стандарту в деяких випадках подібне до 

виникнення міжнародного звичаю: спочатку зароджується практика, яка 

повторюється протягом певного періоду часу, а згодом за цією практикою 

визнається сила юридичної норми. 

Семіотичний аспект категорії «правовий стандарт» полягає в тому, що 

остання може розглядатися не тільки як окрема норма, але і як документ, 

який встановлює комплекс норм, правил, вимог щодо об’єкта стандартизації, 
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в якому з метою добровільного багаторазового використання 

встановлюються характеристики об’єкта [40]. 

Теоретично будь-який стандарт повинен стосуватися всіх суб’єктів, за 

винятком тих, які виключені зі сфери його дії окремої нормою, однак, такі 

винятки мають стосуватися всіх суб’єктів у конкретній ситуації, що чітко 

передбачена відповідною нормою. Отже, основною умовою легітимності 

будь-якого стандарту є його чітка фіксація і доступність для ознайомлення 

всіма, що не виходить за межі легітимності правової норми. 

О. В. Київець наголошує, що слід розрізняти рівні ґенези правових 

стандартів, як і рівні власне стандартів. Стандарти можуть формуватися як 

всередині держави (національні стандарти), так і на рівні міждержавного 

спілкування — регіональному або навіть універсальному (міжнародні 

стандарти). При цьому, існують різні вектори руху правових стандартів. Так, 

деякі стандарти, що формуються на рівні національної правової системи, 

іноді стають міжнародними, і навпаки. В ідеалі внутрішньодержавні правові 

стандарти повинні відповідати регіональним, які, у свою чергу, мають 

кореспондуватися з універсальними. Таким чином, може скластися достатньо 

чітка система норм–стандартів, на які слід орієнтуватися і які слід 

враховувати при регулюванні певної сфери суспільних відносин. Така 

система стандартів склалася, зокрема, у сфері прав людини: Загальна 

декларація прав людини 1948 р., Європейська конвенція про права людини та 

основоположні свободи 1950 р. як базовий документ регіонального характеру 

та Пакти про громадянські, політичні, економічні, соціальні, культурні права 

1966 р. як базові документи, що містять універсальні стандарти прав людини 

[41, c. 417]. 

З’ясовуючи поняття міжнародного стандарту, необхідно відзначити, що 

під цим визначенням ми розуміємо загальновизнані правила, стандартизовані 

вимоги, які висуваються міжнародним правом до нормативних-правових 

актів та  правозастосовчої практики. У міжнародному праві тривалий час 

(період кінця 80-х років ХІХ століття) використовувався термін 
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«мінімальний стандарт прав іноземців», у зміст якого входила мінімальна 

сукупність прав, які держави відповідно до міжнародних договорів і звичаїв 

зобов'язані надати іноземцям, які перебувають на їх території. Таким чином, 

даним поняттям визначався «певний правовий рівень, нижче якого держави 

опускатися не вправі» [42, c. 63]. 

Як відзначає М. В. Буроменський, зародження норм–стандартів у 

міжнародному праві було пов’язане з прагненням сформулювати в 

міжнародній практиці певні політико-юридичні орієнтири, розраховуючи на 

їх послідовне широке визнання у світі. Так, Загальна декларація прав 

людини, яку Генеральна Асамблея ООН проголосила як завдання, до 

виконання котрого повинні прагнути усі народи, усі держави. [43, c. 20] 

Світові або універсальні трудові стандарти можна визначити як 

міжнародні трудові норми, пропозиції й правила, що містяться в 

універсальних актах ООН і МОП і стосуються захисту умов праці, 

здійснення трудо-правової політики державами. Даний термін є слушною 

альтернативою терміну «МКП», адже він, по-перше, охоплює акти МОП та 

акти ООН одночасно, не піднімаючи питання про їх співвідношення між 

собою, а по-друге, говорить про всі акти даних організацій як про правові 

стандарти, а отже, питання їх поширення та юридичної сили взагалі не 

постає. Якщо термін «МКП» свідчить про наявність системності, то саме 

поняття «стандарти» передбачає їх розрізненість та неоднорідність, що, в 

принципі, відповідає дійсності [45, c. 213]. 

Слушно зауважила у своїй дисертації М. М. Грекова, що розроблення 

та прийняття універсальних міжнародних норм про працю завжди є 

результатом певного компромісу, оскільки країни з розвинутою економікою 

прагнуть забезпечувати єдині мінімальні стандарти у сфері праці з іншими 

державами. Це сприяє створенню умов, за яких працівники менш розвинених 

регіонів світу зможуть отримати права, подібні до тих, які належать 

працівникам країн з більш передовим соціальним законодавством, з високим 

рівнем розвитку демократії. [37, c. 54] 
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Якщо уважно проаналізувати вищезазначені положення, то можна 

дійти висновку, що міжнародні трудові стандарти — це досить широке 

поняття і складає його не тільки сукупність міжнародних норм, а й система 

принципів. Бо етимологічне значення терміну «принцип» як у міжнародному 

праві, так і в загальній теорії права традиційно визначається як основа, 

керівна ідея, вихідне положення будь-якого явища, діяльності, організації, 

тощо. [42, c. 101] Виходячи з цього, під принципами права розуміють вихідні 

нормативно-керівні засади (імперативні вимоги), які покладено в основу 

права, котрі відображають його сутність і визначають загальну спрямованість 

правового регулювання суспільних відносин.  

Таким чином, вважаємо позицію М. М. Грекової вірною, вона вказує, 

що міжнародні трудові стандарти потрібно розглядати: по-перше, як 

визначену сукупність міжнародних норм і принципів, які регулюють 

відносини у сфері праці, а по-друге, як зразок, до якого слід прагнути, котрий 

характеризується загальним визнанням, тривалістю дії та можливістю 

застосування міжнародного впливу і контролю. [37, c. 65] 

У науковій літературі та періодичних виданнях поряд із найбільш 

поширеним терміном «міжнародні трудові стандарти» використовуються й 

інші, зокрема, «міжнародні стандарти праці», «міжнародно-правові 

стандарти у сфері праці та трудових відносин», тощо. Зокрема, такими 

термінами користуються В. Е. Теліпко та О. Г. Дутова у своїй книзі «Трудове 

право України». Це дає можливість констатувати актуальність потреби 

проведення аналізу вироблених термінів щодо розуміння сутності 

міжнародних трудових стандартів. Так, в жодному нормативному акті 

українського законодавства не закріплена дана конструкція. Зокрема, в ст. 1 

Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» зазначено, 

що «міжнародні стандарти, інструкції та рекомендації — стандарти, 

інструкції та рекомендації, що розроблені та прийняті Комісією з Кодексу 

Аліментаріус, ВООЗ, МЕБ та іншими міжнародними організаціями, якими 

розробляються рекомендації, інструкції та стандарти, пов'язані із захистом 
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здоров'я та життя людей від харчових ризиків». Однак, в нормативно-

правових актах у сфері регулювання трудових правовідносин вказаний 

термін знайти важко. 

Таким чином, ми вбачаємо доцільним закріплення поняття «міжнародні 

трудові стандарти» на законодавчому рівні в національній системі права. 

Досліджуючи міжнародні трудові стандарти, ми визначили, що вони є 

сукупністю міжнародних норм та принципів, які, в свою чергу, мають певні 

юридичні ознаки. На наш погляд, їх доречно проаналізувати для кращого 

розуміння тієї правової категорії, яку ми досліджуємо. Отже, першою 

ознакою міжнародних трудових стандартів є їх універсальність. Вона 

знаходить широке відображення в нормах міжнародних договорів з прав 

людини. Так, наприклад, ст. 2 Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права закріплює, що кожна держава повинна поважати і 

забезпечувати усім особам на своїй території надані права, без будь-яких 

відмінностей на основі расової приналежності, кольору шкіри, статі, мови, 

релігійних та інших поглядів, національного або соціального походження, 

майнового або іншого статусу. Ст. 8 вказаного документа наголошує, що 

нікого не можна приневолювати до примусової чи обов’язкової праці [46]. 

Тобто універсальність міжнародних стандартів прав людини полягає у тому, 

що вони є єдиними для усіх держав, що приєдналися до відповідного 

міжнародно-правового акта, а вимоги, встановлювані ними, мають однаковий 

ступінь імперативності незалежно від того, у якій державі вони 

застосовуються.  

О. М. Руднєва у своїй статті слушно зауважує, що вітчизняні юристи та 

міжнародні експерти також часто вдаються до використання категорії 

«міжнародні стандарти», коли мова йде про стан дотримання тією чи іншою 

державою положень міжнародних договорів [47, c. 11]. Так, Заключні 

коментарі Комітету ООН з прав людини, прийняті за результатами розгляду 

шостої періодичної доповіді України від 11 квітня 2006 року, 

використовують категорію «стандарт», «стандарт захисту», тощо [48, c. 37]. 
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Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

представлена ним у грудні 2008 року, мала назву «Стан дотримання 

Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини» [49]. Слід 

зауважити, що правова конструкція «міжнародний стандарт» у звітній та 

рекомендаційній документації використовується для оцінки відповідності 

нормам міжнародного права рівня розвитку різних сфер життя суспільства. З 

огляду на зазначене, можемо стверджувати, що поняття «міжнародний 

стандарт» є загальновживаним терміном, здебільшого їм користуються 

національні і міжнародні установи під час визначення ступеня відповідності 

поведінки держави взятим на себе зобов’язанням. Про це наголошує і С. О. 

Верланов у своїй дисертації, говорячи про таку ознаку як модельність 

(«взірцевість») стандарту [50, c. 65]. 

Наступну ознаку вчені визначають по-різному. М. О. Руднева говорить 

про загальний характер стандартів, пов’язуючи це з їх універсальністю. 

Справа в тому, що стандарт – це зразок, який є сприйнятним для широко кола 

осіб, йому нехарактерна індивідуалізація. В даному випадку ми більше 

говоримо про кінцевий результат, а саме  дотримання прав людини на 

належному рівні та відповідність певної галузі суспільних відносин тим 

принципам, які вже є постулатами. Звернемо увагу на те, що стандарт як 

певний еталон не визначає сам конкретні обов’язки їх адресатів, а лише в 

загальних рисах окреслює певне правило чи принцип, яке міститься в 

певниму міжнародно-правовому акті. 

А вчений С. О. Верланов вказує на встановлення мінімальної межі 

стандарту. Свою тезу він розкриває на прикладі юридичних зобов’язань, які 

беруть на себе держави–учасниці Європейської соціальної хартії, вказуючи, 

що їм характерний невисокий ступінь деталізації. А вже більш чітке 

визначення цих прав дається Європейським комітетом з соціальних прав у 

процесі його правозастосовчої діяльності, а саме у висновках, які 

приймаються ним у межах процедури моніторингу національних звітів, та у 

рішеннях. Як бачимо, що хоча науковці і по-різному називають ознаку 
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міжнародного стандарту, але суть вона становить єдину — загальність. 

Останні дві ознаки, на яких ми хочемо акцентувати увагу, — об’єктивні 

форми вираження та джерела закріплення стандартів. 

 Ми вже звертали увагу на те, що міжнародні трудові стандарти є 

сукупністю міжнародних норм і принципів, які, на наш погляд, можна якраз 

розглядати саме як об’єктивні форми вираження. Не дивлячись на зазначене, 

слід розуміти, що стандартів відносяться не будь-які норми, що визначають 

трудові права людини на міжнародно-правовому рівні, а тільки найбільш 

важливі, основоположні норми та принципи, тобто ті, які є фундаментом для 

гідного функціонування особистості та є передумовою сталого розвитку 

соціальної, правової держави в цілому, і громадянського суспільства зокрема.  

Міжнародні договори виступають основними джерелами, в яких 

містяться міжнародні трудові стандарти. За кількістю сторін, що їх 

укладають (чи до них приєднуються) міжнародно-правові договори 

класифікують як двосторонні та багатосторонні. На наш погляд, якраз 

багатосторонній міжнародний договір є основною формою закріплення 

загальновизнаних стандартів прав людини, оскільки ми в нашому 

дослідженні вже наголошували на такій характерній властивості стандартів 

як універсальність. 

Слід підкреслити, що міжнародні трудові стандарти — це термін, який 

отримав визначення не тільки на доктринальному рівні. Ми можемо його 

знайти в офіційних документах (міжнародних організацій), зокрема, у різних 

програмах дій МОП. На думку вчених О. В. Смірнова та І. О. Снігірьової, 

міжнародні трудові стандарти, особливо універсального значення, прийняті 

ООН та МОП, — це «концентрований вираз світового досвіду» [51, c. 342]. 

Як відзначав І. Я. Кисельов, міжнародні стандарти праці — нормативна 

субстанція міжнародного трудового права, одне з досягнень сучасної 

цивілізації, котра відобразила результати погодженої діяльності держав щодо 

внесення в ринкову економіку соціальних цінностей, розробки зусиллями 

світового співтовариства інструментів соціальної політики, прийнятної для 
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держав, які є його складовими. [18, c. 10] Змістом цих стандартів є 

концентроване відображення досвіду багатьох країн, результат ретельного 

відбору найбільш цінних та універсально значимих норм і положень 

національних систем трудового права, створення оригінальних синтетичних 

правил за участю юристів, які представляють існуючі системи правового 

регулювання праці, підсумок зіткнення різних думок і підходів, різнорідних 

політичних сил та інтересів, ідеологічних концепцій, знаходження 

компромісних юридичних формул, трансформованих у міжнародні норми [4, 

c. 298]. П. Д. Пилипенко під міжнародно-правовими стандартами у сфері 

праці та трудових відносин пропонує розуміти впорядковану систему 

міжнародних норм та принципів, розроблених на основі взаємних угод між 

державами щодо питань, пов’язаних із визнанням та закріпленням основних 

прав людини у сфері праці, регламентуванням найманої праці та її окремих 

умов, захистом індивідуальних та колективних інтересів працівників, 

визначенням основ правового статусу трудівників–мігрантів, регулюванням 

праці окремих категорій працівників, формуванням соціальної політики та 

визначенням її пріоритетів [52, c. 328].  

Міжнародна спільнота значну увагу приділяє правовій регламентації 

оплати праці. Міжнародно-правовими стандартами у відповідній сфері є 

впорядкована система вимог щодо оплати праці, розроблена на основі 

діяльності міжнародних організацій та взаємних угод між державами. 

Утворення цієї системи, забезпечення її цілісності, єдності та функціональної 

здатності є результатом нормотворчої діяльності, яка здійснюється в рамках 

ООН, Міжнародної організації праці, регіональних об'єднань держав та дво- і 

багатосторонніх домовленостей між ними. Така діяльність має 

впорядкований та системний характер, що досягається завдяки чіткому 

перерозподілу завдань, функцій та повноважень міжнародних організацій, 

взаємоузгодженню інтересів між самими державами та дотриманню 

загальновизнаних міжнародних норм. 
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Загальна декларація прав людини у ч. 3 ст. 23 проголошує, що 

працівник має право на справедливу та задовільну винагороду, яка 

забезпечує гідне існування його самого та його родини і яка, у разі 

необхідності, доповнюється іншими засобами соціального захисту. Її логічне 

продовження — ч. 1 ст. 25 — декларує права кожної людини на такий 

життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне 

соціальне обслуговування, який потрібний для підтримки здоров’я та 

добробуту її сім’ї. 

Аналогічні норми містить Міжнародний пакт про економічні, соціальні 

і культурні права, за яким: держави визнають право на працю, що включає 

право кожної людини на одержання можливості заробляти собі на життя 

працею, на яку вона вільно погоджується (ст. 6); держави визнають за 

кожним право на справедливі та сприятливі умови праці, що включає 

винагороду, яка б забезпечила, як мінімум, усім працюючим справедливу 

заробітну плату та рівну винагороду за труд рівної цінності без будь-якої 

різниці, задовільне існування для них та їхніх сімей (ст. 7). 

За Європейською соціальною хартією (переглянутою) Україна взяла на 

себе зобов’язання вважати обов’язковими положення пунктів 2, 3, 5 ст. 4 

«Право на справедливу винагороду». У трудовому законодавстві України не 

використовується термін «справедлива винагорода», а аналіз вказаної норми 

дає підставу окреслити такі засади, на яких він базується: забезпечення 

працівникам та членам їхніх сімей достойного рівня життя; гарантоване 

підвищення оплати праці при залученні до надурочних робіт, за винятком 

окремих випадків; рівна оплата праці чоловіків та жінок за рівноцінну працю; 

своєчасне повідомлення про припинення трудових відносин; заборона 

здійснення відрахувань та утримань із заробітної плати, крім випадків, 

передбачених національним законодавством та умовами колективного 

договору. 

 Стаття 4 хартії закріплює також: (а) право на підвищену ставку 

винагороди за роботу в надурочний час, (б) право чоловіків та жінок на рівну 
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винагороду за рівноцінну працю, (в) відрахування із заробітної плати тільки 

на умовах та у розмірах, передбачених законодавством, колективними 

договорами або арбітражними рішеннями. Здійснення цих прав можливе 

шляхом вільного укладання колективних договорів, запровадження законних 

систем нарахування зарплати. 

Проаналізуємо деякі Конвенції МОП, які закріплюють певні види 

міжнародних стандартів оплати праці. Так, у Статуті МОП [53] одним із 

основних завдань проголошено «визнання принципу рівної оплати за рівну 

працю».  Пізніше цей принцип знайшов підтвердження у Декларації про цілі 

та завдання Міжнародної організації праці, у розділі ІІІ.   

Першими актами МОП у сфері оплати праці були Конвенція № 26 [54] 

та Рекомендація № 30 «Про запровадження процедури встановлення 

мінімальної заробітної плати» 1928 р. Конвенція по суті не зобов’язує, а 

лише закликає уряди «встановлювати мінімальні ставки заробітної плати 

працівників, зайнятих у певних галузях чи секторах промисловості (і, 

зокрема, у домашньому виробництві), у яких не існує ефективної системи 

регулювання заробітної плати через колективні договори чи будь-яким 

іншим шляхом, і в яких заробітна плата дуже низька». 

Цікавим історичним фактом є те, що перший закон про встановлення 

мінімуму заробітної плати було прийнято в Австралії. У 1896 році законом 

штату Вікторія губернатор штату наділявся правом підпорядковувати будь-

яку галузь праці спеціальній комісії, яка складалася із представників 

роботодавців і найманих працівників [55, c. 5]. В свою чергу, Англійським 

законом від 1909 року визначалося, що мінімум оплати праці поширюється 

на ті галузі праці, які визнані постановою Міністерства праці такими, де 

оплата праці є низькою. Законом від 1924 року встановлення мінімальної 

оплати праці поширювалося на працівників сільськогосподарського 

виробництва [55, c. 10]. 

У 1938 р. була прийнята Конвенція № 63 «Про статистику заробітної 

плати і тривалості робочого часу в основних галузях гірничодобувної та 
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обробної промисловості, зокрема, у цивільному і промисловому будівництві, 

а також у сільському господарстві» [56], яка зобов’язала кожну державу 

збирати статистичні дані щодо заробітної плати, окреслила коло працівників, 

стосовно яких ці дані збираються, та охарактеризувала виплати. Попри те, що 

ця конвенція, як і попередня, Україною не ратифікована, її вплив на 

національне законодавство простежується у звітах виконавчої влади. 

Конвенція МОП № 100 «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за 

працю рівної цінності» 1951 р. [57] закріпила, що термін «рівна винагорода 

чоловіків та жінок» стосується ставок винагороди, визначеної без 

дискримінації за ознаками статі (ст. 1), і зобов’язала держави забезпечити 

застосування стосовно всіх працюючих принципу рівної винагороди 

чоловіків та жінок за працю рівної цінності (ст. 2). Відповідний принцип 

втілений у ст. 2 КЗпП України, яка закріпила рівність трудових прав 

громадян України незалежно від походження, соціального і майнового стану, 

расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, 

релігійних переконань, роду і характеру занять, місця проживання та інших 

обставин. [131] Крім того, ст. 21 Закону України «Про оплату праці» 

забороняє будь-яке зниження розмірів оплати праці залежно від походження, 

соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, 

мови, тощо. [102] 

У розглядуваній царині найбільш важливою є Конвенція МОП № 95 

«Про захист заробітної плати» 1970 р. [58]. Основною її засадою є 

обовязковість, повнота виплати заробітної плати, її своєчасність та охорона 

від протизаконних відрахувань, затримань виплати, тощо. Також в Конвенції 

містяться положення щодо врегулювання періодів та форм виплат.  

Зокрема, ст. 3 передбачає, що заробітна плата, виплачувана готівкою, 

виплачуватиметься тільки грішми, що мають законний обіг, і виплату у 

формі векселів, бонів, купонів чи в будь-якій іншій формі, призначеній 

замінити гроші, що мають законний обіг, буде заборонено. 
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Застосування цієї норми ми бачимо у ч. 1 ст. 23 Закону України «Про 

оплату праці»: заробітна плата підприємств на території України 

виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території 

України; виплата заробітної плати у формі боргових зобов’язань і розписок 

або будь-яких інших формах забороняється. [102] В законі знайшли своє 

відбиття деякі положення конвенції, наприклад, заборона будь-якими 

способами обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною 

платою, крім випадків, передбачених законодавством (ст. 25); відрахування із 

заробітної плати можуть проводитись тільки у випадках, передбачених 

законодавством (ст.26); часткова виплата заробітної плати натурою у тих 

галузях або за тими професіями, де така виплата є звичайною або бажаною 

для працівників (ст. 23) [58].  

Активна діяльність профспілок з приводу прийняття 

загальнообов’язкового та всеохоплюючого акта з питань мінімальної 

заробітної плати стала поштовхом для прийняття Конвенції № 131 і 

Рекомендації № 135 «Про встановлення мінімальної заробітної плати з 

особливим урахуванням країн, що розвиваються» 1970 р. Визначено, що  

мінімальна заробітна плата має силу закону й  не  підлягає  

зниженню,  а незастосування цього положення спричиняє застосування  

належних кримінальних або інших санкцій щодо відповідної особи  чи  

осіб.  В статті 3-й Конвенції  зазначені фактори, які потрібно враховувати 

під  час  визначення  рівня мінімальної  заробітної плати,  уключають,  

наскільки це можливо й прийнятно стосовно національної практики та умов:  

     а) потреби  працівників  та   їхніх   сімей   з   урахуванням  

загального рівня заробітної плати в країні, прожиткового мінімуму,  

допомоги з соціального  забезпечення  та  порівняльного  життєвого  

рівня інших соціальних груп;  

 б) економічні   фактори,   у   тому   числі  необхідні  умови  

економічного   розвитку,   рівень   продуктивності   й   бажаність  

досягнення та підтримання високого рівня зайнятості. [59] 
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Склалася така практика, що міжнародні договори, які направлені на 

регулювання трудових відносин, мають бути ратифікованими. Така умова 

використання цих міжнародних договорів під час регулювання трудо-

правових відносин в середині держави. Проте на практиці вже були випадки, 

коли вирішення колізій між національним і міжнародними нормами 

здійснювалося на користь норм нератифікованих міжнародних угод. 

Наприклад, керуючись вимогами, закріпленими у Конвенціях МОП № 131 

«Про встановлення мінімальної заробітної плати», № 132 «Про оплачувані 

відпустки», № 158 «Про припинення трудових відносин з ініціативи 

підприємця», Комітет Конституційного нагляду СРСР 4 квітня 1991 р. дав 

висновок, в якому визнав деякі положення законодавства про працю 

колишнього СРСР такими, що не підлягають застосуванню. Результатом 

стало закріплення за тимчасовими працівниками права на відпустку, 

виключення із загальних підстав розірвання трудового договору звільнення у 

зв’язку з досягненням пенсійного віку, встановлення оплати праці у розмірі, 

не нижче передбаченого законом мінімуму. [37, c. 98] Як зазначає 

О. М. Ярошенко, незважаючи на позитивний ефект подібного застосування 

міжнародних норм для підвищення рівня гарантій захисту трудових прав 

працівників, з формально-юридичної точки зору воно навряд чи може бути 

визнане правомірним, оскільки викликає розмивання меж внутрішнього 

права країни [10, с. 81]. 

Проаналізувавши міжнародні нормативно-правові акти, в яких 

визначені види міжнародних трудових стандартів, пропонуємо таку 

класифікацію міжнародних стандартів, що стосуються саме оплати праці: 

І група — «Отримання справедливої винагороди за рівну працю», до 

цієї групи можуть бути включені наступні стандарти: 

– справедлива і задовільна винагорода; 

– регулярність виплати заробітної плати; 

– рівна плата за рівну працю; 

– повнота виплати заробітної праці та ін. 
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 ІІ група — «Антидискримінаційні стандарти оплати праці»: 

– рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності; 

– заборона примусової праці; 

– недопущення виплат заробітної плати не грошима (або у грошових 

знаках, що не мають законний обіг на території держави); 

– вільне розпорядження своєю заробітною платою та ін. 

ІІІ група — «Захист оплати праці»: 

– гарантованість виплати заробітної плати та вихідної допомоги; 

– встановлення мінімальної заробітної плати; 

– обмеження відрахування із заробітної плати; 

– індексація заробітної плати та ін. 

Враховуючи вищезазначене, ми робимо висновок, що найбільш 

прийнятною конструкцією для визначення міжнародного трудового 

стандарту є така: це певний зразок (еталон, модель), якому характерна 

універсальність, загальність, об’єктивна форма вираження, який прийнятий 

компетентним органом міжнародної спільноти, зафіксований належним 

правовим способом у загальнодоступному документі і служить базовою 

нормою–принципом для порівняння з нею інших подібних об’єктів чи явищ. 

У вказаному визначенні відбиті найголовніші ознаки, які характерні 

міжнародному трудовому стандарту. Основні види міжнародних трудових 

стандартів знайшли відбиття у Конституції України, а саме у статтях 43–46, 

це такі як вільний вибір праці, захист своїх трудових прав, право на 

відпочинок, заборона дискримінації у соціально-трудових відносинах.  

 

 

1.2 Міжнародно-правові стандарти праці у контексті національного 

трудового законодавства 

 

Обираючи курс європеїзації та інтеграції до міжнародних структур, 

Україна окреслила для себе ціль, яка полягає в забезпеченні ефективного 
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процесу впровадження норм міжнародного права в національне 

законодавство, виконання державою міжнародно-правових зобов'язань з прав 

людини у сфері трудових відносин. Слід розуміти, що  використання 

міжнародного досвіду у цій сфері має важливе теоретичне та практичне 

значення. Саме тому питання реформування чинного трудового 

законодавства з урахуванням  загальновизнаних, утверджених міжнародно-

правових стандартів у сфері трудового права є запорукою для успішної 

побудови соціальної правової держави. Крім того, воно сприятиме 

наближенню вітчизняне законодавство до рівня міжнародних трудових 

стандартів, також матиме позитивний вплив на розробку та прийняття нового 

Трудового кодексу України. Проте, «приміряючи» цей досвід на національну 

систему законодавства в царині трудового права, ми не можемо її просто 

«одягнути», оскільки маємо певні особливості, які відрізнють правову 

систему нашої держави від інших країн.  

Трудове право -  це одна з найдинамічніших галузей права. Однією з 

його сучасних характеристик є те, що трудові норми   набувають рис 

уніфікованості та стандартизованості відповідно до норм міжнародного 

права. Саме тому активно піднімається питання приведення трудового 

законодавства України у відповідність до вимог стандартів, які утверджені на 

міжнародній арені у сфері трудового права та забезпечення ефективної 

реалізації міжнародних документів з цього приводу. Як би ми не говорили 

про самобутні особливості правових систем, які характерні державам, проте 

сучасна глобалізація диктує умову однаковості в регулюванні трудових 

відносин. Міжнародні договори – це ті найбільш поширені та ефективні 

інструментами, які покликані для впорядкування спірних питань між 

державами з метою досягнення компромісу і однакового застосування тих чи 

інших правових норм трудового права в різних країнах світу. Це і є однією з 

передумов  дослідження процесів вдосконалення трудового законодавства 

України під впливом міжнародних трудових стандартів, яке має проводитись  
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підставі комплексного аналізу міжнародних актів, законодавства України, 

спеціальної наукової літератури та матеріалів судової практики. 

Теоретичною основою для проведення дослідження проблем 

вдосконалення національного трудового законодавства з точки зору 

наближення до міжнародних норм у трудовій сфері слід відзначити роботи: 

З. С. Богатиренко [60], К. М. Гусова [61], М. Н. Грекової [37], М. Н. Куриліна 

[61], В. В. Жернакова [62], С. А. Іванова [63], І. Я. Кисельова [64], 

В. М. Толкунової [65], Л. А. Сироватської [66], Н. Н. Феськова [67], 

Г. І. Чанишева [68], О. М. Ярошенка [69] та ін. 

Відомо, що національні та міжнародна правові системи знаходяться в 

тісній взаємодії. Сучасне міжнародне право в значній мірі сформовано під 

впливом найбільш вдалих зразків національного трудового законодавства. 

Однак, при аналізі різних національних систем трудового права помітний 

зворотний вплив: міжнародних правових актів на національні. 

Звертаючись для повноти дослідження до історії, хочемо відзначити 

взаємозв'язок розвитку радянського трудового законодавства та 

загальновизнаних трудових стандартів. Радянська епоха характеризується 

сукупністю суб'єктивних  і об'єктивних  факторів, які вимагали створення 

формально кращого власного законодавства, це ж стосується і змін у 

трудовій сфері. Так, М. М. Грекова зазначає, що СРСР активно бере участь в 

розробці нових міжнародних норм про працю, ратифікує міжнародні 

конвенції про працю, стежить за їх реальним виконанням. З ініціативи 

Радянського Союзу міжнародно-правове закріплення права на працю 

почалося відразу після закінчення Другої світової війни в актах ООН, 

спочатку в ст. 23 Загальної декларації прав людини (1948 р.), а потім в ст. 6 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.). 

[37, c. 56] Таким чином, є підстави для того, щоб зробити висновок про вдалу 

співпрацю Радянського Союзу з МОП, яка якісно вплинула і на зміст 

законодавчих актів, та на сам механізм взаємодії міжнародного та 

внутрішньодержавного права. Тобто, Радянський Союз виступив ініціатором 
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закріплення основних прав людини у царині праці на міжнародному рівні, 

хоча це було і на дещо формальному рівні.  

Українська Радянська Соціалістична Республіка у МОП вступила в 

1954 р. і з тих пір слідує цілям і завданням цієї організації. [26, c. 52] 

Радянська Україна є вірним і послідовним захисником інтересів трудящих 

усього світу у Міжнародній організації праці [70, с. 52]. Свідченням цього є 

те, що Українська РСР за станом на 01.01.1967 р. ратифікувала 22 конвенції 

МОП з існуючих тоді 126 конвенцій [71, с. 47], зокрема: конвенції по захисту 

права на організацію, захисту дітей і підлітків, заборони примусової праці, 

про рівність в оплаті праці жінок і чоловіків за рівноцінну працю, заборони 

праці жінок в шахтах, тощо. Зауважимо, що ратифіковані в період з 1950-х до 

1970-х рр. Конвенції МОП були взяті до уваги при розробці Основ 

законодавства Союзу РСР і союзних республік про працю (1970 р.) і Кодексу 

законів про працю Української РСР (10.12.1971 р.) [70, c.55].  

Маємо наголосити, що у процитованих вище документах не було 

прямих норм загальновизнаних трудових стандартів, проте в загальному 

вони були на напралені на зближення національного законодавства та 

міжнародно-правових норм у трудових відносинах. В 1991 році Законом 

Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про внесення змін і 

доповнень до Кодексу законів про працю Української РСР при переході 

республіки до ринкової економіки» була створена стаття 8
1
 «Співвідношення 

міжнародних договорів про працю і законодавства Української РСР», де 

вказано, що якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких 

бере участь Українська РСР, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить 

законодавство Української РСР про працю, то застосовуються правила 

міжнародного договору або міжнародної угоди [73]. Пізніше вказане 

положення знаходить відбиття у ст. 9 Основного Закону: чинні міжнародні 

договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, є частиною 

національного законодавства держави. 
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Слід підкреслити, що співпраця МОП з Україною у сфері реалізації 

міжнародних трудових стандартів сьогодні спрямована на: 

 ратифікацію й практичне впровадження конвенцій МОП і сприяння 

гармонізації національного законодавства з міжнародними трудовими 

нормами МОП та європейськими стандартами; 

 реформування трудового законодавства і підтримку реформ у сфері 

соціального страхування та соціального забезпечення; 

 розроблення та реалізацію програм забезпечення зайнятості, в тому 

числі молоді, інвалідів, осіб, постраждалих від торгівлі людьми; 

 реформування статистики праці; 

 сприяння формуванню і підвищенню ефективності адміністрації 

праці та її складових, в тому числі таких інституцій: державна інспекція 

праці, органи державного нагляду у сфері охорони праці, служба 

посередництва і примирення [74, c. 121]. 

 Результатом діяльності МОП в Україні за роки її незалежності є понад 

20 проектів технічного співробітництва, об’єднаних у три широкомасштабні 

програми, найбільшими із яких стали Програми гідної праці, що є частиною 

Рамкової програми допомоги ООН для України (UNDAF). Цей стратегічний 

документ окреслює співробітництво між Україною та ООН у 2006–2010 рр. 

Його мета — надавати підтримку та допомогу Україні, оскільки вона прямує 

до демократії, повного захисту прав людини та сильної економіки. UNDAF є 

основою для всіх заходів, які повинні реалізуватися організацією у 

партнерстві з українським урядом [75]. 

UNDAF разом з національними потребами та пріоритетами стали 

основою для першої Програми гідної праці, підписаної між МОП та 

Україною, яка була реалізована в 2006–2007 рр. За допомогою соціального 

діалогу вона стала ключовим елементом державної соціальної політики, 

програм дій багатьох організацій профспілок і роботодавців, охопила основні 

сфери ринку праці, в тому числі сприяння зайнятості, викоренення дитячої 

праці та запобігання торгівлі людьми, реформування системи трудового 



52 

законодавства та соціального забезпечення, запобігання поширенню 

ВІЛ/СНІДу у сфері праці, посилення превентивної культури охорони праці, 

сприяння реалізації основоположних принципів і прав у сфері праці. [75] 

Міністерство соціальної політики України, профспілки та організації 

роботодавців підписали Програму гідної праці на 2008–2011 рр. Основною 

метою цієї програми є сприяння гідній праці і як фактору продуктивності, і 

як ключовому елементу розвитку соціальної та трудової сфер в Україні. 

Програма визначає основні цілі та очікувані результати спільних заходів, які 

мають реалізовуватися МОП спільно з її тристоронніми партнерами в 

Україні. 

Програма гідної праці на 2008–2011 рр. була спрямована на сприяння 

рівним можливостям на ринку праці, вдосконалення політики зайнятості, 

підвищення ефективності політики соціального захисту шляхом покращання 

спроможності соціальних партнерів щодо вирішення трудових питань. 

 З січня 2009 р. МОП відгукнулася на запит Кабінету Міністрів України 

та почала надавати широку консультаційну допомогу урядовим структурам і 

соціальним партнерам у пом’якшенні наслідків фінансової кризи у сфері 

праці та соціального захисту.  

Таким чином, діяльність МОП в Україні охоплює основні питання 

соціальної політики: розвиток ринку праці, сприяння зайнятості і розвитку 

професійного навчання, соціальний захист і соціальна захищеність, 

реформування трудового законодавства і статистики праці, соціально-трудові 

відносини і заробітна плата, гендерна рівність і викорінення найгірших форм 

дитячої праці, Особливості реалізації державної кадрової політики в 

Україні — запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу в сфері праці, а також 

запобігання торгівлі людьми. 

Сьогодні Україна крокує до європейської спільноти, тому вказані кроки 

є правильними, і цілком логічною є орієнтація національної економіки до 

«західної» в прямому розумінні цього терміну, внутрішнє українське трудове 
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законодавство найбільшою мірою відкрите для впливу з боку міжнародних 

трудових стандартів. 

З урахуванням моністичної і дуалістичної доктрини, що склалися в 

міжнародному праві, можна виділити два основних способи взаємодії 

внутрішнього трудового права та міжнародно-трудових стандартів: 

імплементація норм міжнародного трудового права у внутрішнє право і 

прийняття внутрішнього трудового законодавства з урахуванням 

міжнародних трудових стандартів. 

Перший, і найбільш очевидний, спосіб впливу міжнародних правових 

актів на внутрішнє законодавство — це їх імплементація у внутрішнє право. 

Відповідно до прийнятої в міжнародному праві теорії трансформації, після 

того як держава бере на себе зобов'язання за міжнародним договором, цей 

договір стає складовою частиною внутрішнього права. 

Серед юристів–міжнародників дискусійним є питання щодо змісту 

терміну «імплементація». Аналізуючи наукові положення, ми можемо 

констатувати, що імплементація міжнародних норм розуміється в широкому і 

вузькому значеннях. Розуміння поняття «імплементація» в широкому 

значенні припускає розгляд імплементації (здійснення) міжнародного права в 

якості процесу втілення в життя приписів міжнародного права як на 

міжнародному, так і на державному рівнях. Крім того, для подібного підходу 

характерне розуміння в якості синонімів термінів «імплементація», 

«реалізація», «виконання». Російський юрист І. І. Лукашук під виконанням 

міжнародного права розуміє загальний процес введення міжнародного права 

в життя [76, с. 49]. В. Я. Суворова стверджує, що термін «імплементація» має 

право на існування як синонім терміну «реалізація», тобто втілення норм у 

практичній діяльності держав та інших суб’єктів [77, с. 116]. Близький до цієї 

позиції український вчений А. І. Дмитрієв розглядає імплементацію як 

здійснення національних норм, які спрямовані насамперед на виконання 

міжнародно-правових норм, а також створення на міжнародному і 

національному рівнях відповідних сприятливих умов для цього [78, с. 122]. 
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Наступна точка зору полягає в ототожненні поняття «імплементація» із 

забезпеченням реалізації міжнародного права. Так, A. C. Гавердовський 

розуміє під імплементацією сукупність цілеспрямованих організаційно-

правових та інституційних заходів, що здійснюються державами 

індивідуально, колективно або в рамках міжнародних організацій, що 

спрямовані на реалізацію прийнятих на себе міжнародно-правових 

зобов’язань [79, с. 62]. Деякі вчені розуміють термін «імплементація» 

міжнародного права у вузькому сенсі. Наприклад, С. В. Черниченко вважає, 

що цей термін може бути використаний для позначення впливу норм 

міжнародного права на внутрішньодержавні відносини через національне 

право [80, с. 102]. І. З. Брацук визначає термін «механізм імплементації» 

(імплементаційний механізм) права, який характеризує сукупність правових, 

інституційних засобів, що використовуються ООН, МОП, ЄС з метою 

реалізації норм у національних правопорядках країн–учасниць [81, с. 128]. 

М. М. Грекова під механізмом імплементації міжнародних трудових 

стандартів пропонує розуміти нормативно закріплений порядок взаємодії 

складових елементів: по-перше, системи національних нормативно-правових 

актів, яка встановлює основні засади здійснення національної імплементації 

міжнародних трудових стандартів; по-друге, системи державних органів, 

уповноважених імплементувати міжнародно-правові норми з метою 

своєчасної, всебічної, повної реалізації прийнятих державою міжнародних 

зобов’язань у сфері трудових відносин [82, с. 114]. 

В свою чергу, зміст міжнародної норми про працю є наріжним 

критерієм зацікавленості держав у її імплементації — фактичній реалізації 

міжнародних зобов’язань держав у сфері регулювання праці на 

внутрішньодержавному рівні. Саме з оцінки змісту міжнародних норм 

починається процес прийняття державою рішення про укладення 

міжнародних договорів або приєднання до них. Е. М. Аметистов виділяє 

наступні найбільш важливі з погляду імплементації елементи змісту 

міжнародних норм про працю: 
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 об’єкт регулювання; 

 коло категорій трудящих, що охоплюються захистом; 

 актуальність норм із погляду сучасності; 

 географічний район розповсюдження; 

 характер і обсяг наданих прав і покладених обов’язків [83, c. 17].
 
 

Так, перший елемент стосується норм: 

а) які пов’язані із захистом основних прав людини в сфері праці; 

б) соціального страхування і соціального забезпечення; 

в) що регулюють зайнятість населення та проблему безробіття; 

г)  що регулюють умови праці й відпочинку та  ін. 

Другий елемент охоплює норми: 

а) пов’язані із захистом усіх категорій працівників; 

б) спеціальні норми, що регулюють трудові відносини іноземних 

працівників (робітників–мігрантів);  

в) що регулюють умови праці жінок і підлітків й обмежують 

застосування дитячої праці;  

г) спрямовані на захист корінного населення колоній і залежних 

територій у сфері основних трудових прав людини, зайнятості й безробіття, 

професійних відносин, адміністрації й інспекції праці. 

Третій елемент стосується розмежування міжнародних норм про працю 

та їх відповідності потребам міжнародного й національного трудового права. 

Четвертий елемент характеризує міжнародні норми про працю з огляду 

на те, хто їх імплементує: 

а) призначені для імплементації всіма державами міжнародного 

співтовариства (універсальні);  

б) призначені для імплементації окремими групами держав 

(регіональні); 

в) призначені для імплементації державами–учасниками двосторонніх 

угод (двосторонні). 
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П’ятий елемент розмежовує міжнародні норми про працю в залежності 

від їх обов’язковості: 

а) на імперативні, тобто ті, що виключають будь-яку можливість 

відхилення від їхнього змісту при адаптації до них національного права й 

практики; 

б) диспозитивні, тобто ті, що дозволяють в той чи інший спосіб 

пристосовувати міжнародну норму до національного законодавства й 

практики з метою поступового їхнього розвитку. [83] 

Вчений надав розгорнуту характеристику елементів змісту 

міжнародних норм про працю, проте, не слід забувати, що це авторське 

виділення таких елементів, і даний перелік не можна вважати остаточним і 

вичерпним. Наприклад, на наш погляд, не менш важливим і принциповим 

елементом є обов’язковість узгодження норм національного законодавства і 

практики із зобов’язаннями, що випливають з міжнародного права. Це дає 

можливість уникнути колізійних ситуацій під час реалізації норм 

міжнародного права.  

При досліджені міжнародно-правових актів з огляду доцільності та 

необхідності їх ратифікації мають бути враховані усі елементи змісту 

міжнародних норм про працю. Після такого аналізу національний 

законодавець може прийняти об’єктивне  рішення про підписання та 

ратифікацію такого нормативного документа повністю чи з певними 

застереженнями. 

Ставлення України до питання про співвідношення національного та 

міжнародного права вперше було сформульовано в Декларації про 

державний суверенітет України в 1990 р., де був проголошений «пріоритет 

загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами 

внутрішньодержавного права» (ст. 10) [84]. У Законі України «Про дію 

міжнародних договорів на території України», а пізніше в Законі України 

«Про міжнародні договори України» ця норма декларації була доповнена 

наступним: «…укладені і належним чином ратифіковані Україною 
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міжнародні договори становлять невід'ємну частину національного 

законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства» [85]. Конституція України в ст. 9 закріпила: 

«Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України, є частиною національного законодавства України. 

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, 

можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України» [86].  

Другий спосіб впливу міжнародних трудових стандартів на українське 

законодавство — це прийняття внутрішніх актів з урахуванням міжнародних 

норм. У деяких випадках внутрішнє законодавство формулюється при 

безпосередній консультативній участі міжнародних організацій. Одним із 

прикладів є звернення в 2003 році Уряду України до МОП з проханням 

надати зауваження на проект Трудового кодексу України. Виконуючи це 

прохання, фахівці МОП склали експертні зауваження до проекту Трудового 

кодексу України. 

Говорячи про вплив міжнародно-правових стандартів на національне 

трудове законодавство, ми не можемо не згадати про Європейської 

соціальної хартії (далі — ЄСХ). Юридичне забезпечення прав, передбачених 

цим міжнародно-правовим нормативним актом, повинно здійснюватися за 

допомогою кількох галузей національного законодавства. Серед них 

трудовому законодавству належить пріоритетне місце, адже переважна 

більшість прав людини і, відповідно, зобов'язань держави щодо їх 

забезпечення по ЄСХ стосується сфери праці. [67, c. 134] 

ЄСХ є головним документом Ради Європи у сфері забезпечення 

економічних і соціальних прав людини, необхідність ратифікації якого 

обумовлена як членством України в цій міжнародній організації, так і 

намірами України вступити до Європейського Союзу. 

В Україні було проведено низку науково-практичних конференцій та 

семінарів з проблем адаптації законодавства до Європейської соціальної 

хартії. У 2002 році М. М. Феськов захистив дисертацію «Європейська 
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соціальна хартія (переглянута) і трудове законодавство України: питання 

адаптації». У дисертаційній роботі було проаналізовано відповідність 

трудового законодавства України вимогам обов'язкових статей хартії, 

необхідних для ратифікації, і формулювання на цій основі пропозицій щодо 

внесення змін і доповнень до Конституції України та законодавчих актів [67].  

Варто відзначити, що Європейська соціальна хартія (переглянута) була 

ратифікована (із застереженнями) Україною 14 вересня 2006, і це стало 

прогресивним кроком на шляху адаптації національного трудового 

законодавства до міжнародно-правових стандартів [87, c. 17].  

Хочемо звернути увагу на динаміку прийняття міжнародно-правових 

стандартів праці з початку ХХ ст. по теперішній час. Після «вибухового» 

росту прийняття міжнародних трудових стандартів протягом раннього 

періоду діяльності МОП, нормотворчість в рамках цієї організації за останні 

десятиліття істотно сповільнилося. Це пов'язано з рядом причин. Перш за 

все, велика кількість міжнародних трудових стандартів вже існує і не 

потребує повторного закріплення. У зв'язку з цим, протягом останніх 

десятиліть ведеться дискусія про «перевиробництво» міжнародно-правих 

трудових стандартів. Представники роботодавців в МОП пропонують 

відмовитися від прийняття нових конвенцій і рекомендацій, 

сконцентрувавши увагу на застосуванні вже існуючих МТС. 

Досліджуючи дане актуальне питання, Н. Л. Лютов у своєму 

авторефераті до дисертації «Ефективність норм міжнародного трудового 

права» не підтримує ідею про «перевиробництво» МТС, незважаючи на 

значну кількість чинних міжнародних актів у сфері праці. Нові МТС потрібні 

у зв'язку з сучасними безпрецедентними проблемами, що виникають у 

відносинах у сфері праці, пов'язаними з охороною праці, захистом 

персональних даних, новими технологіями і т.д. Особливе значення мають 

негативні наслідки глобалізації, причому в даний час принципової відповіді 

на даний виклик для міжнародно-правого регулювання праці суб'єкти МТП 

запропонувати, на жаль, не змогли. 
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Крім ефекту «великої бази», зниження темпів вироблення нових актів 

МОП можна пояснити підвищенням кількості суб'єктів міжнародної 

нормотворчості у сфері праці, «конкуруючих» з МОП, причому в даній сфері 

до держав та міжнародних організацій приєдналися і неурядові організації та 

багатонаціональні корпорації, створюючи корпоративні кодекси поведінки, 

вводячи системи так званого соціального маркування та укладаючи 

міжнародні рамкові угоди. 

Тим не менш, для прийняття нових МТС як в рамках МОП, так і інших 

міжнародних організацій залишився достатньо великий простір. Перш за все, 

держави, МОП та інші міжнародні організації повинні знайти варіанти 

оптимального правового регулювання, що стосується свободи переміщення 

грошових коштів роботодавцями з однієї країни в іншу. Крім того, 

регіональна нормотворчість у сфері праці, насамперед у рамках 

Європейського Союзу, виявила цілий ряд напрямків щодо можливого 

прийняття універсальних МТС. До них відносяться поліпшення процедур 

інформування та консультацій з представниками працівників, участь 

працівників в управлінні організаціями, збереження прав працівників при 

передачі підприємства, захист від дискримінації та інші питання [88, c. 32].  

Основною нормативною базою для подальшої міжнародної 

нормотворчої діяльності у сфері праці могло б бути закріплення актів 

тлумачення норм міжнародного трудового права, що вже сформувалися в 

якості міжнародних звичаїв, у вигляді конвенцій МОП та інших міжнародних 

договорів. 

Продовжуючи тему про «велику базу» в аспекті впливу міжнародно-

правових стандартів праці, ми хочемо акцентувати увагу на збільшенні 

кількості актів «м'якого» права в регламентації трудових відносин. Такі акти 

не вимагають ратифікації і не містять чітких зобов'язань держав, а тому 

можуть швидко реагувати на зміни в трудо-правовій сфері. А враховуючи 

динамічний характер галузі трудового права, це може бути ефективним 

способом приведення національного трудового законодавства у відповідність 
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до міжнародно-правових стандартів. Акти «м'якого» права у сфері праці 

можна визначити як розроблені переважно міжнародними організаціями 

міжнародні документи, які не передбачають формально визначених прав та 

обов'язків, але містять положення, що виступають орієнтирами в 

регламентації соціально-трудової сфери на практиці. До актів «м'якого» 

права насамперед належать рекомендації та декларації МОП, хартії Ради 

Європи, модельне законодавство СНД і т.д. 

Вважаємо за необхідне вказати на ряд переваг, якими володіють акти 

«м'якого» права у порівнянні з іншими джерелами міжнародного трудового 

права, і яким саме чином вони позитивно впливають на національне трудове 

законодавство. Отже, 

1. Акти «м'якого» права дозволяють поступово наближати норми 

національного законодавства до положень міжнародно-правових стандартів, 

що в кінцевому результаті позитивно позначається на реалізації 

передбачених ними норм. Це особливо актуально для трудового права як 

динамічної галузі права, але при цьому будь-які реформи повинні бути 

зваженими і послідовними. 

2. Прийняття актів «м'якого» права є більш простою формою 

міжнародного співробітництва, адже їх положення, як правило, не 

передбачають відповідальності за їх порушення і не містять складних 

контрольних процедур. Хочемо звернути увагу на те, що враховуючи 

значний контраст між рівнями розвитку трудового законодавства розвинених 

країн і країн, що розвиваються, така форма співпраці представляє особливий 

інтерес, адже міжнародні трудові стандарти, які стосуються «м'якого» права, 

не можуть бути важелями впливу на міждержавну економічну конкуренцію. 

Їх використання повністю покладається на законодавця і нічим його не 

обмежує. 

3. Акти «м'якого» права можуть стати основою для прийняття нових 

норм «твердого» права. [89, с. 190]. Ми маємо на увазі, що на момент 

розробки останніх акти «м'якого» права вже можуть враховувати певну 
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практику регулювання трудових правовідносин, сприяють насиченню 

міжнародних договорів більш актуальними нормами. 

4. «М'яке» право не вимагає дотримання ратифікаційних процедур, 

передбачених у міжнародному та національному праві. Це дозволяє 

оперативно реагувати на потреби в регулюванні трудових відносин, не 

чекаючи, поки окрема угода набере потрібну кількість ратифікацій і набуде 

чинності [90, с. 909]. У свою чергу, акти «твердого» права, враховуючи час, 

необхідний для їх розробки та прийняття, не можуть відображати весь 

динамізм розвитку трудових правовідносин. 

Піднімаючи питання про вплив міжнародно-правових стандартів праці 

на національне законодавство, ми не раз підкреслювали у своїй статті його 

позитивний аспект в контексті вдосконалення трудового законодавства 

України. Однак, вважаємо за потрібне звернути увагу, що незважаючи на 

бурхливі процеси глобалізації та інтеграції в сучасному світі, ми не повинні 

забувати про особливості законодавчої системи нашої країни. Ми не повинні 

прагнути переробити законодавчу систему праці і підігнати її під «визнані 

світовою спільнотою рамки», на наш погляд, наша мета полягає в іншому. 

Ми повинні на доктринальному рівні вивчити всі плюси і мінуси 

міжнародно-правових стандартів праці, які вже вироблені, і з урахуванням 

нашої національної правової системи, правового менталітету наших 

громадян акуратно приймати на себе їх вплив. У сучасних умовах існує ряд 

актуальних питань, що стосуються дослідної теми, серед них відсутність 

єдиного підходу, якого слід дотримуватись під час удосконалення 

національного трудового законодавства під впливом загальновизнаних 

трудових стандартів, на законодавчому рівні не закріплено поняття 

«міжнародних трудових стандартів». Ці та інші проблеми актуалізують 

потребу вироблення практичних пропозицій, які будуть направлені на  

вдосконалення національного трудового законодавства шляхом запозичені 

міжнародного досвіду, який втілився у міжнародно-правивих трудових 

стандартах.  
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Перед процесом реформування вітчизняного трудового законодавства 

стоїть завдання якнайшвидше вирішення існуючих проблем регулювання 

трудових відносин, саме тому він має відбуватися  під впливом 

загальновизнаних принципів і норм. Головний результат цього процесу, який 

доречі вже давно очікують українські громадяни, це  прийняття нового 

Трудового кодексу України, що дозволить усунути недоліки, які існують у 

чинному «застарілому» трудовому законодавстві. Тому, на наш погляд, 

цілком логічним є те, що Україна, визнаючи для себе примат міжнародного 

права, в проекті Трудового кодексу присвячує окрему норму міжнародним 

договорам. 

Однак, не варто забувати, що розробка і прийняття кодифікованого 

нормативного акта – це тільки перший прогресивний крок, який започаткує 

початок нової ери в трудовому праві України, яка в свою чергу буде 

потребувати значної роботи в приведені національного трудового 

законодавства до вимог міжнародно-правових трудових стандартів.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Виходячи з вищевикладеного, можна дійти таких висновків. 

1. Міжнародне трудове право є невід’ємною складовою міжнародної 

системи захисту прав і свобод людини. Трудові права людини були одними з 

перших, які зазнали міжнародно-правової регламентації. 

Дисертантом визначено, що під міжнародно-правовим регулюванням у 

сфері праці можемо розуміти сукупність міжнародно-правових норм, які 

прийняті відповідними компетентними суб’єктами, закріплені у офіційних 

міжнародних нормативно-правових актах, що встановлюють стандарти у 

сфері праці і зайнятості з метою вдосконалення системи внутрішнього 

національного трудового права. 
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2. Розкрита юридична природа і запропонована конструкція для 

визначення міжнародного трудового стандарту: це певний зразок (еталон, 

модель), якому характерні універсальність, загальність, об’єктивна форма 

вираження, який прийнятий компетентним органом міжнародної спільноти, 

зафіксований належним правовим способом у загальнодоступному документі 

і служить базовою нормою–принципом для порівняння з нею інших подібних 

об’єктів чи явищ. У вказаному визначенні відбиті найголовніші ознаки, які 

характерні міжнародному трудовому стандарту. Основні види міжнародних 

трудових стандартів знайшли відбиття у Конституції України, а саме у 

статтях 43–46, це такі як вільний вибір праці, захист своїх трудових прав, 

право на відпочинок, заборони дискримінації у соціально-трудових 

відносинах. 

3. Український законодавець не використовує поняття «міжнародний 

трудовий кодекс», віддаючи перевагу терміну «міжнародні трудові 

стандарти». Пропонуємо на законодавчому рівні визначити «міжнародний 

трудовий стандарт» як певний зразок (еталон, модель), якому характерні 

універсальність, загальність, об’єктивна форма вираження, який прийнятий 

компетентним органом міжнародної спільноти, зафіксований належним 

правовим способом у загальнодоступному документі і служить базовою 

нормою–принципом для порівняння з нею інших подібних об’єктів чи явищ. 

4. Дисертант пропонує класифікацію міжнародно-правових стандартів 

в сфері оплати праці, виділяючи при цьому 3 групи:  

–  «Отримання справедливої винагороди за рівну працю»; 

–  «Антидискримінаційні стандарти оплати праці»; 

–  «Захист оплати праці». 

5. Вказано, що необхідним елементом правової реформи в Україні, 

зокрема, в царині трудового права, є удосконалення національного трудового 

законодавства під впливом міжнародних трудових стандартів, яке включає 

окремі стадії.  
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6. Дисертант виділяє два основних способи взаємодії внутрішнього 

трудового права та міжнародно-трудових стандартів: імплементація норм 

міжнародного трудового права у внутрішнє право і прийняття внутрішнього 

трудового законодавства з урахуванням міжнародних трудових стандартів.  

7. Доведено, що удосконалення трудового законодавства — це 

діяльність компетентних органів держави з підтримки його якісного стану у 

відповідності до потреб розвитку трудових та тісно пов’язаних з ними 

відносин, яка спрямована на забезпечення ефективності правого регулювання 

останніх, що має відбуватися в контексті впливу міжнародно-правових 

стандартів праці на національне законодавство, з урахуванням особливостей 

законодавчої системи нашої країни. 
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РОЗДІЛ 2 

ОПЛАТА ПРАЦІ — ПРОВІДНИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

 

2.1 Інститут оплати праці: становлення, поняття, система, форма 

 

У сучасних умовах особливо гостро відчувається потреба у 

забезпеченні стабільного економічного розвитку України й підвищенні 

життєвого рівня її населення. Питання оплати праці турбують зараз не тільки 

науковців–юристів чи економістів, а в першу чергу пересічних громадян, 

бажанням яких є мати гарантовану стабільну заробітну плату. Вихід України 

з кризи та стабільний соціально-економічний розвиток країни пов’язані перш 

за все з розвитком виробництва. Вирішення цієї проблеми залежить від рівня 

зацікавленості працівника у високопродуктивній праці на засадах 

забезпечення залежності розміру доходу від фактичного особистого 

трудового внеску, частки його участі у власності, а також кінцевих 

результатів роботи підприємства та досягнення макроекономічних 

показників. 

Оплата праці становить собою базову категорію у системі умов праці. 

Вона є тим сигнальним показником, у якому відбиваються усі суперечності 

суспільства, усі його досягнення і прорахунки. Справа в тому, що останнім 

часом переважно тільки вченими–економістами проводилися дослідження у 

сфері оплати праці, і зрозуміло, що досліджували вони суто економічні 

начала в категорії «оплата праці» з позиції ефективності економіки тієї чи 

іншої держави. Слід відмітити, що досить значний час такі правові питання 

як система оплати праці, структура заробітної плати, форми і способи її 

виплати, вплив міжнародно-правових стандартів на державне регулювання 

заробітної плати та ін., залишалися не висвітленими. Крім того, окремої 

уваги заслуговує питання заробітної плати саме як провідного інструмента 
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соціальної політики, адже ми постійно говоримо про необхідність будування 

соціальної держави. 

Зрозуміло, що об’єктивні умови розвитку суспільства зумовлюють 

потребу саме у правовому регулюванні оплати праці. Спробуємо 

проаналізувати нормативно-правовий матеріал з питання інституту оплати 

праці, який надасть уявлення про те, коли і як саме виникли норми, що 

регламентують оплату праці, який процес розвитку вони пройшли, які етапи 

змін їм характерні, починаючи із середини дев’ятнадцятого століття і 

сучасних часів.  

Історично найбільш поширеною була погодинна (поденна) форма 

заробітної плати, яка застосовувалася повсюдно аж до кінця ХІХ ст. У 

вигляді так званої поденщини вона тривалий час влаштовувала роботодавців. 

[93, c. 101] Про цю форму в Київській Русі згадується ще в 1051 р., коли 

князь Ярослав Мудрий при будівництві церкви Св. Георгія в Києві залучав 

вільнонайманих людей до громадського будівництва, запевняючи, що «за 

день роботи кожен має отримати по ногаті». У цей же період існувала й 

відрядна форма оплати праці трудівників. Так, «Руська правда» [91, с. 87] 

зафіксувала не тільки її існування, а й форму та розмір, зазначивши: «А се 

мостникоу оуроци помостивъше мостъ взяти от 10 локотъ по ногаті» 

(робітникові, який за завданням полагодить міст, надати від 10 ліктів монет) 

[93 с. 145]. 

Існує декілька варіантів етапізації розвитку інституту оплати праці в 

залежності від критерію, який покладений в основу. Так, О. С. Гаєвая виділяє 

такий критерій як захищеність інтересів працівника і зв’язаності держави 

зобов’язаннями перед ним, виділяючи такі періоди [93]: 

 І етап — дореволюційне законодавство в сфері праці (1886–1917 рр.); 

 ІІ етап — законодавство доби визвольного руху й нової економічної 

політики (1918–1929 рр.); 

 ІІІ етап — законодавство періоду централізації й абсолютизації впливу 

держави на соціально-трудові відносини (1930–1990 рр.); 
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 ІV етап — ґенеза національного законодавства часів незалежності (90-

ті роки ХХ ст. — до сьогодення). 

О. В. Валецька пропонує в основу етапізації покласти прийняття 

основних законодавчих актів із питань оплати праці, які надавали поштовх 

для змін у цій сфері, та виділити такі етапи функціонування та реформування 

інституту оплати праці: 

І етап — 1991–1995 рр.; 

ІІ етап — 1995–2000 рр.; 

ІІІ етап — 2000 р. — до нашого часу [94, c. 133]. 

Справа в тому, що наукових доробках (зокрема, О. В. Гаєвої, 

О. В. Валецької) вже існує аналіз попередніх періодів становлення інституту 

оплати праці. Ми ж маємо на меті дослідити даний інститут та його 

законодавчу базу (включаючи заходи, які були здійснені) на теренах України 

вже після виходу із складу СРСР. Так, новий етап становлення інституту 

оплати праці бере свій початок від проголошення Україною незалежності. 

Хоча наша держава юридично 24 серпня 1991 року і стала незалежною, 

однак, на території України продовжувало діяти законодавство у сфері 

оплати праці, прийняте за радянських часів. Відмова від планової економіки, 

кроки у бік становлення ринкової моделі правового регулювання оплати 

праці – це ті передумови, які започаткували реформування інституту оплати 

праці.  

Ми можемо стверджувати, що процес реформування оплати праці в 

нашій державі розпочався із Законом України «Про підприємства в Україні», 

прийняттям у 1991 році (зараз він вже втратив чинність). Підприємства 

набули право самостійно встановлювати фонд оплати праці, форми, системи 

і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників згідно із 

законодавством. [95] У той же час законом було встановлено досить високий 

соціальний стандарт для визначення гарантії мінімальної заробітної плати — 

мінімальний споживчий бюджет [95]. 
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Вже в ті роки було зрозуміло, що Кодекс законів про працю України 

прийнятий аж у 1971 році не в змозі задовольнити потреби нової юридичної 

практики, що формується. Ми говоримо, що стали на шлях європеїзації, 

однак продовжуємо користуватися положеннями роз’яснення «Про порядок 

оплати тимчасового заступництва» органів влади СРСР 1965 року, і це 

неодинокий випадок, коли ми звертаємося до таких «старих» нормативно-

првових актів.  Важко з одного боку користуватися нормативною базою 

трудового права, в якій значна кількість тяжіє до старої соціалістичної 

ідеології радянського зразка, а з іншого – намагається орієнтуватися на 

міжнародні норми трудового права, що закріплені в рекомендаціях та інших 

документах Міжнародної організації праці.   

Постановою Верховної Ради УРСР «Про економічну самостійність 

УРСР» передбачалася розробка законодавчих актів про працю. Законом 

УРСР від 20 березня 1991 року були внесені окремі зміни до КЗпП [96].  

Так, встановлення розміру мінімальної заробітної плати - один з 

найважливіших напрямів державного регулювання заробітної плати. Держава 

гарантує працівникам одержання заробітної плати в розмірі не нижче 

мінімальної заробітної плати за наявності таких умов: 

1) виконання працівником встановленої для відповідних робіт і 

працівників норми робочого часу, розрахованої на місяць. Норма робочого 

часу на місяць розраховується відповідно до законодавства про робочий час. 

Якщо для даного виду робіт встановлено скорочений робочий час, то місячна 

норма робочого часу розраховується виходячи з тривалості скороченого 

робочого тижня. Норма робочого часу для неповнолітніх розраховується 

виходячи з установленої для них скороченої тривалості робочого тижня. При 

неповному робочому часі (ст. 56 КЗпП), також при невиконанні працівником 

місячної норми робочого часу з причин, що не залежать від власника, 

гарантується виплата не мінімальної заробітної плати, а тієї її частини, яка 

відповідає співвідношенню між фактичною тривалістю робочого часу 

працівника (з урахуванням часу, протягом якого працівник одержував 
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допомогу по соціальному страхуванню, та часу, протягом якого за 

працівником зберігався середній заробіток) і нормою робочого часу, 

встановленою для відповідних видів робіт і відповідних категорій 

працівників; 

2) виконання працівником норми інтенсивності праці. Ця друга умова 

випливає із слів «погодинну норму праці (обсяг робіт)», які містяться в 

частині першій ст. 95 КЗпП і ст. 3 Закону «Про оплату праці». Як би не 

визначалася норма інтенсивності праці, її невиконання може бути підставою 

для відмови гарантувати виплату мінімальної заробітної плати лише при 

відрядній формі оплати праці. При почасовій формі оплати праці розмір 

основної заробітної плати не залежить від виконання норми інтенсивності 

праці, хоча б ця норма була встановлена у виді нормованого виробничого 

завдання, виконання якого контролюється і враховується. Тому невиконання 

нормованого виробничого завдання при почасовій формі оплати праці не 

може бути підставою для відмови гарантувати мінімальну заробітну плату. 

При відрядній формі оплати праці, якщо не виконана норма інтенсивності 

праці з вини працівника, гарантується не мінімальна заробітна плата, а її 

частина, яка відповідає відсотку виконання норми виробітку (іншої норми 

інтенсивності праці). Якщо ж норми виробітку при відрядній формі оплати 

праці не виконані не з вини працівника, то при цьому діє і гарантія, 

встановлена ст. 95 КЗпП (мінімальна заробітна плата), і гарантія, 

передбачена ст. 111 КЗпП (провадиться оплата за фактично виконану роботу, 

але не нижче двох третин тарифної ставки присвоєного працівникові 

розряду). [125, c. 345] 

Також новим в оплаті праці службовців стало те, що схеми посадових 

окладів службовців затверджувалися власником або уповноваженим органом 

за погодженням із профспілковим комітетом підприємства, установи, 

організації. Поряд із тим, власник мав право змінювати посадові оклади за 

результатами атестації і тільки у межах мінімальних і максимальних розмірів 

окладів відповідної посади [97, c. 41]. 
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 У 1992 р. було прийнято Декрет Кабінету Міністрів України «Про 

оплату праці» (далі — Декрет), який визначав економічні, правові та 

організаційні засади оплати праці працівників, які перебували у трудових 

відносинах на умовах найму з підприємствами, установами, організаціями, а 

також окремими громадянами, і був спрямований на забезпечення залежності 

рівня оплати й результатів праці та запобігання інфляції, розмежування 

сфери державного і договірного регулювання оплати праці. [98]. 

 Декрет визначив систему регулювання оплати праці, яка мала 

централізований характер. Як і більшість нормативно-правових актів, цей 

документ містить окремі норми, які були прогресивними, але в подальшому, 

на жаль, не реалізувалися. 

Так, ст. 40 Декрету визначала, що у разі банкрутства підприємства чи 

ліквідації його в судовому порядку у першу чергу виконуються зобов’язання 

перед працівниками такого підприємства щодо заробітної плати, яку вони 

повинні одержати за працю, виконану в період, що передував банкрутству чи 

ліквідації підприємства. [98] До речі в цій статті право працівників на 

заробітну плату та його захист було визначено і закріплено вперше на 

законодавчому рівні. Водночас, ця позитивна норма не знайшла свого 

відбиття у Законі України «Про банкрутство» від 14 травня 1992 р., яким 

встановлено, що таким виплатам передують виплати, пов’язані із 

проведенням справи про банкрутство, роботою ліквідаційної комісії, 

задоволенням вимог кредиторів, забезпечених заставою [101].  

На першому етапі була створена модель системи оплати праці, яка має 

функціонувати в ринкових умовах.  Як зазначає О. В. Валецька, у цей час 

діяли акти радянського періоду, які були не пристосовані до нових 

економічних умов, і акти періоду незалежності, які були розраховані на 

перехідний етап. Незважаючи на певні реформаторські зрушення, у цілому 

трудове законодавство, у тому числі і законодавство про оплату праці, 

перебувало в кризовому стані і не відповідало потребам часу, а певні зміни 

можна охарактеризувати як тимчасові заходи. Соціально-економічна криза 
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вплинула і на розвиток інституту оплати праці. Окремі зміни прогресивного 

характеру лишилися лише задекларованими і невдовзі були анульовані. [94, 

c. 75] 

24 березня 1995 року був прийнятий основний документ з питань 

регулювання праці — Закон України «Про оплату праці» (далі — Закон), 

який визначив специфіку подальшого розвитку інституту оплати праці. [102] 

Цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати 

праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі 

трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм 

власності та господарювання, а також з окремими громадянами, та сфери 

державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на 

забезпечення відтворювальної і стимулюючої функції заробітної плати. [102] 

Аналізуючи вказаний нормативно-правовий акт, вважаємо за потрібне 

звернути увагу на надбання Закону. Відбулося розмежування сфер 

державного та колективно-договірного регулювання оплати праці. Розмір 

мінімальної заробітної плати став розглядатися як державна соціальна 

гарантія, визначені умови та порядок його встановлення. Змінився суб’єкт, 

який встановлює розмір мінімальної заробітної плати. Так,  ст. 10 Закону 

зазначає, що розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною 

Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного 

разу на рік у законі про Державний бюджет України з урахуванням 

пропозицій, вироблених шляхом переговорів, представників професійних 

спілок, роботодавців, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і 

укладення генеральної угоди, та переглядається залежно від зміни розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб. [102] Також слід відзначити, 

що з’являється положення щодо захисту прав працівників на своєчасне 

отримання заробітної плати. Так, стаття 33 Закону визначає, що в період між 

переглядом розміру мінімальної заробітної плати індивідуальна заробітна 

плата підлягала індексації згідно з чинним законодавством [102]. 



72 

Прийняття 28 червня 1996 року Конституції України позитивно 

плинуло на всі подальші законотворчі та правозахисні процеси, сприяло 

розвитку та становленню демократичної, соціальної, правової держави. 

Стаття 43 Конституції наголосила, що кожен має право на заробітну плату, 

не нижчу від визначеної законом. [85] 

 Конституція визначила право кожного звертатися до суду за захистом 

своїх прав та інтересів. Прогресивним кроком було закріплення у ст. 44 права 

працюючих на страйк із метою захисту своїх економічних і соціальних 

інтересів, у тому числі й заробітної плати [85]. З метою виконання 

зазначених статтей Конституції було прийнято значну кількість законодавчих 

актів, серед яких необхідно виділити Закон України від 3 березня 1998 року 

«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», який 

визначив правові та організаційні основи функціонування системи заходів із 

розв’язання колективних трудових спорів, в основі яких не останнє місце 

займають питання оплати праці [103].  

Відзначимо активну нормотворчу діяльність КМУ з питань оплати 

праці різних категорій працівників у період з 1995 по 2000 рік. Так, було 

прийнято більше 5 постанов, зокрема, Постанова КМУ від 31 серпня 1997 р. 

№ 948 «Про умови і розміри оплати праці працівників підприємств та 

організацій, що дотуються з бюджету», Постанова КМУ від 5 травня 1997 р. 

№ 428 «Про регулювання фондів оплати праці працівників підприємств–

монополістів», Постанова КМУ від 13 грудня 1999 р. № 2288 «Про 

впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів 

прокуратури, судів та інших органів», Постанова КМУ від 10 травня 1999 р. 

№ 790 «Про умови і розміри оплати праці працівників вугледобувних 

підприємств, яким надається державна підтримка», тощо. [92, c.137] 

Важливою для регулювання оплати праці є Постанова КМУ від 8 

лютого 1995 р. № 100 «Про затвердження порядку обчислення середньої 

заробітної плати», а також затверджена наказом Міністерства статистики 



73 

України від 11 грудня 1995 року № 323 «Інструкція зі статистики заробітної 

плати», яка регламентувала виплати фондів основної, додаткової заробітної 

плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат [104]. 

Другий етап відзначається створенням механізму захисту прав 

працівників під час оплати праці. Законом України «Про внесення змін до 

Закону УРСР «Про індексацію грошових доходів населення» від 25 квітня 

1997 р. встановлено правила проведення індексації зарплати. Постановою 

КМУ від 7 травня 1998 р. № 663 затверджено «Порядок проведення 

індексації грошових доходів громадян», який конкретизує норми Закону. [92, 

c.145] 

Важливі питання щодо регулювання оплати праці розглядалися у 

Постанові Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року № 13 

«Про практику застосування судами законодавства про оплату праці», яка 

була прийнята з метою поліпшення розгляду справ про оплату праці та 

роз’яснення питань, що виникли в судах. [105]  Наявність різних форм 

власності, недосконалість механізмів регулювання ринкових відносин, 

прогалини у законодавстві спричинили значні труднощі при вирішенні 

спорів з оплати праці. У Постанові Пленуму Верховного Суду визначаються 

такі питання: відмежування сфер державного регулювання оплати праці; 

виплата премій, винагород, вихідної допомоги; оплата праці працівників при 

відхиленні від нормальних умов праці (особливо під час простою); 

обмеження розміру відрахувань та випадки таких відрахувань; індексація 

заробітної плати та компенсація працівникам втрати її частини у зв’язку із 

затримкою її виплат. 19 жовтня 2000 р. прийнято Закон України «Про 

компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням 

строків їх виплати», який набрав чинності 1 січня 2001 р. [105] 

Постановою КМУ від 21 лютого 2001 р. № 159 затверджено «Порядок 

проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у 

зв’язку з порушенням термінів їх виплати» [105]. У цьому нормативно-
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правовому акті конкретизуються усі види платежів, які підлягають 

компенсації, а також наводяться приклади такої грошової операції. 

Закон України «Про оплату праці» разом із Законом України «Про 

колективні договори і угоди» сприяли позитивним змінам в організації 

оплати праці. Проте, окремі фахівці характеризують цей період як «період 

невиправданих сподівань, ілюзій та глибоких розчарувань» [94, c. 41].  

Аналізуючи законодавчі та соціально-економічні події другого етапу 

становлення інституту оплати праці в Україні, можна зробити наступні 

висновки. Не дивлячись на те, що в державі продовжували діяти окремі 

законодавчі акти Радянського Союзу (доречі певні з них діють і донині), 

значну сукупність  законодавчих положень складали акти, прийняті у роки 

незалежності, які вже були спрямовані на регулювання нових ринкових 

трудових відносин. Ці «незалежні» законодавчі акти позитивно вплинули на 

процес організації оплати праці, основна суть якого полягала в переході від 

планової системи організації оплати праці до колективно-договірних 

принципів. Крім того, в них знайшли відбиття положення щодо захисту прав 

працівників на своєчасне отримання заробітної плати, включаючи індексацію 

заробітної плати та компенсацію її у разі затримки, з посиленням ролі 

судового захисту, тобто простежуються натяк на тяготіння до міжнародно – 

правових стандартів у цій сфері. Однак, незважаючи на те, що в Україні 

наприкінці 90-х рр. практично створено законодавчо-правову базу 

регулювання оплати праці, ефективність механізмів реалізації положень 

законодавчих актів лишилася доволі низькою. На наш погляд, низька 

ефективність реалізації прийнятих актів, що регулюють питання оплати 

праці, полягає ще й у ментальності українських громадян. Нова законодавча 

база була майже прийнятою, хоча і мала певні недоліки, однак, потрібні були 

зрушення в свідомості громадян повністю відійти від командно-

централізованої системи управління.  

На початку 2000–2001 рр. влада розуміла, що в країні існує нагальна 

потреба реформування інституту оплати праці, адаптації його до нових умов 
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розвитку. За участю науковців, фахівців–практиків, профспілок і 

роботодавців було розроблено та ухвалено Указом Президента України від 

25 грудня 2000 року Концепцію подальшого реформування оплати праці в 

Україні, спрямовану на підвищення рівня життя населення, збільшення 

платоспроможного попиту, забезпечення злагоди та зниження соціальної 

напруги в суспільстві. [99] Ішлося насамперед про здійснення переходу від 

визначення заробітної плати як частки доходу підприємства до заробітної 

плати як ціни робочої сили, поетапне наближення державної гарантії 

мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму як нового 

соціального стандарту, введеного у 2000 р. на зміну межі малозабезпеченості, 

що застосовувалась із 1995 р., і загалом істотне підвищення рівня трудових 

доходів. [92, c. 96] 

Крім економічних завдань, виділялися і завдання правового характеру: 

вдосконалення механізмів державного і колективно-договірного регулювання 

оплати праці з посиленням відповідальності сторін за виконання умов 

договорів та угод; розроблення додаткових заходів щодо посилення захисту 

прав працівників на своєчасне одержання заробітної плати. [99]  

Взагалі, як зазначає О. В. Валецька, етап із 2000 року по сьогодення 

пройшов під загальним девізом застосування міжнародних стандартів у сфері 

заробітної плати. [92] Так, Україна приєдналася до основних міжнародних 

договорів у сфері трудових і соціальних прав. Зокрема, Україною 

ратифіковано Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, Конвенцію 

Міжнародної організації праці про підтвердження ратифікації про рівне 

ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із 

сімейними обов’язками, Міжнародну конвенцію ООН про ліквідацію всіх 

форм расової дискримінації, Конвенцію про захист прав і основних свобод 

людини, Конвенцію ООН про права дитини, Конвенція про ліквідацію всіх 

форм дискримінації щодо жінок. Україна приєдналася до 20 статей при 

необхідних 16, а також до усіх необхідних 64 пунктів Європейської 
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соціальної хартії (переглянутої). Крім того, Україною ратифіковано 

Конвенції МОП, що регулюють право на працю: № 29 — про примусову або 

обов’язкову працю; № 47 — про скорочення робочого часу до сорока годин 

на тиждень; № 111 — про дискримінацію в галузі праці та занять; № 122 — 

про політику в галузі зайнятості; № 142 — про професійну орієнтацію та 

професійну підготовку в галузі розвитку людських ресурсів; № 158 — про 

припинення трудових відносин з ініціативи підприємця; право на 

відпочинок; № 52 — про щорічні оплачувані відпустки; право на захист від 

безробіття; № 2 — про безробіття; право на справедливі та сприятливі умови 

праці; № 45 — про застосування праці жінок на підземних роботах у будь-

яких шахтах; № 60 — про вік дітей для прийняття на непромислові роботи; 

№ 77 — про медичний огляд дітей і підлітків з метою встановлення їх 

придатності для праці в промисловості; № 78 — про медичний огляд дітей і 

підлітків з метою встановлення придатності до праці на непромислових 

роботах; № 90 — про нічну працю підлітків у промисловості; № 95 — про 

охорону заробітної плати; № 100 — про рівну винагороду чоловіків і жінок 

за працю рівної цінності; № 103 — про охорону материнства; № 123 — про 

мінімальний вік допуску до підземних робіт в шахтах і рудниках; № 124 — 

про медичний огляд молодих людей з метою визначення їх придатності до 

праці на підземних роботах у шахтах і рудниках; № 138 — про мінімальний 

вік для прийняття на роботу; право об’єднуватися у професійні спілки, право 

на захист трудових прав; № 11 — про право на організацію та об’єднання 

трудящих в сільському господарстві; № 87 — про свободу асоціації і захист 

права на організацію; № 98 — про застосування принципів права на 

організацію і ведення колективних переговорів; № 144 — про тристоронні 

консультації (міжнародні трудові норми); № 154 — про сприяння 

колективним переговорам [107]. Зазначені соціальні права гарантовано 

Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами 

України «Про зайнятість населення», «Про охорону праці», «Про колективні 

договори і угоди»; «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про професійні 
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спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про порядок вирішення 

колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про пенсійне забезпечення», 

«Про прожитковий мінімум»; «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», 

Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування [14] та ін. 

Кабінет Міністрів України із зазначеної проблеми теж провів значну 

нормотворчу роботу. Зокрема, із метою упорядкування оплати праці 

працівників установ, організацій та закладів окремих галузей бюджетної 

сфери КМУ було прийнято низку постанов: Постанова КМУ від 7 лютого 

2001 р. № 134 «Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанова КМУ 

від 31 січня 2001 р. № 74 «Про умови оплати праці працівників бюджетних 

науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ 

Національної академії наук», Постанова КМУ від 22 січня 2005 р. № 86 «Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань 

оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери». 30 серпня 2002 р. КМУ була прийнята Постанова № 1298 

«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери», яка мала на меті створення механізму 

підтримання на постійному рівні оптимальних міжгалузевих та 

міжпосадових співвідношень в оплаті праці [108]. 

Ми можемо говорити, що постанова з 1 вересня 2008 р. запровадила 

оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери [109]. 11 травня 2011 року на засіданні Уряду була 

ухвалена Постанова № 524 «Питання оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». 

Ми бачимо, що дійсно після виходу України з СРСР було прийнято 

достатньо значну кількість нормативно-правових актів в сфері оплати праці. 
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Справді, вони були направлені на забезпечення переходу від централізованої 

системи організації оплати праці до колективно-договірних принципів її 

регулювання та встановлення державних гарантій в оплаті праці. Проте, ми 

констатуємо, що значна кількість прийнятих нормативно-правових актів не 

запустила працювати у повному обсязі розроблені механізми державного і 

колективно-договірного регулювання оплати праці, про що свідчать сучасні 

проблеми інституту оплати праці. Подальше реформування має 

характеризуватися системністю, враховуючи при цьому міжнародно-правові 

стандарти оплати праці. 

У сучасних соціально-економічних умовах, невпинного розвитку 

ринкових відносин, існування різних форм власності, сучасний ринок праці 

зазнає докорінних змін. Це зумовлює зміни і вимагає вчинення 

реформаторських кроків в самому інституті оплати праці, та прогресивних 

змін у визначенні поняття й сутності заробітної плати, зокрема.Науково-

теоретичною основою дослідження стали напрацювання видатних учених 

ХІХ та початку ХХ століть: Н. Райхесберга, А. М. Миклашевського, 

С. М. Блеклова, Й. С. Войтинського. Сприяли дослідженню ідеї висновки 

таких радянських і сучасних українських учених, як: М. Г. Александров, 

О. Д. Зайкін, С. С. Каринський, Р. З. Лівшиць, Ю. П. Орловський, 

А. Ю. Пашерстник, О. І. Процевський. Окремі питання функціонування 

інституту оплати праці висвітлені у працях Н. Б. Болотіної, 

Н. Д. Гетьманцевої, В. В. Жернакова, І. В. Зуба, З. Я. Козак, Г. А. Капліної, 

І. І. Копайгори, В. В. Лазора, Л. І. Лазор, А. Р. Мацюка, П. Д. Пилипенка, 

В. Г. Ротаня, Я. В. Сімутіної, Б. С. Стичинського, Н. М. Хуторян, 

О. М. Ярошенка та інших учених. 

Незважаючи на те, що значна кількість вчених вже не раз у своїх 

працях висвітлювала окремі питання інституту оплати праці, все ж таки і до 

сьогодні залишилися неврегулювані питання. Крім того, актуальність 

наукового пошуку зумовлюється й тим, що Україна стала на шлях 

європеїзації і цим самим зобов’язала себе привести національне 
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законодавство, у тому числі у сфері оплати праці, у відповідність до 

загальновизнаних  стандартів. Тому до вирішення правових питань оплати 

праці необхідно підходити через дослідження об'єктивних реальних 

суспільних відносин. Враховуючи при цьому досвід зарубіжних країн 

стосовно цього питання, стандарти оплати праці, які вироблені на 

міжнародному рівні, мають досліджуватись і бути корисними при вирішенні 

проблем, які постають в національній правовій системі. 

Динамічний розвиток соціально-економічних відносин потребує 

вчасного реагування з боку законодавця на зміни, які відбуваються в 

суспільстві. На жаль, ми спостерігаємо тенденцію до «застарівання» 

законодавства. І це, в свою чергу, зумовлює негативні наслідки у правовій 

сфері країни у вигляді невідповідності законодавству, колізій, невизначеності 

термінів і правих категорій. Такі проблеми є характерними і для інституту 

оплати праці. Тому актуальними є дослідження на доктринальному рівні та 

подальше закріплення розроблених положень на законодавчому.  

В науці трудового права вже значний час ведеться дискусія щодо 

синонімічності термінів «оплата праці» та «заробітна плата» та коректності їх 

уживання в нормах трудового законодавства. Ми вважаємо, що в контексті 

нашого наукового дослідження доцільним буде проаналізувати наукові точки 

зору стосовно зазначеного питання. Так, у трудовому праві 

використовуються обидва терміни «заробітна плата» і «оплата праці». Певне 

коло вчених, серед яких К. М. Гусов, вважають, що термін «заробітна плата» 

правильно було б застосовувати в юридичній літературі та законодавстві, 

оскільки саме він закріплений у міжнародно-правових актах про працю [110, 

с. 300]. Наприклад, цей термін вживається у назві Конвенції МОП № 95 «Про 

охорону заробітної плати» 1949 р., до того ж у ст. 1 цієї конвенції ідеться про 

те, що саме слід розуміти під терміном «заробітна плата» [111, с. 467]. Але в 

оригіналі Конвенції № 95, тобто з англійської мови «Protection of wages 

Convention» No. 95, використовується термін «wage» [112, p. 31], який в 

«Англійсько-українському юридичному словнику» перекладається як 
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«заробітна плата робітника» [113, с. 1067]. Таким чином, у Конвенції № 95 

ідеться тільки про заробітну плату робітників. До того ж термін «заробітна 

плата» в «Українсько-англійському юридичному словнику» перекладається 

двома варіантами: заробітна плата робітника — wage; заробітна плата 

службовця — salary [113, с. 299]. 

Таким чином, коли мова йде про заробітну плату і робітників, і 

службовців, на нашу думку, має бути використаний певний загальний термін. 

Так, у ч. 2 ст. 23 «Загальної декларації прав людини» 1948 р. записано, що 

«кожна людина має право на рівну оплату за рівну працю» [114, с. 91], в 

англійському контексті Декларації (Universal Declaration of Human Rights) 

[115, p. 14], де йдеться про оплату, вживається термін «pay», який у перекладі 

означає «оплату», а також і «заробітну плату» [116, с. 734], хоча в поданому 

контексті — саме «оплату праці». Отже, можна зробити висновок, що й у 

міжнародному законодавстві термінологія теж неоднозначна, тобто 

вживаються обидва терміни. 

У радянській правничій літературі та законодавстві уживалися як 

термін «оплата праці», так і термін «заробітна плата». Заробітна плата в 

соціалістичному контексті вважалася специфічною формою винагороди за 

працю робітників і службовців. Її відділяли від інших форм винагороди за 

працю, які були притаманні цивільним або колгоспним правовідносинам. 

Так, у ст. 36 «Основ законодавства Союзу РСР і союзних республік про 

працю» йдеться про оплату праці саме робітників і службовців: «Відповідно 

до Конституції СРСР, праця робітників і службовців оплачується за 

кількістю і якістю» [117, c. 23]. Специфічність заробітної плати фахівці з 

трудового права радянського періоду, такі як А. Ю. Пашерстник, 

М. Г. Александров, Г. К. Москаленко, Р. З. Лівшиць, пояснювали тим, що 

вона сплачувалася за живу працю, тобто були регулювання процесу праці та 

його оцінка. У разі ж цивільних правовідносин, які виникали, наприклад, на 

підставі договорів підряду, доручення та ін., сплачували не за процес праці, а 

за кінцевий продукт, тобто це була не заробітна плата, а оплата праці. 
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Винагороду за працю колгоспників теж заробітною платою науковці не 

вважали. Тут ішлося про оплату праці, яка базувалася на відносинах 

кооперативно-колгоспної власності і яка була залежною від доходу окремого 

колгоспу, у той час як заробітна плата робітників і службовців була основана 

на відносинах державної власності, а її розміри заздалегідь визначалися 

державою. Крім того, різниця між заробітною платою робітників і 

службовців та оплатою праці колгоспників полягала в тому, що перші 

одержували винагороду в грошовій формі, а більшість колгоспників — у 

грошовій і натуральній формі [118, c. 160–161; 119, с. 81; 120, с. 16–17; 121; 

122]. 

Отже, різниця між термінами «заробітна плата» і «оплата праці» в 

радянський період полягала в основному в їх застосуванні до визначення 

винагороди за працю певних суб’єктів трудових правовідносин, у зв’язку з 

цим критерієм для їх розмежування визначали форму власності. 

Вважаємо, що найбільш конструктивною є думка О. І. Процевського, 

який не ототожнював поняття «заробітна плата» та «оплата праці» у своїх 

дослідженнях радянського періоду. Науковець, зокрема, вважав, що 

«заробітна плата — це виплачувана працівникові винагорода за вже 

досягнуті результати трудової діяльності, оплата ж праці — це, певною 

мірою, показник можливого, це те, що працівник може досягти, якщо 

успішно й добросовісно виконує свої трудові обов’язки» [123, с. 91]. Крім 

того, О. І. Процевський стверджував, що «в системах оплати встановлюється 

залежність між рівнем виконання норм праці та мірою її оплати, а в 

заробітній платі визначається (трансформується, акумулюється) конкретна 

величина винагороди, яка відповідає кількості та якості вже затраченої 

праці» [124, с. 63]. Таким чином, з одного боку, учений, як і інші спеціалісти 

з трудового права, підтримує те, що значущість процесу праці — в його 

оплаті, а з другого — дає зрозуміти, що структурний зміст цих понять не є 

однаковим, отже, і визначення їх має бути не одне й те саме. 
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На сьогодні в науці не сформувалося спільної думки щодо понять 

«оплата праці» та «заробітна плата». Це пов’язане насамперед із 

суперечністю в застосуванні цих термінів у законодавстві. Так, автори 

«Науково-практичного коментарю до законодавства України про працю» 

В. Г. Ротань, І. В. Зуб і О. Є. Сонін вважають, що з часів соціалізму категорії 

заробітної плати й оплати праці досить чітко розмежовували, але зараз 

підстави для такого розмежування зникли і «з точки зору прав та обов’язків 

сторін трудового договору поняття «заробітна плата» і «оплата праці» є 

синонімами. Різниця між ними полягає лише в тому, що поняття заробітної 

плати акцентує увагу на об’єкті правовідносин між працівником і власником, 

а категорія оплати праці вказує на дію власника, яку він повинен здійснити в 

силу наявності трудових правовідносин (оплатити працю)» [125, c. 299]. 

Подібної ж думки дотримуються й інші сучасні дослідники–правознавці 

(В. В. Жернаков, Г. С. Гончарова, С. М. Прилипко), не розмежовуючи понять 

«оплата праці» та «заробітна плата», вживаючи ці терміни як синоніми. 

Зокрема, у своєму підручнику розділ, присвячений оплаті праці працівників, 

вони називають «Оплата праці», а не «Заробітна плата», хоча далі подають 

визначення тільки заробітної плати згідно з чинним законодавством України 

[126, с. 158–184]. Наукова дискусія з приводу досліджуваного питання 

зайняла значну частину дисертаційної роботи В. М. Божка. У своєму 

дослідженні він дійшов висновку, що терміни «заробітна плата» та «оплата 

праці» не співвідносяться між собою як частина і ціле, не є синонімами, а 

відображають явища, котрі поєднуються між собою причинно-наслідковим 

зв’язком: праця, що виконується за трудовим договором, спричиняє 

необхідність її трансформації через процес оплати праці в заробітну плату, 

котра є результатом цієї трансформації [127].  

Проаналізувавши наукові підходи до розмежування змісту зазначених 

термінів, ми дійшли висновку, що найбільш точно і зрозуміло це зробив 

О. І. Процевський у своїх дослідженнях радянського періоду, які послідовно 

відстоює й нині. Зокрема, в одній зі своїх останніх робіт «Визначення права 
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на заробітну плату» вчений пише, що «для найпростішого розуміння 

співвідношення оплати праці і заробітної плати їх можна порівняти з 

категоріями можливості та дійсності. Можливість характеризує ступінь, 

тенденцію розвитку такого явища, яким є оплата праці, це шанс, який можна 

отримати за певних умов. Дійсність — це результат реалізації можливості, це 

вже об’єктивно наявна, зароблена працівником сума (заробітна плата) як 

винагорода в грошовому виразі. Для перетворення правової можливості 

(оплати праці) у правову дійсність (заробітну плату) потрібен юридичний 

факт, наявність якого і впливає на коло та зміст прав і обов’язків сторін 

трудового договору. Саме праця та її результат як юридичний факт 

трансформують правову можливість у правову реальність, тобто оплату праці 

в заробітну плату» [128, c. 17]. 

Враховуючи вищевикладене, ми додержуємося такої думки, що все ж 

таки поняття «оплати праці» ширше від «заробітної плати», яка є 

винагородою працівнику за виконану роботу. Тому розділи про регулювання 

оплати праці в підручниках або нормативних актах треба визначати 

номіналом саме «Оплата праці», а не «Заробітна плата». Така назва є більш 

коректною й адекватною. Справді, оплата праці передбачає процес 

регулювання певних відносин щодо оплати праці, наприклад, організацію 

виплати заробітної плати за різними системами оплати, за певними умовами, 

за визначеними строками, за певними юридичними фактами в процесі праці 

(брак, простій, переведення на іншу роботу та ін.), а не просто технічні дії 

власника щодо безпосередньої виплати грошової винагороди за виконану 

працю. Таким чином, правовий інститут щодо регулювання оплати праці 

працівників більш доцільно та коректно визначати інститутом «оплати 

праці», а не «заробітної плати». Визначену позицію підтримують, наприклад, 

Н. Б. Болотіна та Г. І. Чанишева. Вони вважають, що зміст терміна «оплата 

праці» ширший, ніж «заробітна плата»: «Цільове призначення оплати праці 

спрямоване на організацію оплати, регламентацію її окремих елементів і всієї 

системи правових засобів в цій сфері. Тоді як термін «заробітна плата» 
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спрямований на права працівника в трудових відносинах, на отримання 

грошової винагороди» [129, c. 298]. Ця думка має багато спільного з тими 

висновками щодо розмежування змісту понять «оплата праці» та «заробітна 

плата», які зробив О. І. Процевський у своїх дослідженнях. 

Найважливішими складниками організації оплати праці є нормування 

праці, тарифне нормування заробітної плати, розроблення форм і систем 

оплати праці [130, c. 345]. 

Так, Н. Б. Болотіна та Г. І. Чанишева під системою оплати праці 

розуміють спосіб обчислення розмірів винагороди, належної виплати 

працівникам відповідно до витрат праці, а в ряді випадків — і до її 

результатів [131, c. 403]. 

О. М. Ярошенко та С. М. Прилипко наводять ширше визначення, 

вказуючи, що система оплати праці — це визначений взаємозв’язок між 

показниками, що характеризують міру (норму) праці та міру її оплати в 

межах і понад норми праці, які гарантують одержання працівником 

заробітної плати відповідно до фактично досягнутих результатів праці 

(відносно норми), погодженої між працівником і роботодавцем ціною його 

робочої сили [32, c. 678]. 

У статті 96 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України) 

визначено, що основою організації оплати праці є тарифна система оплати 

праці, яка складається з тарифних сіток, тарифних ставок, схеми посадових 

окладів і тарифно-кваліфікаційних характеристик [131]. 

Підкреслимо, що введення єдиної тарифної системи у практику 

організації оплати праці було одним із центральних моментів реформи 

заробітної плати й означало перехід до міжгалузевого, міжкатегорійного й 

міжпрофесійного впорядкування тарифних умов оплати праці осіб, які 

працюють за наймом у бюджетній сфері, так і застосування її на 

підприємствах і в установах різних форм власності. Регулювання тарифної 

оплати праці на підставі єдиної тарифної системи в умовах ринкових 

відносин може забезпечити соціально справедливий принцип оплати — рівну 
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оплату за працю рівної складності незалежно від форм її прикладення, а 

також соціальний захист трудящих, яким роботодавець гарантує оплату в 

розмірі тарифної ставки (окладу) відповідного розряду за виконання норми 

праці, її кількісних і якісних параметрів. Тобто єдина тарифна система є 

загальноприйнятою системою оплати праці. Вона поширена як в сусідніх 

державах (Росія, Білорусія), так і в зарубіжних країнах (США, Японія, 

Франція та ін.). [93] 

Суть тарифного нормування праці (тарифної системи) полягає у 

диференціації заробітної плати працівників на підприємстві залежно від 

складності й умов праці. Складовими цієї системи є наступні показники: 

– тарифні сітки встановлюють відповідні співвідношення в оплаті 

праці працівників різної кваліфікації та є переліком тарифних розрядів і 

тарифних коефіцієнтів. Тарифний коефіцієнт першого розряду завжди 

дорівнює одиниці. За першим розрядом тарифікуються прості роботи, 

виконання яких не потребує професійної підготовки. Коефіцієнти наступних 

розрядів характеризують ступінь складності праці робітників, що мають такі 

розряди; 

– тарифні ставки та посадові оклади. Абсолютна величина тарифної 

ставки визначається згідно зі встановленим державою мінімальним розміром 

заробітної плати, до якої не включають доплати, надбавки та компенсаційні 

виплати. Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців здійснюється за 

встановленими державою посадовими окладами з урахуванням 

застосовуваної системи стимулювання високоефективної роботи чи за 

контрактною (договірною) системою роздержавлених підприємств 

(організацій) та інших підприємницько-комерційних структур [132, c. 21]; 

– тарифно-кваліфікаційні довідники у вигляді Єдиного тарифно-

кваліфікаційного довідника робіт і професій робітників, збірника 

нормативних актів, що містить кваліфікаційні характеристики робіт і 

професій, згруповані за виробництвами та видами робіт. Він слугує для 

тарифікації робіт, надання кваліфікаційних розрядів робітникам, а також для 
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формування навчальних програм підготовки підвищення кваліфікації 

робітників; 

– доплати та надбавки до тарифної заробітної плати [133, c. 124]. 

Дискусійним є виклад ст. 97 КЗпП України, де сказано, що оплата 

праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими 

системами оплати праці. Тобто в попередній 96 статті зазначено, що основою 

організації оплати праці є тарифна система оплати праці, а в наступній статті 

законодавець вже перераховує інші системи оплати праці, не наводячи при 

цьому ніякої класифікації. Слід підкреслити, що в більшості підручників з 

трудового права схожий підхід, аналізується тарифна оплата праці як основа 

організації праці і, повторюючи положення ст. 97 кодексу, вказується, що 

оплата праці в Україні здійснюється за погодинною, відрядною або іншими 

системами оплати праці [134, c. 311]. 

Інший підхід до висвітлення цього питання у трудових кодексах 

зарубіжних країн. Так, у Трудовому кодексі Білорусії міститься стаття під 

назвою «Форми, системи і розміри оплати праці» (ст. 63), однак, в ній не 

розкрито зазначені поняття, а тільки вказується, що форми, системи і розміри 

оплати праці працівників, у тому числі і додаткові виплати стимулюючого і 

компенсуючого характеру, встановлюються наймачем на підставі 

колективного договору, угоди і трудового договору. А форми, системи і 

розміри оплати праці державних службовців та прирівняних до них осіб 

встановлюються законодавством. В свою чергу, стаття 61 зазначає, що 

оплата праці працівників проводиться на основі часових і (або) місячних 

тарифних ставок (окладів), що визначаються в колективному договорі, угоді 

або наймачем. 

 У статті 130 Трудового кодексу Молдови вказано, що праця 

оплачується почасово або відрядно в рамках як тарифної, так і безтарифної 

систем оплати. Ч. 4 вказаної статті деталізує, що в залежності від специфіки 

діяльності та конкретних економічних умов підприємства реального сектора 

застосовують для організації оплати праці тарифні та / або безтарифні 
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системи оплати. Вибір системи оплати праці на підприємстві здійснюється 

роботодавцем після консультацій з представниками працівників.  

На наш погляд, виклад положення щодо системи оплати праці, який 

міститься у чинному КЗпП України, дещо застарілий. Сучасний етап 

ринкових перетворень, який переживає Україна, вимагає нової ідеології 

формування системи оплати праці, що має стати одним із головних стимулів 

підвищення продуктивності праці й ефективності управління. Однак, відразу 

хочемо зауважити, що проект Трудового кодексу не вирішує цього питання. 

В ньому міститься положення (стаття 202), що системами оплати праці є 

тарифна та інші системи оплати праці, які формуються на оцінці складності 

робіт та кваліфікації працівників. А наступна частина статті розкриває суть 

тарифної системи оплати праці. Частина 5 цієї ж статті вже говорить, що 

форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми 

посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, 

премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних 

виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і 

гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими 

(міжгалузевими) і територіальними угодами. Складається враження, що в 

даному випадку автори особливо не переймалися проблемою уникнення 

плутанини в категоріальному апараті. Стаття не структурована, щось на 

кшталт «списаної зі старого КЗпП». 

Таким чином, існує потреба в приведенні норм КЗпП в логічний 

порядок. Ми вважаємо доречним введення класифікації системи оплати 

праці. Пропонуємо в основу цієї класифікації покласти такий критерій як 

індивідуалізація праці. І в залежності від нього здійснювати поділ на тарифну 

та безтарифну.  

Справа в тому, що негативне відношення до ставок, що склалися, і 

окладів обумовлене тим, що вони асоціюються з деяким рівнем кількості та 

якості праці, перевищення якої для працівника матеріально не вигідне. 

Порядок, що діє, за якого встановлення міри оплати випереджає визначення 
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міри праці, допускає можливість виплати ставок і окладів без досягнення 

працівниками відповідних результатів. Існуючі підходи до організації оплати 

праці необхідно пристосовувати до ринкових відносин і впроваджувати нові 

нетрадиційні підходи до побудови системи оплати праці у зв’язку з тим, що 

існують недоліки щодо застосування тарифних ставок та посадових окладів: 

– стримують зацікавленість працівників у високопродуктивній праці; 

– не зацікавлюють працівників у досягненні підприємством високих 

кінцевих результатів; 

– спричиняють зрівнялівку; 

– відповідають адміністративно-командним, а не економічним, 

ринковим методам господарювання; 

– суперечать ринковим принципам формування коштів на оплату 

праці [135, c. 145]. 

Це, у свою чергу, створює передумови для наукового аналізу 

безтарифної системи оплати праці. Зокрема, Е. А. Єгорова та О. В. Кучмаєва, 

наголошують на тому, що в умовах оплати праці за тарифними ставками і 

окладами досить складно позбавитися від зрівнялівки, подолати протиріччя 

між інтересами окремого працівника і всього колективу. В якості можливого 

варіанту вдосконалення організації та стимулювання праці розглядають 

безтарифну систему оплати праці, яка знайшла застосування на багатьох 

підприємствах в умовах переходу до ринкової економіки. При даній системі 

заробітна плата всіх працівників підприємства від директора до робочого 

представляє собою частку працівника у фонді оплати праці всього 

підприємства або окремого підрозділу. У цих умовах фактична величина 

заробітної плати кожного працівника залежить від ряду факторів:  

 кваліфікаційного рівня працівника;  

 коефіцієнта трудової участі (КТУ);  

 фактично відпрацьованого часу.  

Така система змінює пропорції розподілу фонду оплати праці: при 

одному і тому ж рівні кваліфікації заробіток одних робітників може 
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збільшитися, інших — зменшитися. В результаті забезпечується велика 

соціальна справедливість у розподілі заробітку між працівниками, що не 

можна досягти при тарифній системі. 

У контексті нашого дослідження, перш ніж далі аналізувати систему 

оплати праці, має місце звернення уваги на структуру заробітної плати. 

Справа в тому, що Кодекс не розкриває структури заробітної плати, не 

перелічує всіх виплат, які до неї відносяться. Якщо виходити з її структури, 

як вона визначена в ст. 2 Закону України «Про оплату праці» або п. 1.2 

Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного 

комітету статистики України від 13 січня 2004 року за № 5, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713, то під 

заробітною платою можна розуміти будь-яку виплату у грошовій або 

натуральній формі, що здійснюється роботодавцем на користь працівника 

[136, с. 200]. На наш погляд, розширене тлумачення поняття заробітної плати 

переслідує передусім фіскальні цілі. Оскільки заробітна плата (фонд оплати 

праці) є об’єктом оподаткування, тому розширення змісту цього поняття 

автоматично призводить до розширення бази оподаткування, а отже, і 

збільшення надходжень як до бюджету, так і до відповідних державних 

позабюджетних фондів [137, с. 444].  

 У літературі висловлювалася думка про те, що в силу ст. 4 КЗпП 

України інші нормативно-правові акти про працю діють і можуть 

застосовуватися до трудових і пов’язаних з ними відносин в частині, що не 

суперечить Кодексу законів про працю [134, с. 440]. Навіть якщо не 

погоджуватися з наведеним твердженням, посилаючись на те, що Закон 

України «Про оплату праці» може бути визнаний спеціальним, а отже, таким, 

що підлягає переважному застосуванню перед Кодексом законів про працю в 

частині регулювання оплати праці, не можна не визнати того, що кодекс 

структурно вивів гарантії та компенсації за межі інституту оплати праці, 

розмістивши відповідні норми в іншій главі (глава VIII «Гарантії і 

компенсації»). При цьому, незважаючи на багаторазове внесення змін та 
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доповнень до Кодексу законів про працю з часу прийняття Закону України 

«Про оплату праці», в тому числі і до норм, які регулюють відносини щодо 

заробітної плати, ст. 94 КЗпП, як і раніше, обмежує поняття заробітної плати 

зазначенням того, що вона є винагородою за виконану роботу. Законодавець 

не пішов шляхом розширення змісту поняття заробітної плати і в інших, 

виданих після прийняття Закону України «Про оплату праці», законах. Так, 

ст. 14 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації і 

соціальний захист журналістів» [138, ст. 302] визначає склад заробітної плати 

журналістів у відповідності до ст. 94 КЗпП, а не ст. 2 Закону України «Про 

оплату праці».  

Таким чином, включивши до складу заробітної плати в ст. 2 Закону 

«Про оплату праці» гарантійні та компенсаційні виплати, законодавець 

створив правову колізію, яка істотно ускладнює застосування багатьох норм, 

що торкаються визначення складу виплат, які здійснюються роботодавцем на 

користь працівника, а саме заробітної плати, компенсацій та гарантійних 

виплат.  

Законодавство про працю встановлює чотири основні види виплат 

роботодавців на користь працівників — заробітну плату, гарантійні виплати, 

компенсації, а також виплати, які здійснюються в порядку відповідальності, 

яким відповідають інститути оплати праці, компенсацій, гарантійних виплат і 

трудової юридичної відповідальності. Критерієм розмежування цих виплат є 

їх соціально-економічне призначення [139, с. 5].  

Гарантійні виплати можуть визначатись на основі як державного, так і 

договірного регулювання. Так, ст. ст. 12, 15 Закону України «Про оплату 

праці» від 24 березня 1995 р. [102] зазначено, що гарантії і компенсації 

працівника встановлюються КЗпП України та іншими актами законодавства 

України, підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і 

гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими угодами. 

Тому у колективному або трудовому договорі можуть бути передбачені 

випадки отримання працівником гарантійних виплат, зокрема, такі, що не 
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зазначені у КЗпП України. При встановленні розмірів гарантійних виплат у 

колективному або трудовому договорі роботодавцям необхідно враховувати, 

що для гарантійних виплат, перелік яких встановлений у Порядку 

обчислення середньої заробітної плати, затвердженому Постановою Кабінету 

Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 «Про затвердження Порядку 

обчислення середньої заробітної плати» [104], передбачений спеціальний 

порядок їх нарахування шляхом обчислення середньої заробітної плати 

працівника. У даному підзаконному нормативно-правовому акті визначено 

механізм обчислення середньої заробітної плати та перелік виплат, що 

включаються до розрахунку середньої заробітної плати, перелік виплат, що 

не включаються. Він регулює порядок обчислення виплат у всіх випадках 

збереження заробітної плати. Так, вказаний Порядок застосовується у 

наступних випадках надання працівникам гарантійних виплат: надання 

працівникам виплати за невикористану відпустку; надання працівникам 

творчої відпустки; виконання працівникам державних і громадських 

обов'язків у робочий час; виплати вихідної допомоги; оплата службових 

відряджень; направлення працівників на обстеження до медичних закладів; 

звільнення працівників-донорів від роботи; грошової виплати за 

невикористану відпустку; залучення працівників до виконання військових 

обов'язків; інших випадках, коли згідно з чинним законодавством виплати 

провадяться виходячи із середньої заробітної плати. Відповідно до норм 

Порядку грошові виплати за щорічні відпустки, додат кові відпустки у 

зв'язку з навчанням та невикористані відпустки нараховуються виходячи з 

виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю 

надання такої грошової виплати (п. 2 розділу 2 Інструкції). [136] У всіх інших 

випадках, визначених Порядком надання гарантійних виплат (збереження 

середньої заробітної плати), середньомісячна заробітна плата обчислюється 

виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують події, 

з якою пов'язана відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали на 

підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, 
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середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично 

відпрацьований час. Якщо протягом останніх двох календарних місяців 

працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з 

виплат за попередні два місяці роботи. Розмір гарантійних виплат, що 

надаються працівникам у випадках їх переїзду їх на роботу в іншу місцевість, 

підвищення кваліфікації без відриву від виробництва, визначається виходячи 

з тарифної ставки, окладу самого працівника. 

Можна погодитися з поглядом В. М. Божка, який стверджує, що їх 

розмір не пов’язаний з витратами живої праці, всі ці виплати здійснюються 

лише у випадках, прямо передбачених законодавцем [140, с. 28].  

Розмір компенсаційних виплат пов’язується з відшкодуванням витрат 

працівнику, понесених ним в зв’язку з виконанням трудових обов’язків, на 

відміну від заробітної плати, розмір якої відповідно до ч. 2. ст. 94 КЗпП 

пов’язується зі складністю та умовами виконуваної роботи, професійно-

діловими якостями працівника, результатами його праці. [131] 

Крім того, аналіз ст. 7 Закону України «Про колективні договори і 

угоди» [141, ст. 361], згідно з якою у колективному договорі передбачено 

визначити розмір як заробітної плати, так і «доплат, надбавок, премій та ін.», 

свідчить про те, що законодавець усвідомлює відмінність між заробітною 

платою та іншими гарантійними і компенсаційними виплатами, називаючи їх 

«трудовими виплатами». 

Критично оцінює Інструкцію зі статистики заробітної плати вчена 

Я. В. Сімутіна у своїй дисертації «Методи регулювання заробітної плати на 

сучасному етапі (правові проблеми)». Вчена вказує, що даний підзаконний 

нормативний акт виданий відповідно до Закону України «Про оплату праці», 

а отже, повністю відтворює некоректно, на думку дисертанта, визначений 

Законом «Про оплату праці» зміст заробітної плати. Вона зазначає при 

цьому, що заробітна плата відрізняється від гарантійних та компенсаційних 

виплат: фактичним складом, який дає право на їх отримання; цільовим 

призначенням; критеріями визначення їх розмірів. Єдиним, що об’єднує ці 
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різнорідні виплати між собою, є суб’єкти відповідних відносин і природа 

норм, що їх встановлюють [142, c. 78].  

В свою чергу, О. Є. Сонін зазначає, що потреби правотворчості 

зумовлюють інший підхід в теорії трудового права до проблеми 

розмежування виплат на користь працівників. На його думку, необхідним є 

визначення в науці єдиної системи виплат роботодавців на користь 

працівників, що об’єднує чотири самостійні інститути трудового права 

(заробітна плата, гарантійні виплати, компенсації та виплати, що 

здійснюються в порядку відповідальності роботодавців перед працівниками), 

і закріплення цієї системи в законодавстві [139, с. 5]. Такі пропозиції, 

очевидно, повинні бути схвалені. 

Проаналізуємо, як зазначене питання висвітлюється у проекті 

Трудового кодексу. Так, стаття 207 проекту Трудового кодексу містить 

визначення поняття заробітної плати, згідно з яким заробітна плата — 

обчислена у грошовому виразі оплата, здійснювана роботодавцем 

працівникові за роботу, яка відповідно до трудового договору виконується 

або має бути виконаною працівником. У цій же статті передбачено, що у 

структурі заробітної плати виділяються основна і додаткова заробітна плата 

та пропонується їхнє визначення. Однак, відсутні чіткі визначення основних 

термінологічних понять, що стосуються даного правового інституту. 

Зокрема, визначення поняття заробітної плати, наведене у проекті, не в 

повній мірі відображає всі особливості та ознаки заробітної плати як 

специфічної форми винагороди за працю, що існує виключно у трудових 

відносинах.  

Ми можемо зробити висновок, що в проекті зроблено спробу відійти 

від широкого визначення заробітної плати, як такої, що включає, окрім 

власне винагороди за працю, гарантії та компенсації, зокрема, із структури 

заробітної плати виключені інші заохочувальні та компенсаційні виплати, на 

відміну від нині чинних законодавчих актів, що регулюють оплату праці. 

Однак, слід зауважити, що поділ заробітної плати на основну і додаткову в 
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редакції, запропонованій в ст. 207 проекту, не вносить бажаної чіткості у 

структуру заробітної плати, оскільки визначення додаткової заробітної плати 

взагалі відсутнє, замість того наведено декілька прикладів її виплати.  

Таким чином, аналізуючи законодавчі акти, в яких визначено поняття 

заробітної плати, зокрема, ч. 1 ст. 94 КЗпП України та ст. 2 Закону України 

«Про оплату праці», яка відтворює структуру заробітної плати, 

підкреслюємо, що на законодавчому рівні необхідно чітко визначити поняття 

основної та додаткової заробітної плати з метою запобігання в подальшому 

змішуванню різних за своєю природою видів виплат на користь працівників у 

додатковій заробітній платі. [131;102] 

Заслуговує уваги положення Генеральної угоди між Кабінетом 

Міністрів України і Конфедерацією роботодавців України та 

профспілковими об'єднаннями України на 1999–2000 роки від 06.09.1999 р., 

де зазначено, що сторони вказаної угоди домовилися забезпечити зростання 

частки основної заробітної плати у середній заробітній платі за галузями 

економіки до 65 відсотків. Ми вважаємо, що це позитивний крок, який мав 

вплинути на вирівнювання заробітної плати. Позаяк, зараз ми вбачаємо 

тенденцію, що додаткова заробітна плата становить більшу частину, ніж 

основна. Слід вказати, що положення вказаної угоди дійсно спрямовані на 

реформування інституту оплати праці, і можуть бути враховані при створенні 

нормативних актів у цій сфері, зокрема, при внесенні змін до законів та  

інших нормативно-правових актів з питань оплати праці на  

державному рівні за участю профспілок. 

При дослідженні питання безтарифної системи оплати праці ми 

визначили, що воно частково розглядалось в працях таких вчених як 

М. П. Войнаренко [143], О. В. Герасименко [144], Г. В. Осовий [145], 

І. І. Парфьонова [146] та ін. Однак, ми хочемо звернути увагу, що це вчені–

економісти і досліджували вони, відповідно, економічну природу вказаної 

категорії. Вважаємо за доцільне зробити акцент на тому, що в царині 

трудового права відсутні системні наукові напрацювання стосовно 
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безтарифної системи оплати праці. Відсутня також і ґрунтовна класифікація 

системи оплати праці.  

Досліджуючи вказану проблему, ми дійшли висновку, що більшість 

науковців ототожнюють систему і форму оплати праці. Так, Г. Т. Завіновська 

пише, що сьогодні в Україні переважною формою оплати праці робітників 

залишається відрядна. Почасова заробітна плата застосовується для оплати 

праці професіоналів, фахівців і технічних службовців [147, c. 164]. Схожий 

підхід прослідковується у більшості навчальних підручників.  

О. В. Крушельницька та Д. П. Мельничук у своєму підручнику 

вказують, що використання тієї чи іншої форми чи системи оплати залежить 

від сфери діяльності працівників, характеру трудових операцій, 

технологічних процесів. Вибір форми заробітної плати потребує дотримання 

певних умов, за яких її застосування є доцільним [148, c. 202]. Знову ж таки 

вчені не розмежовують систему і форму оплати праці.  

Крім того, додаткової плутанини додає те, що інколи формою оплати 

називають грошову і натуральну. Закон України «Про оплату праці» містить 

статтю 23 під назвою «Форми виплати заробітної плати», де вказано, що 

заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується у 

грошових знаках, що мають законний обіг на території України. [102] 

Виплата заробітної плати у формі боргових зобов'язань і розписок або у будь-

якій іншій формі забороняється. Заробітна плата може виплачуватися 

банківськими чеками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України 

за погодженням з Національним банком України. У частині третій вказаної 

статті визначено, що колективним договором, як виняток, може бути 

передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище 

собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць, 

у тих галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за 

вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для 

працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. [102] Зокрема, видача заробітної плати працівникам натурою 
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залишається актуальною для багатьох сільськогосподарських підприємств 

через їх збитковість та незабезпеченість оборотними коштами.  

Аналізуючи згадану статтю Закону та виходячи з логічної конструкції 

правових категорій, які ми використовуємо (тарифна та безтарифна оплата 

праці, почасова та відрядна форма оплати праці), ми вбачаємо доцільність 

говорити про спосіб виплати заробітної плати (саме заробітної плати, а не 

оплати праці) у грошовому чи натуральному виді. Разом з тим, вважаємо, що 

доречно у новому Трудовому Кодексі чітко розмежувати вказані правові 

категорії для забезпечення правильного тлумачення та їх використання. 

Р. Т. Джога, С. В. Свірко, Л. М. Сінельник визначають, що за тарифної 

системи діють дві форми оплати праці працівників — почасова й відрядна, 

які передбачають низку систем для різних організаційно-технічних умов 

праці. Оплата за кількість відпрацьованого часу з урахуванням кваліфікації 

працівника називається почасовою формою оплати. Відрядна форма оплати 

праці — це оплата за кількість і якість виробленої продукції, виконаних 

робіт, наданих послуг за встановленими розцінками [148, c. 205].  

 В Законі України «Про оплату праці» взагалі не визначено, що слід 

розуміти під системою, а що — під формою оплати праці. В ст. 6 тільки 

згадується про тарифну систему оплати праці і навіть не знайшло відбиття 

положення ст.97 КЗпП України стосовно відрядної і почасової [149, c. 354]. 

Хоча слід зауважити, що Закон був прийнятий 24 березня 1995 року, 

набагато пізніше, ніж КЗпП України. І цікавим є той факт, що в Декреті 

Кабінету Міністрів України від 31.12.1992 р. «Про оплату праці», який 

втратив чинність у зв’язку з прийняттям закону, містилась ст. 5 «Тарифна 

система. Форми і системи оплати праці», в якій зазначалось, що при тарифній 

системі діють дві форми оплати праці працівників: відрядна і почасова, які 

включають ряд систем для різних організаційно-технічних умов 

виробництва. Відрядна форма оплати праці включає такі її системи: пряму 

відрядну, непряму відрядну, відрядно-преміальну, відрядно-прогресивну, 
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акордну оплату, тощо. Почасова форма оплати праці включає такі її системи: 

просту почасову, почасово-преміальну оплату, тощо. [102; 98] 

Ми не можемо оминути увагою те, як законодавець висвітлює це 

питання у проектах Трудового Кодексу. Аналізуючи їх норми, ми бачимо, що 

в різних проектах — № 2902 від 22.04.2013 р. та в останньому № 1658 від 

27.12.2014 р. положення щодо системи оплати праці практично дублюються і 

визначено, що системами оплати праці є тарифна та інші системи оплати 

праці, які формуються на оцінці складності робіт та кваліфікації працівників. 

Тобто системою оплати праці визначається тарифна, про інші взагалі мова не 

йде, не називаються види, не надається їх характеристика.  

Тобто ми можемо констатувати відсутність у законодавця єдиного 

підходу до вирішення даного питання.  

Проте, обидва проекти містять статтю «Форми оплати праці», 

визначаючи, що такими є почасова і відрядна. Наводять їх характеристику, 

але знову ж таки в контексті тарифної системи оплати праці. 

Ми не вводимо в нашу класифікацію системи оплати праці погодинну і 

відрядну, вважаємо, що їх доречно все ж таки визначати як форми оплати 

праці, виходячи з того, що форма оплати плати характеризує співвідношення 

між витратами робочого часу, продуктивністю праці працівників і 

величиною їх заробітку. 

Зміни у суспільному виробництві, поява нових інтелектуальних-

трудових функцій людини зумовлюють потребу розробки нових критеріїїв 

оцінки її трудового внеску. Це у свою чергу, слугує тими керівними 

факторами, що визначають зміни форм і систем оплати праці.  

Сьогодні індивідуалізація заробітної плати є провідним напрямом в 

організації оплати праці країн, які мають розвинену економіку, це є 

пріоритетом для висококваліфікованих спеціалістів, що полягає в 

індивідуалізації їх наймання й підвищення заробітку. У праці кожного 

працівника завжди в якійсь мірі відбивається його індивідуальність. 

Працівник може надавати своїй виробничій діяльності риси унікальності, 
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неповторності, своєрідності. Незважаючи на вимоги уніфікації всього і вся, 

одночасно зростає потреба виявити в праці, якою зайнята людина, своє «Я». 

[150, c. 89]  

У країнах з тривалою історією та розвиненою ринковою економікою 

нагромаджено великий досвід застосування найрізноманітніших систем 

оплати праці. Системи оплати праці різних країн характеризуються своїми 

відмінними ознаками, зокрема: Швеції — солідарною заробітною платою; 

Японії — оплатою за стаж; Німеччини — стимулюванням зростання 

продуктивності; США — оплатою за кваліфікацію; Великобританії — 

оплатою за індивідуальними контрактами; Франції — індивідуалізацією 

зарплати; Італії — виплатою колективних та індивідуальних надбавок до 

галузевої тарифної ставки і надбавками у зв’язку зі зростанням вартості 

життя. Одночасно спостерігається загальна спрямованість систем оплати 

праці на підвищення ефективності виробництва [151, c. 15]. 

У перелічених країнах, та й не тільки в них, за державою залишаються 

функції створення єдиної нормативно-інформаційної бази, яка дозволяє 

ефективно вирішувати весь комплекс господарських, технічних і соціальних 

питань у межах підприємства. В ряді країн діють загальнонаціональні або 

галузеві правила, за якими регулюються основні положення про порядок 

встановлення, заміни і перегляду норм праці. Однак, в усіх випадках норми 

праці встановлюються безпосередньо на підприємствах. Практичну допомогу 

підприємствам у цій роботі надають некомерційні та приватні консультативні 

центри, асоціації. Такі центри професійно займаються питаннями 

нормування праці, надають підприємствам та організаціям відповідне 

програмне забезпечення із використанням сучасних засобів обчислювальної 

техніки [152, c. 161].  

У низці країн трудовим законодавством встановлюються: правила 

оплати відпусток і святкових днів, простоїв, шлюбу та інші виплати 

гарантійного і компенсаційного характеру; правила порядку та періодичності 

виплат заробітної плати, способи захисту заробітків працівників від 
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надмірних вирахувань; індексація заробітної плати, тощо. На багатьох 

іноземних підприємствах (організаціях) переважно використовують почасову 

оплату праці робітників з метою підвищення якості продукції, а не її 

кількості. 

Проводячи наукове дослідження, ми зверталися до зарубіжного 

досвіду, який вже існує у практиці стосовно впровадження «нових» систем 

оплати праці. Так, у США почали запроваджувати систему, яка отримала 

назву «плата за вміння і знання», за якою зарплата нараховується не стільки 

на підставі класифікації робочих місць (тарифні сітки), скільки на базі і з 

урахуванням особистої кваліфікації працівника. [155, c. 61] На думку 

фахівців країн Заходу, цій системі матеріальної винагороди належить 

майбутнє, але вона ще не отримала значного поширення у світі [153, c. 50]. З 

огляду на зазначене, можна дійти до висновку, що персональні якості 

працівника, його «трудова індивідуальність» все частіше рахується під час 

визначення розміру заробітної плати. Цей фактор є характерним для 

підприємств Японії, корпорацій США і Західної Європи. Компенсація 

персональних рис трудящого здійснюється за допомогою індивідуальної 

оплати праці, в тому числі індивідуальних тарифних ставок, що 

застосовуються на японських підприємствах, які й послужили прикладом для 

запровадження оцінки заслуг за схемою індивідуалізованої оплати праці 

[154, c. 51].  

У Японії значне поширення отримала синтезована система оплати 

праці, що ґрунтується на використанні 2-х ставок — основної особистої 

(ступінь, що визначається на підставі стажу й віку співробітників) і трудової 

(розряд, що відповідає посаді / кваліфікації працівника, встановленій залежно 

від кваліфікації й результативності праці) [158, c. 34]. 

В Англії, Франції й у низці інших держав отримала поширення так 

звана гнучка система оплати, в основі якої — врахування індивідуальних 

здібностей працівника, його заслуг і результатів роботи за допомогою 

оціночних шкал і низки інших факторів. [93, с. 176] 
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 Оплата за результатами (заслугами) передбачає з’ясування того, що 

повинно бути зроблено працівником або керівником, але не за інструкцією, а 

в сенсі успішної організації поставлених цілей та отримання певних 

результатів. Ключовою фігурою такого оцінювання виступає безпосередній 

керівник [156, c. 76]. Зазначена система дуже нагадує щорічні оцінювання 

державних службовців в Україні [157, c. 701]. 

О. В. Гаєвая, у своєму дисертаційному дослідженні вказує, що існують 

й інші системи оплати праці, у підґрунті яких лежать різні підстави 

оцінювання трудової діяльності працівників. [93, c. 145] Так, рольове 

присвоєння заробітної плати отримало поширення у світі стосовно оплати 

роботи топ-менеджерів, а також її співвідношення з оплатою 

середньостатистичного працівника [159, c. 26]. У Мексиці заробітна плата 

встановлюється на підставі мінімальної оплати праці, але з урахуванням 

тривалості роботи, її характеру та інших критеріїв [160, c. 29]. 

Виходячи із проаналізованого нами досвіду зарубіжних країн, серед 

чинників, які формують систему оплату праці та її рівень, можна виділити 

ринкові та неринкові. Про що зазначає у своїй дисертації Г. І. Тибінка. 
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Взаємоузгодження представлених чинників визначає ефективність дії 

встановленої системи оплати праці для кожної країни окремо [161, c. 137].  

Механізм державного регулювання оплати праці в країнах ЄС 

базується на співвідношенні таких складових як:  

1) МЗП, граничні розміри її зростання у період інфляції, податкова 

політика (державне регулювання);  

2) загальний порядок індексації доходів, форми і системи оплати праці, 

тощо (колективно-договірне регулювання на галузевому рівні);  

3) розміри тарифних ставок і окладів, доплат та надбавок (колективні 

договори);  

4) середня заробітна плата (ринок робочої сили) [162, c. 27].  

В країнах Західної Європи використовуються три моделі стимулювання 

праці: безпреміальна (функції кращої мотивації праці виконує заробітна 

плата); преміальна, що додатково включає виплати, пов’язані з розміром 

доходу чи прибутку підприємства; преміальна, що передбачає виплати, 
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пов’язані з індивідуальними результатами праці. Преміальні моделі оплати 

праці функціонують: через участь у прибутках (річна диференційована 

винагорода з прибутку підприємства); через участь у доходах (з суми доходу 

кожному працівникові видається винагорода, яка пов’язана з виконанням 

завдання і не залежить від прибутку); через участь у капіталі (робітники 

одержують премії у вигляді акцій по їх номінальній вартості). 

Особливістю систем стимулювання у європейських країнах є широке 

розповсюдження заохочень за впровадження різноманітних нововведень. 

Зокрема, більшість фірм створюють преміальні фонди для спеціальної 

винагороди за створення, освоєння і випуск нової продукції, але їх розмір 

встановлюється залежно від приросту обсягу продажів нової продукції, її 

частки в обсязі виробництва. Вартим уваги є зарубіжний досвід формування 

та застосування системи матеріального заохочення персоналу, де 

визначальними елементами є: використання тарифної системи; застосування 

прогресивних форм оплати праці; вища оплата розумової праці; істотна 

індивідуалізація заробітної плати. Поширеною є тарифна система як 

інструмент диференціації оплати праці залежно від складності, умов і 

важливості роботи. У високорозвинених країнах переважно застосовуються 

єдині тарифні сітки для робітників, спеціалістів і службовців. Кожна галузь 

економіки, як правило, формує власні тарифні сітки, які, у свою чергу, 

модифікуються на рівні фірм. 

Централізоване регулювання оплати праці часто поступається місцем 

локальному, у зв’язку з чим колективні договори виступають як рівне 

джерело трудового права, що має досить ґрунтовну за змістом нормативну 

частину. Право на колективні договори здебільшого або безпосередньо 

закріплене у Конституціях країн (Франція, Греція, Італія, Іспанія) або є 

похідним від права на асоціацію (Німеччина, Австрія, Данія). У багатьох 

країнах ЄС право на колективні договори регулюється спеціальним законом, 

що зазвичай називається «Закон про колективні договори». До таких країн 

належать Німеччина, Нідерланди, Бельгія [163, c. 223]. 
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У галузевих угодах країн ЄС основна увага приділяється питанням 

диференціації тарифних ставок працівників за основними професійно- 

посадовими групами і особливостями оплати праці окремих груп (професій) 

працівників. При цьому, пропонується відійти від практики встановлення 

мінімальних тарифних ставок і взяти за основу принцип кратності МЗП. 

Враховуючи викладене вище, європейський досвід країн з ринковою 

економікою свідчить про те, що державне регулювання відносин з оплати 

праці через ефективні механізми державних гарантій та оподаткування є 

абсолютно необхідним. Результати реформування української економіки 

свідчать поки що про негативні наслідки фактичного виходу держави зі 

сфери регулювання відносин у сфері оплати праці та використання 

неадекватних ринковій економіці механізмів. 

Таким чином, вивчаючи досвід зарубіжних країн, ми можемо зробити 

висновок, що в них система оплати праці формувалася з часом.  На кожній 

стадії становлення тієї чи іншої системи оплати праці відбувався аналіз 

заходів, які здійснені з метою подальшого розвитку та ефективного 

функціонування цієї системи. Після чого негативні моменти з неї 

виключалися, а позитивні напрацювання навпаки закріплювалися. Це, на наш 

погляд, цілком нормально, адже кожна країна на досвіді, який вже існує на 

міжнародному рівні, має виробити свою систему оплати праці, так би мовити 

«авторську», з урахуванням національно-правових особливостей.  

Загальновідомо, що соціальна сфера в Україні переживає не найкращі 

часи, саме тому аналіз світового досвіду державного впорядкування оплати 

праці може стати в пригоді для вирішення існуючих проблем. Існує нагальна 

потреба в комплексному науковому дослідженні міжнародно-правових 

стандартів оплати праці та систем оплати праці, які вже існують у світі, для 

виявлення позитивних аспектів у регулюванні оплати праці та їх 

застосування в національній правовій системі. 
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2.2 Мінімальна заробітна плата в контексті міжнародного трудового 

права 

 

Процеси становлення ринкової економіки в Україні зумовлюють значні 

перетворення у системі соціально-трудових відносин. Кризові явища у 

вітчизняній економіці негативно впливають на рівень заробітної плати, а 

отже, і на рівень добробуту громадян, які працюють. Зниження рівня доходів 

населення спричиняє скорочення їхнього платоспроможного попиту, що 

впливає на зменшення обсягів виробництва. В умовах кризи роботодавці не 

мають змоги підвищувати, а подекуди й виплачувати заробітну плату. Саме 

тому однією з базових проблем усіх змін у вітчизняній економіці є 

становлення адекватної до сучасних умов, ефективної системи регулювання 

оплати праці. Досвід розвинених країн світу свідчить, що вирішення згаданої 

проблеми неможливе лише ринковими регуляторами або лише завдяки 

державному регулюванню економіки. Отож, у сучасних умовах економічного 

розвитку виникла потреба вдосконалити існуючий організаційно-

економічний механізм регулювання оплати праці на усіх рівнях управління, в 

усіх галузях і сферах національної економіки. 

Правові та законодавчі акти європейських країн, що регулюють оплату 

праці, носять головним чином локальний характер. Ними встановлюються 

ставки та оклади заробітної плати, регламентуються форми і системи оплати 

праці, різні заохочувальні виплати. Державою централізовано визначається 

заробітна плата (посадові оклади) лише для чиновників державної служби та 

частково для працівників бюджетних галузей. 

У більшості європейських країн по основній частині трудящих 

здійснюється регулювання оплати праці в таких основних напрямках: 

 встановлення мінімуму заробітної плати та визначення її структури; 

 впровадження певних форм оплати робочої сили; 

 індексація заробітної плати і здійснення заходів для запобігання її 

надмірному зростанню. 
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У ряді країн встановлюється державний мінімум заробітної плати в 

масштабах країни або в окремих галузях, здійснюється її індексація, 

обмеження зростання чи «заморожування» на певний час. Проголошується 

рівна оплата праці чоловіків і жінок, визначаються періодичність та місце 

виплати заробітної плати, її захист, платіжні документи, регулюються 

натуральні виплати в рахунок заробітної плати, порядок стягнення 

невиплачених сум заробітної плати, зокрема, при банкрутстві підприємств, 

оплата при відхиленні від нормальних умов праці, гарантійні та 

компенсаційні виплати [164, c. 86]. 

Існує ряд країн, в яких питання оплати праці вирішуються в порядку 

індивідуального трудового найму, а саме шляхом укладання трудового 

договору. У Бельгії, Португалії, Люксембурзі, Фінляндії в 60–80-ті роки 

минулого століття прийняті закони про трудові договори. Суть трудового 

договору полягає в тому, що працівник бере на себе зобов'язання працювати 

на певного наймача в обмін на заробітну плату. При цьому, особлива увага 

приділяється добровільності трудового договору в частині свободи 

погоджуватися або не погоджуватися на понаднормову роботу. 

У колективних або індивідуальних трудових договорах фіксується 

основна частина заробітної плати (тарифні ставки і сітки робітників і 

посадові оклади службовців). При цьому, вирішальний вплив на рівень 

основної частини заробітної плати має державний загальнонаціональний 

мінімум заробітної плати. Державний загальнонаціональний мінімум 

заробітної плати існує в багатьох європейських країнах, таких як Франція, 

Іспанія, Бельгія, Португалія. 

Поряд з цим, у ФРН, Італії, Швейцарії, Австрії, Норвегії, Данії, Ірландії 

загальнонаціональний мінімум заробітної плати не встановлюється. 

Величина мінімальної заробітної плати фіксується на рівні окремих галузей, 

найчастіше при укладанні галузевого колективної угоди між профспілками і 

роботодавцями. У деяких країнах рішення про зміну рівня мінімальної 

заробітної плати приймається спеціальними галузевими радами. В даний час 
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в цю групу входять Німеччина, Італія, Австрія, Швейцарія, Великобританія, а 

також Скандинавські країни (Данія, Фінляндія, Іспанія, Норвегія і Швеція). У 

двох країнах, а саме Бельгії та Греції, діє проміжна модель, за якою 

мінімальний розмір заробітної плати визначається в загальнонаціональних 

колективних угодах, які укладаються щорічно. Однак, при цьому досягнуті 

домовленості про розмір мінімальної заробітної плати поширюються не 

тільки на членів профспілки, а й на всіх зайнятих в економіці (у Греції — 

тільки на приватний сектор) [165, c. 40]. 

Перш ніж аналізувати правове регулювання заробітної плати, 

спробуємо детально висвітлити підходи до трактування самої категорії 

«мінімальної заробітної плати» як в нашій державі, так і в зарубіжних 

країнах. 

Так, в Україні категорія «мінімальна заробітна плата» отримала 

легальне відбиття у ст. 95 КЗпП України і ст. 3 Закону України «Про оплату 

праці», де визначено, що це законодавчо встановлений розмір заробітної 

плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може бути оплата за 

виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт) 

[166]. Тобто юридичне значення мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом, полягає в наступному: 

– по-перше, як справедливо писав К. М. Варшавський, мінімум 

заробітної плати являє собою саме крайню межу, нижче від якої ніхто не має 

права платити, навіть якщо наймач і погоджується на більш низьку оплату. 

Більш того, на його думку, якщо в трудовому договорі не вказаний розмір 

заробітної плати, то немає підстав для застосування мінімальної заробітної 

плати. В таких випадках суди повинні виходити з середнього заробітку, який 

існує в даній місцевості для даної професії [167, с. 97–98]; 

– по-друге, при оплаті праці на основі тарифної системи розмір 

тарифної ставки (окладу) першого розряду тарифної сітки не може бути 

нижчим від розміру мінімальної заробітної плати. На даний час нормативно-

правовими актами мінімальний розмір тарифної ставки (окладу) 
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встановлюється тільки працівникам бюджетної сфери, іншим працівникам — 

переважно у колективно-договірному порядку, в тому числі й на локальному 

рівні. На сьогодні в переважній більшості галузевих угод мінімальна тарифна 

ставка встановлюється у відсотках від величини мінімальної заробітної 

плати. Наприклад, відповідно до п. 2.5 Галузевої угоди між Правлінням 

Укоопспілки та Президією ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації 

України на 2005–2006 роки від 16 грудня 2004 року, мінімальна тарифна 

ставка робітника першого розряду передбачена у розмірі не менше 

120 відсотків розміру мінімальної заробітної плати [168]. 

Трактування конструкції «мінімальна заробітна плата» зустрічається й 

у законодавстві зарубіжних країн. Зокрема, у ст. 155 Трудового кодексу 

Азербайджанської Республіки ця категорія позначає соціальний норматив, 

що встановлює найнижчий рівень місячної заробітної плати за 

некваліфіковану працю й послуги з урахуванням економічних і соціальних 

умов.  

Трудовий кодекс Киргизької Республіки
 
[169] у ст. 151 мінімальну 

заробітну плату (мінімальний розмір оплати праці) розглядає як 

гарантований законом розмір місячної заробітної плати за працю 

некваліфікованого працівника, який повністю відпрацював норму робочого 

часу при виконанні простих робіт у нормальних умовах праці. 

Згідно зі ст. 131 ТК Республіки Молдова, (а) мінімальна заробітна 

плата — це встановлений державою мінімальний розмір плати в 

національній валюті за просту, некваліфіковану роботу, нижче за рівень 

якого роботодавець не має права заплатити за виконану працівником місячну 

або погодинну норму праці, а (б) гарантований мінімальний розмір 

заробітної плати в реальному секторі — це обов'язкова мінімальна величина 

оплати, гарантована державою за працю, витрачену працівником у реальному 

секторі. 

ТК Туркменістану [170] у ст. 110 мінімальною заробітною платою 

називає гарантований законодавством держави найменший розмір 
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винагороди за працю, який повинен отримати працівник, який працює з 

нормальною інтенсивністю і справляється з трудовими обов'язками, виконує 

найпростіші роботи за нормальних умов праці на своєму робочому місці. 

Як бачимо, в різних країнах по-своєму надається визначення 

мінімальної заробітної плати. Однак, хочемо зауважити, що ми не 

погоджуємося з позицією національного законодавця при закріпленні цієї 

дефініції в українському законодавстві. У статті Закону він вказує, що це 

розмір заробітної плати за «просту», «некваліфіковану працю». Проте, 

нормативно не визначено, що значить «проста», «некваліфікована праця», 

немає переліку, яку саме працю треба відносити до цієї категорії. 

Звичайно, ми можемо сказати, що якщо виходити з практики та 

дотримуватись логіки, то це є узагальнена характеристика процесу праці, що 

враховує різноманітні функції праці, види трудових операцій, поділ 

виробничої діяльності за галузями, фізичне й інтелектуальне напруження 

учасників процесу праці, ступінь самостійності працівника в урегулюванні 

послідовності трудових операцій, наявність або відсутність новизни, 

творчості, складність і технічну оснащеність праці, тощо. Проте, така 

конструкція дефініції створює простір для зловживання роботодавцем своїми 

правами в питанні застосування мінімальної заробітної плати шляхом 

безпідставного розширення категорій тих працівників, яким вона може бути 

встановлена. І досить розповсюдженими є випадки, коли висококваліфіковані 

фахівці, професіонали отримують мінімальну заробітну плату, бо 

роботодавець визначає їх працю як «просту».  

Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих 

підприємств, схвалені наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України від 13 серпня 2004 р. № 186, містять такі положення: 

а) некваліфіковані робітники не мають певної спеціальної підготовки й 

виконують найпростіші за складністю роботи; 

б) малокваліфіковані робітники мають короткострокову (1–3 місяці) 

підготовку на виробництві, незначний (до 3 років) стаж роботи за набутою 
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професією й виконують прості за складністю роботи, які, як правило, 

тарифікуються як 2–3-й тарифний розряд; 

в) кваліфіковані робітники мають короткострокову (1–3 місяці) 

підготовку на виробництві, але значний стаж роботи за набутою професією 

(понад 3 роки) або спеціальну професійну підготовку (1–2 роки) і стаж 

роботи до 3 років, виконують складні роботи й обслуговують (ремонт і 

налагоджування) просте устаткування, які тарифікуються як 3–4-й тарифний 

розряд; 

г) висококваліфіковані робітники мають спеціальну професійну (1–

3 роки) підготовку і значний (понад 5 років) досвід роботи за набутою 

професією, виконують складні й особливо складні роботи й обслуговують 

складне й особливо складне устаткування, прилади, тощо. [229] 

Слушною є пропозиція В. М. Вегери, який вказує, що з метою 

підвищення рівня захисту права працівників на оплату праці й 

упорядкування правозастосовчої практики дефініції категорій 

«некваліфікована праця» і «кваліфікована праця» слід закріпити у трудовому 

законодавстві [171, c. 131]. 

Однак, ми вважаємо, що доречно буде внести зміни до Закону. І взагалі 

змінити підхід до визначення вказаної категорії. Пропонуємо визначати 

мінімальну заробітну плату як державний мінімальний соціальний стандарт у 

царині оплати праці при виконанні робітником трудових обов'язків в 

нормальних умовах праці при виконанні встановленої (місячної або 

годинної) норми праці. При цьому, під роботою в нормальних умовах слід 

мати на увазі трудову діяльність працівника, за виконання якої чинним 

законодавством не передбачені доплати, надбавки, заохочувальні й 

компенсаційні виплати, тобто такі умови, які передбачені статтею 88 КЗпП 

України. У вказаній нормі визначено, що нормальними умовами є: 

а) справний стан спеціально обладнаних транспортних засобів, які 

застосовуються під час збирання і перевезення побутових відходів; 

б) належна якість матеріалів та інструментів, необхідних для виконання робіт 
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із збирання та перевезення побутових відходів, їх вчасне постачання; 

в) вчасне постачання електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, газу та 

інших джерел енергозабезпечення; г) своєчасне забезпечення технічною 

документацією; д) здорові та безпечні умови праці. А нормою праці є 

конкретне вираження міри праці на підприємстві, в установі або організації, 

вона визначає величину і структуру витрат робочого часу, необхідних для 

виконання певної роботи. Розрізняють такі її види як норма часу, норма 

виробітку, норма обслуговування, норма (норматив) чисельності. 

Історично законодавче регулювання заробітної плати вперше виникло в 

1896 р. в Австралії, де були створені ради з питань заробітної плати з 

представників підприємців, робітників і громадськості. Ці поради були 

уповноважені встановлювати справедливу мінімальну заробітну плату для 

всіх галузей. Потім закони про мінімальну заробітну плату приймаються у 

Великобританії (1909 р.), Франції (1915 р.), Австрії (1918 р.), Німеччини 

(1923 р.) та інших європейських країнах. [142, c.134] 

Слід сказати про те, що перші закони про мінімальну зарплату мали 

чимало недоліків. Часто їх дія поширювалась не на всі сфери економіки, а 

лише на ті, де сформувалась найбільш низька оплата праці. Також були 

відсутні чіткі механізми перегляду мінімальної зарплати та санкції до 

роботодавців у разі виплати зарплати нижче законодавчого мінімуму. З 

часом ці моменти було врегульовано, а юридичне визначення мінімальної 

зарплати знайшло відображення на міжнародному рівні. 

Згідно з Конвенцією Міжнародної організації праці (МОП) № 131 «Про 

встановлення мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, 

що розвиваються» 1970 р. (ратифікована Україною 19 жовтня 2005 р.), 

кожний член МОП, який ратифікує цю конвенцію, зобов’язується створити 

систему встановлення мінімальної заробітної плати, яка охоплювала б усі 

групи найманих працівників. 

Конвенція МОП зазначає, що «встановлення мінімальної заробітної 

плати повинно бути одним із елементів політики, яка спрямована на 
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боротьбу з убогістю та на забезпечення задоволення потреб всіх працівників 

та їхніх сімей. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною га-

рантією, обов'язковою на всій території держави для підприємств усіх форм 

власності і господарювання». 

При визначенні рівня мінімальної заробітної плати Конвенція МОП 

№ 131 пропонує брати до уваги, серед інших, такі критерії: потреби 

працівників та їхніх сімей; загальний рівень заробітної плати в країні; 

вартість життя та її зміни; соціальні виплати; порівняльний рівень життя 

інших соціальних груп; економічні чинники, включаючи потреби 

економічного розвитку, рівень продуктивності праці та бажаність досягнення 

і підтримання високого рівня зайнятості. [91] 

Ще одним документом, який регулює розмір мінімальної зарплати, є 

Конвенція МОП № 117 «Про основні цілі та норми соціальної політики» 

1962 року. Зокрема, вона заохочує встановлення мінімальної заробітної плати 

в колективних договорах, що вільно укладаються між профспілками та 

роботодавцями або організаціями роботодавців. 

Отже, відповідно до міжнародних актів, мінімальну заробітну плату 

мають встановлювати, з одного боку, з урахуванням інтересів працівників, а 

також членів їхніх сімей, а з іншого — з урахуванням інтересів економічного 

розвитку. Саме від соціально-економічного становища країни залежить 

визначення критеріїв встановлення мінімального рівня основних життєвих 

потреб найманих працівників. 

На початку ХХІ ст. у світі сформувались два підходи до встановлення 

мінімальної заробітної плати. Перший ґрунтується на мінімальних потребах, 

які треба задовольняти для збереження життя (так званий споживчий кошик 

життєво важливих товарів і послуг у вартісному вираженні). У цьому 

випадку мінімальна зарплата дорівнює прожитковому мінімуму. Саме такий 

підхід практикують в Україні. Однак, в економічно розвинених країнах його 

вважають за допустиме використовувати лише у військовий час. 
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Другий підхід передбачає, що мінімальні гарантії мають поширюватись 

не лише на фізичні, а й соціальні та культурні потреби людини. У такому 

випадку розмір мінімальної зарплати співставний з рівнем середньої 

зарплати. Так, в Японії вона становить близько 44%, у США — 50%, в 

Нідерландах досягає майже 75% середньої зарплати. Такий варіант дозволяє 

встановлювати мінімальну зарплату на рівні, який у 2–2,5 рази перевищує 

прожитковий мінімум [172, c. 83]. 

У західноєвропейських країнах практика встановлення мінімальної 

заробітної плати різноманітна: законодавче регулювання, регулювання на 

основі тристоронніх колективних угод, регулювання виконавчими органами 

державної влади [201, c. 23]. 

Піддамо аналізу особливості правового регулювання мінімальної 

заробітної плати в зарубіжних країнах, де практика її законодавчого 

регламентування має свою характерну історію. 

Так, у Великобританії загальнонаціональний мінімум заробітної плати 

не встановлюється. Величина мінімальної заробітної плати встановлюється 

при укладанні галузевої колективної угоди між профспілками і 

роботодавцями. [93] У Великобританії й у ряді країн, що розвиваються, які 

раніше входили до Британської співдружності націй, питання про розмір 

мінімальної оплати праці вирішується спеціальними радами по заробітній 

платі (wage councils), які створюються за галузевим принципом. Таких рад 

може бути безліч. Наприклад, в даний час у Великобританії їх не менше 60. 

Хоча ці ради створюються на паритетних засадах представниками 

профспілок та роботодавців, важливе місце в них займає незалежний член, 

роль якого в процесі прийняття рішень в різних країнах різна [174, 16]. 

Найчастіше ним є представник громадськості, не пов'язаний безпосередньо з 

жодною із договірних сторін. 

У Великобританії незалежний член ради не володіє правом вносити 

свої пропозиції, але оскільки його голос вирішальний у момент голосування, 

обидві сторони змушені йти на поступки, щоб пропозиції супротивної 
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сторони на пройшли в повному обсязі. При цій системі встановлення 

мінімального розміру заробітної плати для того, щоб рішення вступило в 

силу, потрібен підпис одного з державних чиновників, найчастіше міністра 

праці. Але, як правило, міністр автоматично підписує прийняте рішення. 

У Великобританії профспілка працівників громадського 

обслуговування ЮНІСОН протягом тривалого часу проводить кампанії з 

питань низької оплати праці та мінімальної заробітної плати. При цьому, з 

метою визначення міри «прожиткової заробітної плати» вона використовує 

інформацію, що надається незалежними дослідниками з Групи Сімейного 

Бюджету. Іншими словами — визначення не низької оплати по відношенню 

до заробітків в решті частини економіки, а заходи того, що потрібно людям 

заробити для забезпечення собі «базового рівня життя», що характеризується 

цією групою як «низько видатковий, але прийнятний». Цей захід відповідно 

змінюється по відношенню до несімейних людей, одиноких батьків або 

сімейних пар з дітьми, тощо. 

У Японії, Нідерландах, США мінімальна заробітна плата 

співвідноситься із середньою заробітною платою по країні. У Бразилії, 

Польщі, Португалії у підґрунті встановлення мінімальної заробітної плати 

лежить задоволення головних потреб працівників з огляду на прожитковий 

мінімум і вартість життя населення. При визначенні державного мінімуму 

заробітної плати в Угорщині однаковою мірою беруться до уваги як потреби 

працівників, середній рівень заробітної плати, вартість життя, відносні 

життєві стандарти відповідних соціальних груп, так і економічні умови, 

включаючи вимоги економічного зростання. Більшість держав здійснює 

щорічну фіксацію мінімальної зарплати з огляду на зростання індексу цін на 

споживчі товари й послуги (Франція, Японія, Португалія, Коста-Ріка, 

Польща, Угорщина). [93, c. 76] За специфікою механізму регламентування 

мінімальної заробітної плати можна виділити країни, де вона встановлюється 

законодавчо (Франція, Нідерланди, Португалія, Іспанія, Люксембург, 

Бразилія), і країни, де вона затверджується багатосторонніми угодами 



114 

(Німеччина, Італія, Данія, Польща, Угорщина) або спеціальними органами 

(Велика Британія, Японія, Південна Корея) [175, с. 23]. 

Дещо по-іншому вирішується це питання в сусідніх державах. Так, 

згідно зі ст. 6 Закону Республіки Білорусь «Про державні мінімальні 

соціальні стандарти» [176], державними мінімальними соціальними 

стандартами у сфері оплати праці є: (а) мінімальна заробітна плата (місячна й 

погодинна); (б) республіканські тарифи оплати праці, що визначаються за 

тарифними коефіцієнтами Єдиної тарифної сітки працівників Республіки 

Білорусь і встановлюваною Радою Міністрів тарифною ставкою першого 

розряду за участю профспілок. 

Правове підґрунтя встановлення й порядок підвищення розміру 

мінімальної зарплати в цій Республіці визначає спеціальний закон [177], за 

яким розмір мінімальної оплати праці визначається з урахуванням: а) рівня 

зайнятості і продуктивності праці; б) потреб працівника в матеріальних 

благах і послугах; в) економічних можливостей республіканського й 

місцевих бюджетів, а також наймачів; г) величин середньої заробітної плати 

в економіці, пенсій, стипендій, допомог, компенсацій та інших соціальних 

виплат. Розміри мінімальної заробітної плати (місячної й погодинної) 

встановлюються Радою Міністрів Республіки Білорусь щороку з 1 січня з 

огляду на ці умови і співвідношення між розміром мінімальної заробітної 

плати й соціальними нормативами. Рада Міністрів за участю 

республіканських об'єднань наймачів і профспілок щороку при розробленні 

прогнозу соціально-економічного розвитку держави визначає 

співвідношення між розміром мінімальної заробітної плати й соціальними 

нормативами (бюджетом прожиткового мінімуму, а надалі — мінімальним 

споживчим бюджетом), забезпечуючи при цьому щорічне поетапне 

зближення їх розмірів. Розмір мінімальної зарплати протягом року підлягає 

індексації в передбаченому законодавством порядку для індексації доходів 

населення з урахуванням інфляції. 
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Мінімальна заробітна плата має місце виключно у сфері трудових 

відносин і забезпечує соціальний захист працівників. Вона застосовується як 

державний мінімальний соціальний стандарт у царині оплати праці за роботу 

в нормальних умовах при виконанні встановленої (місячної або погодинної) 

норми праці. Розмір мінімальної зарплати, закріплений законодавством, є 

обов'язковим для наймачів як нижча межа оплати праці. Інформація про цей 

розмір публікується в офіційних виданнях не пізніше 5 днів з дня її 

затвердження. 

У колективних договорах, угодах (окрім тих, стороною яких є 

бюджетна або інша організація, отримуюча субсидії, працівники якої 

прирівняні в оплаті праці до працівників бюджетних організацій) може 

передбачатися більший розмір мінімальної оплати праці порівняно з 

установленим урядом [178, с. 393]. 

Одним з основних принципів трудового законодавства Республіки 

Вірменія є забезпечення кожному працівникові права на своєчасну й у 

повному обсязі справедливу винагороду за працю не нижче встановленого 

законом мінімального розміру зарплати. Мінімальний розмір місячної і 

погодинної заробітної плати встановлюється законом. Для окремих галузей 

економіки, відповідних населених пунктів, певних категорій працівників 

законом можуть бути закріплені й інші розміри мінімальної місячної 

(погодинної) заробітної плати.  

Склад, структура й вартість мінімальної споживчої корзини, згідно зі 

ст. 6 Закону Республіки Вірменія «Про оплату праці» [179], встановлюються 

урядом на підставі відповідних фізіологічних, медичних і соціальних 

нормативів, прийнятих у міжнародній практиці. Урядова постанова про 

мінімальну споживчу корзину охоплює: (а) асортимент товарів і платних 

послуг, що включаються до складу мінімальної споживчої корзини; 

(б) нормативи розрахунку останньої; (в) вартість мінімальної споживчої 

корзини й порядок її індексації; (г) графік запровадження вартості останньої 

в річному розрізі. Вартість споживчої корзини, розрахована на кожен рік і 
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затверджена у встановленому порядку, віддзеркалюється в законі про 

Державний бюджет на відповідний рік з огляду на його можливості. До 

мінімального розміру оплати праці не включаються доплати, надбавки, 

премії та інші заохочувальні виплати. До речі, оподаткуванню він не 

підлягає. Колективним договором може бути встановлено й вищий розмір 

мінімальної заробітної плати порівняно із закріпленим у законодавстві. 

У Республіці Таджикистан розмір мінімальної заробітної плати 

встановлюється Президентом держави. Ця зарплата служить підставою для 

закріплення на території цієї Республіки відповідних рівнів державних 

тарифів оплати праці. До мінімального розміру зарплати не включаються 

доплати, надбавки, заохочувальні виплати, підвищена оплата при відхиленні 

від нормальної тривалості робочого часу. У районах і місцевостях, де до 

зарплати встановлені коефіцієнти районні, за роботу в пустинних, безводних 

місцевостях і високогірних районах, мінімальний розмір зарплати 

визначається із застосуванням цих коефіцієнтів і надбавок. У колективних 

договорах (угодах) (окрім тих, стороною яких є організація, що фінансується 

з Державного бюджету і користується державними дотаціями) може 

передбачатися вищий розмір мінімальної заробітної плати. 

Відповідно до трудового законодавства Азербайджанської Республіки, 

місячна заробітна плата працівника, який виконав свою трудову функцію й 

відпрацював місячну норму робочого часу, не може бути нижчою 

встановленого державою мінімального розміру. У колективних договорах та 

угодах може бути передбачено й вищий її розмір порівняно з установленою 

законодавством мінімальною зарплатою. Передбачені системою заробітної 

плати премії, доплати, надбавки до неї, виплати й інші доплати за виконану в 

позаробочий час роботу до суми мінімальної заробітної плати не 

включаються. Мінімальний розмір оплати праці закріплюється відповідним 

органом виконавчої влади. 

У Республіці Казахстан мінімальний розмір місячної оплати праці, 

який щорічно закріплюється Законом про республіканський бюджет на 
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відповідний фінансовий рік, не має бути нижчим за прожитковий мінімум, не 

включає доплат і надбавок, компенсаційних і соціальних виплат, премій та 

інших стимулюючих виплат і виплачується пропорційно відпрацьованому 

часу. Мінімальний стандарт оплати праці визначається з розрахунку 

мінімального розміру місячної заробітної плати й підвищуючих галузевих 

коефіцієнтів, що встановлюються галузевою угодою й затверджуються 

урядом держави. Мінімальний розмір годинної заробітної плати працівника, 

який належним чином виконує свої трудові обов'язки (норми праці), не може 

бути нижчим мінімального розміру місячної заробітної плати, що ділиться на 

середньомісячну кількість робочих годин згідно з балансом робочого часу на 

відповідний календарний рік. Мінімальний розмір місячної зарплати або 

розмір місячної тарифної ставки працівника першого розряду, передбачений 

умовами трудового, колективного договорів і (або) актами роботодавця, не 

може бути нижчим мінімального розміру місячної заробітної плати, 

встановленого законом про республіканський бюджет на відповідний 

фінансовий рік, а для працівників, зайнятих на роботах важких, із 

шкідливими (особливо шкідливими) або небезпечними умовами праці, — не 

нижче мінімального стандарту оплати праці. 

У Республіці Молдова кожен працівник має право на гарантовану 

мінімальну заробітну плату. Її розмір є обов'язковим для всіх роботодавців — 

юридичних і фізичних осіб, які використовують найману працю, незалежно 

від виду власності й організаційно-правової форми. При цьому, він не може 

бути зменшеним ні колективним, ні індивідуальним трудовим договором. 

Розмір мінімальної зарплати гарантується працівникам лише за умови 

виконання ними покладених на них трудових обов'язків (норм праці) у межах 

тривалості робочого часу, встановленої чинним законодавством. У 

мінімальну оплату праці не включаються доплати, надбавки, стимулюючі й 

компенсаційні виплати. Із мінімальною зарплатою співвідносяться лише 

виплати, пов'язані з працею. Всі інші соціальні виплати (пенсії, стипендії, 

компенсації, допомоги, тощо), державні мита, податки, тарифи, штрафи та 
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інші платежі, не пов'язані з працею, встановлюються в розмірах, що не 

співвідносяться з мінімальною зарплатою. 

Порядок установлення й перегляду мінімальної заробітної плати в 

Республіці Молдова визначає спеціальний закон [180]. За ним зарплата 

мінімальна місячна й мінімальна погодинна обчислюються, виходячи з 

місячної норми робочого часу, й установлюються постановою уряду після 

консультацій з патронатами і профспілками. Їх розмір визначається з 

урахуванням конкретних економічних умов, рівня середньої заробітної плати 

по національній економіці, а також прогнозованого рівня інфляції. 

Необхідність зміни розміру мінімальної оплати праці розглядається урядом 

разом з патронатами і профспілками не рідше одного разу на рік. Перегляд 

здійснюється урядом після попередніх консультацій з патронатами і 

профспілками з урахуванням зміни індексу споживчих цін і динаміки зміни 

середньої зарплати по національній економіці за відповідний період, обсягу 

внутрішнього валового продукту, продуктивності праці і прожиткового 

мінімуму в його вартісному вираженні. 

Із дня набрання чинності Законом Республіки Молдова «Про порядок 

встановлення й перегляду мінімальної заробітної плати» забороняється 

закріплення будь-яких соціальних виплат або платежів, не пов'язаних з 

працею, в кратних мінімальній оплаті праці розмірах. При розробленні і 

внесенні змін до чинних законодавчих та інших нормативних актів 

посилання на кратний розмір або на процентне відношення до мінімальної 

заробітної плати робиться лише щодо виплат, пов'язаних з працею 

(підвищення, надбавки, доплати до заробітної плати та ін.), а в усіх інших 

випадках виплати встановлюються в конкретних розмірах у грошовому 

вираженні без співвідношення з мінімальною зарплатою. 

Підвищення рівня реального змісту заробітної плати забезпечується її 

індексацією у зв'язку зі зростанням споживчих цін на товари й послуги. 

Гарантована мінімальна зарплата індексується щороку залежно від динаміки 

показника споживчих цін відповідно до чинного законодавства. 
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Гарантований її мінімальний розмір в реальному секторі встановлюється 

урядом після консультацій із соціальними партнерами й переглядається 

щороку залежно від сумарного річного зростання індексу споживчих цін і 

приросту продуктивності праці на національному рівні. У разі 

неспроможності підприємства компенсаційні виплати, гарантовані 

працівникам і нараховані (перераховані) на відповідну дату, виплачуються в 

розмірі, не нижчому гарантованого мінімального розміру зарплати в 

реальному секторі. 

Правовий фундамент для визначення мінімального розміру оплати 

праці в Придністровській Молдавській Республіці визначає Закон «Про 

мінімальний розмір оплати праці в Придністровській Молдавській 

Республіці» [181]. За ним мінімальний розмір зарплати — це державний 

мінімальний соціальний стандарт, що визначає гарантований мінімальний 

розмір місячної оплати праці працівника, який повністю відпрацював 

установлену на цей період норму робочого часу й виконав свої трудові 

обов'язки (норми праці). Він є нижчою межею вартості некваліфікованої 

робочої сили, що обчислюється у вигляді грошових доходів і виплат з 

розрахунку на місяць, які отримують особи, працюючі за наймом, за 

виконання робіт в нормальних умовах праці. До цієї величини не 

включаються матеріальна допомога й доплати за виконання робіт в умовах, 

що відхиляються від нормальних (виконання робіт різної кваліфікації, 

поєднання професій, робота за межами нормальної тривалості робочого часу, 

в нічний час, у вихідні й неробочі святкові дні та ін.). Розрахунковим рівнем 

мінімальної зарплати, у свою чергу, є умовний норматив, використовуваний 

у законодавстві для обчислення заробітної плати працівникам бюджетної 

сфери, соціальних і фінансових норм, у тому числі штрафних санкцій, 

установлених законодавчими актами. 

Мінімальний розмір оплати праці використовується для формування 

системи оплати праці працівників, які знаходяться у трудових відносинах на 

умовах найму з роботодавцями всіх форм власності, для визначення розмірів 
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допомог з тимчасової непрацездатності й виплат на відшкодування шкоди, 

заподіяної каліцтвом, професійним захворюванням або іншим 

пошкодженням здоров'я, пов'язаним з виконання трудових обов'язків, а 

також для інших випадків, передбачених відповідно до чинного 

законодавства й установлених залежно від мінімального розміру оплати 

праці. Працівникам, яким у силу трудового договору призначено інший 

норматив робочого часу порівняно з чинним законодавством про працю 

[182], роботодавець зобов'язаний гарантувати виплату зарплати за годину на 

рівні, не нижче мінімального розміру погодинної оплати праці, але не менше 

50% мінімального розміру оплати праці в місяць. 

Мінімальний розмір оплати праці обчислюється щоквартально в 

розмірі прожиткового мінімуму працездатного населення відповідно до 

чинного законодавства за другий місяць кварталу, передуючого тому, на 

який установлюється цей мінімальний розмір. Для кваліфікованих 

працівників останній установлюється із застосуванням коефіцієнту 1,1. 

Мінімальний розмір погодинної оплати праці обчислюється щомісячно як 

відношення встановленого мінімального розміру оплати праці до 

середньомісячної кількості робочих годин для нормальної і скороченої 

тривалості робочого часу. Розрахунковий рівень мінімальної заробітної плати 

закріплюється законом Придністровської Молдавської Республіки про 

республіканський бюджет на черговий фінансовий рік на рівні, не нижчому 

рівня минулого року, скорегованого на коефіцієнт інфляції. 

Інформація про мінімальний розмір зарплати й мінімальний розмір 

погодинної оплати праці є загальнодоступною, оприлюднюється щокварталу 

в офіційних виданнях й у місцевому друці. 

Уряд Литовської Республіки за поданням Тристоронньої ради згідно зі 

ст. 187 Трудового кодексу [183] закріплює мінімальну почасову оплату й 

мінімальний місячний оклад. Для окремих галузей господарства, регіонів або 

груп працівників він за поданням цієї ж ради може встановити інші величини 

мінімальної почасової оплати й мінімального місячного окладу. У 
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колективних же договорах мінімальна заробітна плата може бути 

встановлена в більшому розмірі. 

За ст. 61 Закону про працю Латвійської Республіки [184] мінімальна 

заробітна плата не може бути меншою встановленого державою мінімуму. 

Мінімальну місячну заробітну плату в рамках нормального робочого часу, а 

також мінімальну годинну тарифну ставку встановлює Кабінет міністрів 

Латвії. 

За трудовим законодавством Республіки Болгарія [185] Рада міністрів 

визначає: 

 а) мінімальний трудовий заробіток для країни;  

б) типи й мінімальні розміри додаткових трудових винагород і 

відшкодування за відносинами зайнятості. 

У Російській Федерації мінімальний розмір зарплати праці 

встановлюється одночасно на всій території країни федеральним законом і не 

може бути нижчим прожиткового мінімуму працездатного населення. Згідно 

з Федеральним законом «Про мінімальний розмір оплати праці» [186], 

мінімальний розмір застосовується для регулювання оплати праці й 

визначення розмірів допомог з тимчасової непрацездатності, по вагітності й 

пологах, а також для інших цілей обов'язкового соціального страхування. 

Застосування його з іншою метою не допускається. 

Мінімальний розмір заробітної плати забезпечується організаціями, що 

фінансуються: 

– з федерального бюджету — за рахунок коштів останнього, коштів 

позабюджетних і отриманих від підприємницької та іншої діяльності, що 

приносить дохід;  

– з бюджетів суб'єктів РФ — за рахунок коштів бюджетів цих 

суб'єктів, коштів позабюджетних і отриманих від підприємницької та іншої 

діяльності, що приносить дохід; 
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– з місцевих бюджетів — за рахунок коштів місцевих бюджетів, 

коштів позабюджетних і отриманих від підприємницької та іншої діяльності, 

що приносить дохід. 

Іншими роботодавцями мінімальний розмір зарплати фінансується за 

рахунок власних коштів. 

Місячна зарплата працівника, який повністю відпрацював за цей період 

норму робочого часу й виконав норму праці (свої трудові обов'язки), не може 

бути нижчою мінімального розміру оплати праці. 

Регіональною угодою може встановлюватися розмір мінімальної 

заробітної плати у відповідному суб'єкті РФ для трудівників, які працюють 

на території останнього, за винятком працівників організацій, що 

фінансуються з федерального бюджету. Розмір мінімальної заробітної плати 

у федеральному суб'єкті обчислюється з урахуванням соціально-економічних 

умов і величини прожиткового мінімуму працездатного населення у певному 

суб'єкті цього регіону. Він не може бути нижчим мінімального розміру 

оплати праці, встановленого федеральним законом. 

Розроблення проекту регіональної угоди про мінімальну заробітну 

плату і її укладення здійснюються тристоронньою комісією з регулювання 

соціально-трудових відносин відповідного суб'єкта. Після її укладення 

керівник уповноваженого органу виконавчої влади цього суб'єкта РФ 

пропонує роботодавцям, які здійснюють діяльність на території останнього й 

не брали участі в укладенні зазначеної угоди, приєднатися до неї. Указана 

пропозиція підлягає офіційній публікації разом з текстом угоди. Керівник 

уповноваженого органу виконавчої влади федерального суб'єкта повідомляє 

федеральний орган виконавчої влади, що здійснює функції по проведенню 

державної політики й нормативно-правовому регулюванню у сфері праці, 

про оприлюднення зазначеної пропозиції й угоди. Якщо роботодавці, 

діяльність яких проходить на території відповідного суб'єкта, протягом 

30 календарних днів з дня офіційної публікації пропозиції про приєднання до 

угоди не подали до уповноваженого органу виконавчої влади цього суб'єкта 
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мотивовану письмову відмову, угода вважається поширеною на цих 

роботодавців з дня офіційного оприлюднення цієї пропозиції й підлягає 

обов’язковому виконанню ними. До відмови мають бути додані протокол 

консультацій роботодавця з виборним органом первинної профспілкової 

організації, яка об'єднує працівників цього роботодавця, і пропозиції щодо 

строків підвищення мінімальної зарплати працівників до передбаченого 

угодою розміру.  

У разі відмови роботодавця приєднатися до регіональної угоди про 

мінімальну заробітну плату керівник уповноваженого органу виконавчої 

влади федерального суб'єкта вправі запросити представників цього 

роботодавця й відповідного виборного органу первинної профспілкової 

організації для проведення консультацій за участю представників сторін 

тристоронньої комісії з регламентування соціально-трудових відносин 

відповідного суб’єкта. Представники роботодавця, виборного органу 

первинної профспілкової організації і тристоронньої комісії зобов'язані брати 

участь у цих консультаціях. Копії письмових відмов роботодавців від 

приєднання до регіональної угоди направляються уповноваженим органом 

виконавчої влади суб'єкта РФ у відповідний територіальний орган 

федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення 

федерального державного нагляду за дотриманням трудового законодавства 

та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права. 

[203] 

В Україні мінімальна заробітна плата гарантується державою. З 

урахуванням вимог ст. 3 Конституції України, яка проголосила людину, її 

життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою 

соціальною цінністю, й покладання державою на себе обов’язку щодо 

забезпечення стабільності громадського життя, прав і свобод людини, 

першочерговим завданням сьогодення стало поступове приведення 

відповідно до конституційних вимог і подальше вдосконалення соціальних 

основ, правових процесів і принципів життя українського суспільства. У 
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цьому аспекті важливе значення мають не тільки фізична свобода чи інші 

громадянські й політичні права, а й самостійно обрана праця, належна і 

вчасна її оплата, адекватні житлові умови, тощо. Однією з найважливіших 

державних соціальних гарантій є мінімальна заробітна плата. Згідно із ст. 20 

Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії», надання державних соціальних гарантій здійснюється за рахунок 

бюджетів усіх рівнів, коштів підприємств, установ, організацій і соціальних 

фондів на засадах адресності й цільового використання. Державні соціальні 

гарантії, державні соціальні стандарти й нормативи становлять собою 

підвалини для розрахунку видатків на соціальні цілі й формування на їх 

підставі бюджетів усіх рівнів і соціальних фондів, міжбюджетних відносин, 

розроблення загальнодержавних і місцевих програм економічного й 

соціального розвитку.  

 Мінімальна зарплата в нашій державі встановлюється виключно 

законами України. Провідна роль у створенні ефективної правової системи 

належить органам державної влади, перш за все законодавчій, покликаній 

підготувати досконалу законодавчу базу реформування українського 

суспільства й держави відповідно до загальнолюдських цінностей з 

урахуванням історичної й національної самобутності. Ст. 19 Закону України 

«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» 

закріплює, що питання розміру мінімальної заробітної плати вирішується 

виключно законами України. Розмір мінімальної зарплати встановлюється 

Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше 

одного разу на рік у законі про Державний бюджет України з урахуванням 

пропозицій, вироблених шляхом переговорів представників професійних 

спілок, роботодавців, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і 

укладення Генеральної угоди, й переглядається залежно від зміни розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зміни розміру мінімальної 

заробітної плати іншими законами України й нормативно-правовими актами 
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є чинними виключно після внесення змін до закону про Державний бюджет 

України на відповідний рік.  

Підкреслимо, що в нашій державі мінімальна заробітна плата має 

загальнообов’язковий характер. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про 

оплату праці», мінімальна заробітна плата є обов'язковою на всій території 

країни для підприємств усіх форм власності й господарювання і фізичних 

осіб, які використовують працю найманих працівників. Уточнює цей 

законодавчий припис Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

визначення та застосування мінімальної заробітної плати в погодинному 

розмірі» від 5 травня 2010 р. № 330 [187], за якою мінімальна заробітна плата 

в погодинному розмірі застосовується: 

– на підприємствах незалежно від форми власності в разі 

встановлення в колективних договорах або за погодженням з 

профспілковими чи іншими органами, уповноваженими на представництво 

трудовим колективом, погодинної оплати праці із застосуванням відповідних 

нормованих завдань та обліку фактичного робочого часу; 

– фізичними особами, які використовують найману працю з 

погодинною оплатою праці; 

– в установах та організаціях, що фінансуються з бюджету, в разі 

прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про встановлення 

працівникам погодинної оплати праці.  

Ознака загальнообов’язковості знаходить своє втілення й у поширенні 

застосування мінімальної заробітної плати до всіх категорій працівників. 

Адже за ст. 21 КЗпП України держава забезпечує рівність трудових прав усіх 

громадян незалежно від походження, соціального й майнового стану, расової 

й національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 

переконань, роду й характеру занять, місця проживання та інших обставин.  

Мінімальна зарплата для працездатних осіб не може бути нижчою від 

розміру прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум — це вартісна 

величина достатнього для забезпечення нормального функціонування 
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організму людини і збереження її здоров'я набору продуктів харчування, а 

також мінімального набору непродовольчих товарів і мінімального набору 

послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних 

потреб особистості (ст. 1 Закону України «Про державні соціальні стандарти 

та державні соціальні гарантії», який є базовим державним соціальним 

стандартом). 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про прожитковий мінімум» [188], 

прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на 

місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто належить до основних 

соціальних і демографічних груп населення:  

а) дітей віком до 6 років;  

б) дітей віком від 6 до 18 років;  

в) працездатних осіб;  

г) осіб, які втратили працездатність. До працездатних осіб належать 

особи, які не досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України 

«Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» [189].  

Установлюється прожитковий мінімум Кабінетом Міністрів України 

після проведення науково-громадської експертизи сформованих наборів 

продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг [190]. Експертиза за 

участю соціальних партнерів полягає у визначенні наукової обґрунтованості 

норм і нормативів споживання, належного дотримання принципів 

формування цих наборів. Вона провадиться експертною комісією у складі 

12 осіб, до якої входять по 4 представники від центральних органів 

виконавчої влади, об'єднань роботодавців і профспілкових об'єднань, що 

мають статус всеукраїнських.  

Прожитковий мінімум складається з вартісних величин: 

 а) набору продуктів харчування, достатнього для забезпечення 

нормального функціонування організму людини і збереження її здоров'я; 

 б) мінімального набору непродовольчих товарів, необхідного для 

задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості;  
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в) мінімального набору послуг, потрібного для задоволення основних 

соціальних і культурних потреб людини. Ці набори затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р. № 656 [190], але до цього 

часу вони не переглянуті, це має здійснюватися не рідше одного разу на 

5 років (ст. 3 Закону України «Про прожитковий мінімум»). 

Варто погодитися з Федерацією професійних спілок України, яка з 

приводу стану дотримання державних соціальних стандартів, нормативів і 

державних соціальних гарантій відмітила: 

а) не дотримуються вимоги ст. 5 Закону України «Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», якою передбачено, що 

державні соціальні стандарти й нормативи формуються, встановлюються й 

затверджуються у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку за 

участю й погодженням з іншими сторонами соціального діалогу; 

б) затягується впровадження практики затвердження органами 

місцевого самоврядування регіональних розмірів прожиткового мінімуму, 

коли вони перевищують законодавчо встановлений загальнодержавний 

рівень, та їх використання для оцінювання рівня життя в регіоні, розроблення 

й реалізації регіональних соціальних програм, індексації грошових доходів 

населення, установлення права на призначення соціальної допомоги, що 

фінансується за рахунок місцевих бюджетів; 

в) слід активізувати роботу щодо запровадження практики офіційного 

затвердження органами місцевого самоврядування регіональних розмірів 

прожиткового мінімуму, використовувати цей показник для оцінювання 

рівня життя в регіоні, розроблення й реалізації регіональних соціальних 

програм, індексації грошових доходів населення, установлення права на 

призначення соціальної допомоги, що фінансується за рахунок місцевих 

бюджетів; 

г) необхідно продовжити роботу з удосконалення і приведення 

національних соціальних стандартів у відповідність з міжнародними 

нормами і стандартами, які стосуються питань оплати праці, підвищення 
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пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, надання соціальної допомоги сім'ям з дітьми й 

малозабезпеченим сім'ям [191]. 

Питання залежності мінімальної заробітної плати від прожиткового 

мінімуму є дискусійним. В Аналітичній записці «Щодо проекту типової 

методики розрахунку галузевого стандарту оплати праці» Відділу соціально-

економічних проблем праці ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН 

України» наголошується, що дотепер і в науці, і на практиці 

використовується лише один соціальний стандарт — прожитковий мінімум із 

застарілим, недостатнім набором товарів і послуг, що викликає постійні 

нарікання, замість того, щоб науково обґрунтувати і законодавчо 

визначитися з новою системою споживчих бюджетів, що слугувала б 

основою для розробки соціальних стандартів, у тому числі в оплаті праці. 

Мова йде про впровадження відновлювальних споживчих бюджетів 

працездатного населення, розроблених з врахуванням умов праці, доплат на 

утримування дитини, тощо.  

Н. В. Федорчук вказує, що основна причина розмежування між 

розвиненими країнами та Україною полягає у специфіці розрахунку 

мінімальної зарплати. Наприклад, якщо в Сполучених Штатах Америки в 

основі розміру мінімальної зарплати лежать дані офіційної статистики про 

вартість життя для сім’ї з 4 людей (2 дорослих і 2 дітей), то у нас — 

прожитковий мінімум на одну працездатну особу. У нашій державі 

мінімальна заробітна плата виконує функцію простого відтворення робочої 

сили одного індивіда. Тоді як у США та Європі мова йде про відтворення 

трудових ресурсів країни загалом [192]. Ми погоджуємося з думкою 

науковця, підкреслимо, що міжнародні стандарти визначають рівень 

мінімальної заробітної плати як граничну нижню межу, яка має 

забезпечувати необхідні суспільні потреби працівника.  

Таким чином, ми дійсно можемо говорити про невідповідність 

прожиткового мінімуму до сучасних реалій, що призводить до 
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розупорядкування в соціальній політиці, руйнує дисбаланс в регулюванні  

доходів населення. 

 

 

2.3 Індексація заробітної плати як міжнародний правовий стандарт 

оплати праці 

 

Реформування економіки країни має здійснюватися в інтересах людини 

задля покращення якості її життя. На сьогодні в сфері соціально-економічних 

відносин найбільш проблематичними, на нашу думку, є організація та 

ефективність планування та використання фонду оплати праці. Оплата 

праці — багатоаспектна категорія в системі умов праці, оскільки саме в ній 

відображаються різноманітні інтереси сторін суспільно-трудових відносин. 

Це один із найважливіших показників, що характеризує рівень економічного 

та соціального стану суспільства. 

В умовах глобалізації економіки на тлі періодичних фінансово-

кризових хвиль стає цілком зрозумілим, що ціни на товари та послуги 

постійно змінюються не тільки в Україні, а і в усьому іншому світі. Такі 

зміни викликаються багатьма різними факторами, тому вони відбуваються 

безперервно. Коливання цін на товари відбувається майже щоденно. І 

здебільшого прослідковується стабільна тенденція щодо саме зростання цін 

на товари та послуги. Економічні реформи, які почалися в Україні, дали 

поштовх процесу інфляції. Це ще раз ставило перед державою задачу 

проведення реформ щодо інститут оплати праці, який включає в себе і зміни 

у регулюванні мінімальної заробітної плати. Тому актуальним є питання 

щодо індексації грошових доходів для того, щоб зберегти купівельну 

здатність громадян в умовах зростання цін на товари та послуги. Сутність 

індексації полягає у збільшенні номінальних доходів громадян в залежності 

від збільшення індексу споживчих цін або індексу інфляції. Індекс 

споживчих цін — це головний показник, на якому зав’язаний механізм 
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індексації. Відповідно до ч. 6 ст. 95 КЗпП України, заробітна плата підлягає 

індексації у встановленому законодавством порядку. Таким чином, ми не 

знайдемо в Кодексі положення, що регулюють сам процес індексації 

заробітної плати, лише  норма, яка встановлює правило про індексацію 

заробітної плати, тобто в даному випадку говоримо про відсилочну норму.  

Статтею 18 Закону України «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 року № 2017-III індексацію 

доходів населення, яка встановлюється задля підтримання достатнього 

життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів 

в умовах зростання цін, віднесено до державних соціальних гарантій, що, 

згідно зі статтею 19 цього закону, є обов'язковими для всіх підприємств, 

установ і організацій незалежно від форми власності. Відповідно до ч. 5 

статті 95 КЗпП України, заробітна плата підлягає індексації у встановленому 

законодавством порядку. 

До законодавства, яким регламентовано питання індексації заробітної 

плати, належить насамперед Закон України «Про індексацію грошових 

доходів населення» від 3 липня 1991 року № 1282-XII (далі — Закон 

№ 1282), який визначає правові, економічні та організаційні основи 

підтримання купівельної спроможності населення України в умовах 

зростання цін задля дотримання встановлених Конституцією України 

гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України. 

Згідно із Законом № 1282, індексація грошових доходів населення — 

це встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України 

механізм підвищення грошових доходів населення, що дає можливість 

частково або повністю відшкодовувати подорожчання споживчих товарів і 

послуг. 

Показником, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари 

та послуги, які купує населення для невиробничого споживання, є індекс 

споживчих цін, який обчислює спеціально уповноважений центральний 

орган виконавчої влади в галузі статистики (Державний комітет статистики 

http://kadrovik.ua/content/pro-derzhavn-sots-aln-standarti-ta-derzhavn-sots-aln-garant
http://kadrovik.ua/content/pro-derzhavn-sots-aln-standarti-ta-derzhavn-sots-aln-garant
http://kadrovik.ua/content/pro-ndeksats-yu-groshovikh-dokhod-v-naselennya
http://kadrovik.ua/content/pro-ndeksats-yu-groshovikh-dokhod-v-naselennya
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України) і який не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, 

публікується в офіційних періодичних виданнях. Обчислення індексу 

споживчих цін провадиться нарослим підсумком, починаючи з місяця, у 

якому індекс споживчих цін перевищив поріг індексації. 

Індексація грошових доходів населення провадиться в разі, коли 

величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який 

установлюється в розмірі 101%. 

Підвищення грошових доходів населення у зв'язку з індексацією 

здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому 

опубліковано індекс споживчих цін. 

Варто зауважити, що підприємства підвищують розміри оплати праці у 

зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів. 

Порядок проведення індексації грошових доходів 

населення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 

2003 року № 1078 (далі — Порядок № 1078). Порядок № 1078 визначає 

правила обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації та сум 

індексації грошових доходів населення і поширюється на підприємства 

незалежно від форми власності і господарювання, а також на фізичних осіб, 

що використовують працю найманих працівників. 

Відповідно до Порядку № 1078, індексації підлягають грошові доходи 

громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового 

характеру, зокрема, оплата праці найманих працівників підприємств у 

грошовому вираженні, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з 

тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, 

премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а 

також інші постійні компенсаційні виплати. 

Варто звернути увагу, що індексація є складовою частиною заробітної 

плати, це роз’яснив Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ у своєму листі [193, c. 7]. Так, об’єктом 

індексації грошових доходів населення є оплата праці (грошове 

http://kadrovik.ua/content/poryadok-provedennya-ndeksats-groshovikh-dokhod-v-naselennya
http://kadrovik.ua/content/poryadok-provedennya-ndeksats-groshovikh-dokhod-v-naselennya
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забезпечення) як грошовий дохід громадян, одержаний ними в гривнях на 

території України і який не має разового характеру (ч. 1 ст. 2 Закону України 

«Про індексацію грошових доходів населення», п. 2 Порядку 

проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого 

постановою КМ від 17.07.2003 р. № 1078). 

Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників, 

входять до складу фонду додаткової заробітної плати згідно з 

підпунктом 2.2.7 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої 

наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції 27.01.2004 р. за № 114/8713. 

Згідно з ч. 2 ст. 233 КЗпП України, в разі порушення законодавства про 

оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про 

стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким 

строком. 

Таким чином, індексація є складовою частиною заробітної плати, є 

додатковою заробітною платою, у разі порушення законодавства про оплату 

праці в частині її виплати працівник має право звернутися до суду з позовом 

про стягнення належної йому індексації заробітної плати без обмеження 

будь-яким строком. 

При цьому, до об'єктів індексації не належать: 

– оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок 

коштів роботодавця, допомога з тимчасової непрацездатності як такі, що 

враховуються під час обчислення середнього заробітку; 

– одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної 

працездатності або смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання; 

– допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога при 

народженні дитини, допомога на поховання; 

– цільова разова матеріальна допомога, одноразова допомога при 

виході на пенсію, суми соціальних пільг, компенсації (крім виплат, 
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визначених п. 2 Порядку № 1078), винагорода за підсумками роботи за рік, 

тощо; 

– соціальні виплати, які визначаються залежно від прожиткового 

мінімуму; 

– державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога 

на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, допомога на дітей 

одиноким матерям, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку. 

Індексації підлягають грошові доходи населення в межах 

прожиткового мінімуму, встановленого для відповідних соціальних і 

демографічних груп населення. Так, оплата праці (грошове забезпечення) 

індексується в межах прожиткового мінімуму, встановленого для 

працездатних осіб. Частина грошових доходів, яка перевищує такий 

прожитковий мінімум, індексації не підлягає. 

Сума індексації грошових доходів громадян визначається як результат 

множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту 

індексу споживчих цін, поділений на 100%. 

Варто відразу акцентувати увагу, що особі, яка працює, передусім 

індексується оплата праці. 

У разі підвищення розмірів мінімальної заробітної плати, а також у разі 

зростання заробітної плати без перегляду її мінімального розміру місяць, у 

якому відбулося підвищення, вважається базовим при обчисленні індексу 

споживчих цін. Індексація грошових доходів, отриманих громадянами за цей 

місяць, не провадиться, а з наступного місяця обчислюється нарослим 

підсумком індекс споживчих цін для проведення дальшої індексації. 

Якщо підвищення розміру мінімальної заробітної плати не 

супроводжується зростанням заробітної плати працівника, індексація і далі 

здійснюється на загальних підставах (на визначені індекси споживчих цін). 

Разом з тим, як зазначає Міністерство праці та соціальної політики 

України (лист Мінпраці від 9 грудня 2005 року № 024-106), яке Порядком 
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№ 1078 уповноважене надавати роз'яснення щодо його застосування, місяць 

зростання доходів (заробітної плати) громадян може вважатися базовим при 

розрахунку індексу споживчих цін згідно з пунктом 5 Порядку № 1078 у разі, 

коли сума підвищення доходу працівника перевищить суму індексації, яка 

мала бути нарахована йому в цьому місяці. 

Здійснюючи індексацію оплати праці працівника, якому призначили 

постійну доплату у фіксованому розмірі, скажімо, за збільшення обсягу 

роботи, суміщення, тощо, а його оклад при цьому не змінився, слід 

ураховувати, що згідно із зазначеним пунктом 5 Порядку № 1078 при 

розрахунку індексу споживчих цін місяць вважається базовим лише у разі 

зростання доходів. Отже, якщо працівникові призначили постійну надбавку і 

внаслідок цього відбулося підвищення загального доходу, але посадовий 

оклад його не змінився, місяць такого призначення може вважатися базовим. 

Якщо зростання доходу не відбулося, то індексація повинна і далі 

здійснюватися на індекс, розрахований згідно з Порядком № 1078. 

Крім того, слід мати на увазі, що згідно з частиною третьою статті 121 

КЗпП за відрядженими працівниками зберігається протягом усього часу 

відрядження місце роботи (посада) і середній заробіток. Тому, оскільки суми 

виплат працівникові за час службового відрядження нараховано, виходячи із 

середньої заробітної плати, де враховано суми індексації, окремо індексації 

вони не підлягають (лист Мінпраці від 22 червня 2007 року № 47/10/136-07). 

У разі підвищення грошових доходів населення на випередження з 

урахуванням прогнозного рівня інфляції базовим місяцем вважається місяць, 

у якому мало місце таке підвищення. Для дальшої індексації або чергового 

підвищення доходів на випередження індекс споживчих цін обчислюється 

нарослим підсумком, починаючи з наступного за базовим місяця. Наприклад, 

згідно з листом Міністерства праці та соціальної політики України від 

4 липня 2008 року № 53/10/136-08, якщо працівникам індексацію не 

нараховували, а в січні та квітні поточного року підвищили заробітну плату, 

то ці місяці вважаються базовими при обчисленні індексу споживчих цін для 
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проведення індексації. Право на індексацію настає в липні 2008 року на 

індекс 1,3% (індекс травня: 101,3 — 100). 

Нараховують суми індексації або здійснюють чергове підвищення 

грошових доходів на випередження з першого числа місяця, що настає за 

місяцем, у якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, на підставі 

якого нарахована сума індексації перевищить суму підвищення доходів на 

випередження в базовому місяці.  

Відкритим залишається питання проведення індексації заробітної плати 

працівників під час переведення їх на іншу посаду, а також новоприйнятих 

працівників, так як механізм її здійснення Порядком № 1078 не регулюється.  

На думку Міністерства праці та соціальної політики України, виходячи 

з положень пункту 5 Порядку № 1078, у разі якщо під час переведення на 

іншу посаду зросла заробітна плата, є підстава вважати цей місяць базовим 

(лист Мінпраці від 26 жовтня 2007 року № 8047/0/14-07/10). При цьому, 

місяць підвищення грошових доходів працівника у зв'язку з виконанням 

обов'язків тимчасово відсутнього працівника не вважається базовим, 

оскільки таке підвищення має тимчасовий характер, тому індексація 

здійснюється на загальних підставах, визначених Порядком № 1078 (лист 

Мінпраці від 14 лютого 2007 року № 9/10/136-07; далі — Лист № 9/10/136-

07). 

Щодо новоприйнятих працівників, рішення про індексацію їм 

заробітної плати підприємство може ухвалювати самостійно. Міністерство 

праці та соціальної політики України, керуючись практикою застосування 

Порядку № 1078, рекомендує для таких працівників місяць прийняття на 

роботу вважати базовим під час розрахунку індексу для проведення 

індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця, розраховується індекс 

споживчих цін для проведення індексації до перевищення встановленого 

порога індексації — 101% (лист Мінпраці від 20 вересня 2007 року 

№ 59/10/136-07). 
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Якщо працівник звільняється, не відпрацювавши повний робочий 

місяць, індексації підлягає частина грошового доходу в межах прожиткового 

мінімуму за фактично відпрацьований час (лист Мінпраці від 30 вересня 

2003 року № 024-130). 

Особі, яка працює за сумісництвом, видається на її вимогу довідка з 

основного місця роботи про розмір доходу, що підлягає індексації, та 

проіндексованого доходу. На підставі цієї довідки провадиться індексація 

доходів від роботи за сумісництвом у межах суми, що не перевищує 

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, з 

урахуванням отриманої заробітної плати за основним місцем роботи. 

Разом з тим, за роз'ясненням Міністерства праці та соціальної політики 

України, у разі суміщення професій (посад) на одному підприємстві, якщо 

суміщення має постійний характер, при зростанні грошових доходів за 

рахунок збільшення постійних складових оплати праці за однією із професій 

місяць, у якому відбулося підвищення, вважається базовим, індексація за цей 

місяць не провадиться. Якщо суміщення має тимчасовий характер, індексація 

здійснюється на загальних підставах, визначених Порядком № 1078 (Лист 

№ 9/10/136-07). 

Аналогічно індексуються доходи, які одержують громадяни на умовах 

погодинної оплати праці поза основним місцем роботи, та доходи громадян, 

що працюють за договорами цивільно-правового характеру. 

Студентам, які працюють, і учням денних відділень, яким заробітна 

плата виплачується не за місцем навчання, навчальні заклади видають на 

їхню вимогу довідку про розмір одержуваної стипендії. На підставі цієї 

довідки провадиться індексація заробітної плати за місцем роботи студентів і 

учнів у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, 

з урахуванням одержаної стипендії. 

Пенсіонерам, які працюють, передусім індексується сума оплати праці. 

Індексація пенсії, державної соціальної допомоги особам, які не мають права 

на пенсію, та інвалідам, щомісячного довічного грошового утримання, що 
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виплачуються замість пенсії, провадиться після індексації суми оплати праці 

на підставі довідки підприємства, де працює пенсіонер, у якій зазначаються 

розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексована її сума і сума 

індексації. При цьому, загальний дохід працюючого пенсіонера, який 

підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового мінімуму, 

встановленого для працездатної особи. 

Підприємства, провівши індексацію оплати праці, зобов'язані у 

двотижневий термін подавати органам, які призначають і виплачують 

пенсію, інформацію про розмір оплати праці працюючого пенсіонера, 

проіндексовану її суму та суму індексації. 

У разі звільнення пенсіонера з роботи власник або уповноважений ним 

орган подає відповідну довідку органу, який призначає і виплачує пенсію, 

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

інвалідам, щомісячне довічне грошове утримання, що виплачуються замість 

пенсії, для проведення індексації зазначених виплат. 

Працюючому потерпілому внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання передусім індексується сума 

оплати праці. Підприємства, провівши індексацію оплати праці, зобов'язані у 

двотижневий термін подати відділенням виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань інформацію про розмір оплати праці працюючого 

потерпілого, проіндексовану її суму та суму індексації. Загальний дохід цієї 

особи, який підлягає індексації, не повинен перевищувати прожиткового 

мінімуму, встановленого для працездатних осіб. 

Правове регулювання порядку проведення індексаціє на теперішній час 

викликає низку питань, які залишаються відкритими. Справа в тому, що 

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2014 рік», прийнятого 31.07.2014 р., було передбачено, 

що Кабінетом Міністрів України затверджується особливий порядок 

індексації грошових доходів до кінця 2014 року.  
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Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» також 

передбачено, що Кабінетом Міністрів України затверджується особливий 

порядок індексації грошових доходів населення протягом 2015 року. 

Однак, незважаючи на вищенаведені законодавчі норми, Кабінетом 

Міністрів України не було затверджено особливого порядку індексації 

грошових доходів населення на серпень–грудень 2014 року, а також за 

станом на 27 квітня 2015 року не затверджено особливий порядок індексації 

грошових доходів населення на 2015 рік. 

Таке підвищення індексу споживчих цін призвело до різкого 

підвищення цін на продукти харчування, що призвело до неспроможності 

сімей із незначними доходами купувати необхідні продукти харчування.  

Особливі проблеми виникли із забезпеченням харчування у сім’ях із 

незначними доходами, до складу яких входять інваліди, хворі на 

туберкульоз, онкологію та інші складні хвороби, які витрачають значну 

частину своїх доходів на лікування, а також у сім’ях з дітьми, які потребують 

якісного харчування. 

Вкрай болючим питанням стало те, що з 1 квітня 2015 року різко 

підвищено тарифи на житлово-комунальні послуги. При цьому, як ми вже 

зазначали, що Кабінетом Міністрів України не було затверджено особливий 

порядок індексації грошових доходів населення, незважаючи навіть на цю 

загальнонародну проблему. Це призведе до того, що значна частина сімей не 

зможе оплатити за житлово-комунальні послуги. 

На наш погляд, основною метою прийняття даного законопроекту має 

стати підвищення рівня соціального захисту громадян шляхом індексації 

грошових доходів населення в умовах значного підвищення індексу 

споживчих цін та різкого підвищення тарифів на житлово-комунальні 

послуги з 1 квітня 2015 року. 

В національному законодавстві передбачено, що у разі невчасної 

виплати сум індексації грошових доходів громадян провадиться 

їх компенсація. Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини 



139 

грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 159 

(далі — Порядок № 159). Дія Порядку № 159 поширюється на підприємства 

всіх форм власності і господарювання та застосовується у всіх випадках 

порушення встановлених термінів виплати грошових доходів, серед них з 

вини власника або уповноваженого ним органу (особи). 

Відповідно до Порядку № 159, компенсація громадянам втрати частини 

грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати провадиться, 

якщо затримано на один і більше календарних місяців виплати грошових 

доходів, нарахованих громадянам за період, починаючи з 1 січня 2001 року. 

[44] 

Компенсації підлягають грошові доходи разом із сумою індексації, які 

одержують громадяни в гривнях на території України і не мають разового 

характеру, серед них заробітна плата (грошове забезпечення). 

Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але 

невиплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання 

податків і обов'язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін (індексу 

інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, поділений на 100.[44] 

Індекс споживчих цін для визначення суми компенсації обчислюється 

множенням місячних індексів споживчих цін за період невиплати грошового 

доходу. При цьому, індекс споживчих цін у місяці, за який виплачується 

дохід, до розрахунку не включається. Щомісячні індекси споживчих цін 

публікує Держкомстат України. [44] 

Сума компенсації виплачується громадянам у тому самому місяці, у 

якому виплачується заборгованість за відповідний місяць.  

Однак, вчасно не отриманий з вини громадянина дохід компенсації не 

підлягає.  

Компенсацію провадять за рахунок джерел, із яких здійснюють 

відповідні виплати, зокрема, підприємства, яких не фінансують і не дотують 

із бюджету, — за рахунок власних коштів. Заслуговує на увагу Галузева 
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угода між правлінням Центральної спілки споживчих товариств України та 

президією Центрального комітету профспілки працівників споживчої 

кооперації України на 2007–2009 роки, схвалена їх постановою від 14 грудня 

2006 року № 413, № П-5/Р-12, згідно з якою брак власних коштів не є 

підставою для невиплати працівникам зазначеної компенсації. 

Вважаємо за доцільне звернути увагу на проблемні питання 

відповідальності за порушення здійснення індексації заробітної плати. В 

умовах сучасності актуальним є питання про можливу відповідальність, якщо 

підприємство не індексує заробітну плату працівників, а також допускає 

помилки під час розрахунку сум індексації та їх відображення в 

бухгалтерському і податковому обліку. 

Оскільки в індексації заробітної плати працівника зацікавлені 

передусім працівник, органи державної податкової служби, що контролюють 

нарахування (сплату) до бюджету податку з доходів фізичних осіб на суми 

виплат, пов'язаних з індексацією, а також фонди з відповідних видів 

страхування, що одержують відрахування із зазначених сум, усі вони можуть 

висунути до підприємства претензії щодо дотримання законодавства про 

індексацію грошових доходів населення. 

Зокрема, якщо не здійснюється або неналежно здійснюється індексація 

заробітної плати працівника підприємства, він може звернутися зі скаргою на 

неправомірні дії підприємства до органів Міністерства праці та соціальної 

політики України, фінансових органів, органів державної податкової служби, 

професійних спілок, інших органів (організацій), що представляють інтереси 

найманих працівників, які відповідно до статті 35 Закону № 108 

контролюють додержання законодавства про оплату праці на підприємствах. 

Вищий нагляд за додержанням законодавства про оплату праці здійснює 

Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори. 

Приховування від зазначених органів будь-якої інформації з питань 

оплати праці не допускається. Крім того, як відомо, права людини і 
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громадянина захищає суд. Юрисдикція судів поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у державі (ст. 55 і 124 Конституції України). 

За порушення законодавства про індексацію грошових доходів 

населення винних осіб притягають до відповідальності відповідно до закону 

(ст. 15 Закону № 1282). Розглядаючи питання такої відповідальності, 

насамперед слід мати на увазі, що суми виплат, пов'язаних з індексацією 

заробітної плати, входять до складу фонду додаткової заробітної плати 

працівника, доходи (заробітна плата) якого індексуються. Тобто за 

порушення здійснення індексації заробітної плати настає відповідальність, 

аналогічна відповідальності винних осіб за порушення нарахування основної 

заробітної плати та інших видів доходів працівника. 

Так, статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

передбачено, що порушення встановлених термінів виплати пенсій, 

стипендій, заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші 

порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення 

штрафу на посадових осіб підприємств незалежно від форм власності та 

громадян — суб'єктів підприємницької діяльності від 15 до 50 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на цей час становить від 

255 до 850 грн. 

За невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених 

законом виплат згідно зі статтею 175 Кримінального кодексу України 

(далі — КК) настає кримінальна відповідальність. Відповідно до частин 1 і 2 

статті 175 КК, безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи 

іншої установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, 

вчинена умисно керівником підприємства незалежно від форми власності, 

карається штрафом від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на 

строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 
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на строк до трьох років. Те саме діяння, якщо воно було вчинене внаслідок 

нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної 

плати, стипендії, пенсії та інших встановлених законом виплат, карається 

штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 

або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк 

до трьох років. 

Зрозуміло, що рішення про вид відповідальності за порушення 

законодавства про індексацію грошових доходів населення та міру покарання 

винних осіб увалюватиме суд з урахуванням кваліфікаційних ознак та всіх 

обставин справи. 

При цьому, на особливу увагу заслуговує частина 3 статті 175 КК, 

згідно з якою особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до 

притягнення до кримінальної відповідальності вона здійснила виплату 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати 

громадянам. 

Підкреслимо, що спори, які виникають з питань індексації грошових 

доходів населення, розглядаються в порядку, передбаченому для вирішення 

індивідуальних трудових спорів: комісіями по трудових спорах і судами. 

Так, Пленум Верховного Суду України в пункті 22 постанови «Про 

практику застосування судами законодавства про оплату праці» від 24 грудня 

1999 року № 13 відзначив, що в справах, пов'язаних із вирішенням спорів про 

індексацію заробітної плати або компенсацію працівникам втрати її частини 

у зв'язку із затримкою її виплати, суди мають враховувати, що: 

– індексація заробітної плати провадиться згідно зі статтею 33 Закону 

№ 108 в період між переглядами Верховною Радою України розміру 

мінімальної заробітної плати і здійснюється відповідно до Закону № 1282 

підприємством, яке виплачує заробітну плату, під час її нарахування, 

починаючи з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому офіційно 

опубліковано індекс споживчих цін, який перевищив поріг індексації. Якщо є 

зазначені умови, у тому самому порядку індексації підлягає присуджена за 
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рішенням суду сума заробітної плати, якщо ці умови настали у зв'язку з 

невчасним виконанням рішення. Наприклад, коли рішення слід було 

виконати до січня 1998 року, то він і є місяцем, з якого обчислюється 

величина порога індексації. Спір із цього приводу розглядає суд за заявою 

стягувача в позовному провадженні; 

– компенсація втрати частини заробітної плати провадиться згідно зі 

статтею 34 Закону № 108 підприємствами усіх форм власності й 

господарювання своїм працівникам у будь-якому разі затримки виплати 

нарахованої заробітної плати (проіндексованої, якщо є потрібні для цього 

умови) на один і більше календарних місяців, попри те, чи була в цьому вина 

роботодавця, якщо в цей час індекс цін на споживчі товари і тарифів на 

послуги зріс більше ніж на один відсоток. 

Для нас, як юристів, актуальним є питання, хто має право перевіряти 

факт нарахування індексації? Так, проаналізувавши нормативно-правові акти 

(зокрема, Податковий кодекс України [194], Указ Президента України «Про 

Положення про Державну інспекцію України з питань праці), бачимо, що 

проводити перевірки працедавців з питань дотримання трудового 

законодавства можуть Державна фіскальна служба України (далі — ФСУ) та 

Державна служба України з питань праці (Положення № 96), [195] а також 

їхні територіальні органи. Проте, нарахування індексації не входить до сфери 

контролю ДФСУ. Серед функцій ДФСУ, перерахованих у ст. 19-1 ПКУ, 

немає такої функції як перевірка дотримання трудового законодавства, 

зокрема, правильності нарахування індексації. Також не має ДФСУ і 

відповідних прав, про що говориться у ст. 20 ПКУ. Єдиний аспект трудових 

відносин, який можуть перевіряти податківці, — це дотримання 

законодавства про укладення трудових договорів та оформлення трудових 

відносин із працівниками. Тобто податківців повинні цікавити лише питання 

оформлення прийняття працівників на роботу, і більше нічого. Такі 

повноваження їм надано під час проведення планової або позапланової 

документальної перевірки (пп. 75.1.2 ПКУ), а також під час проведення 
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фактичної перевірки (пп. 75.1.3 ПКУ). Сам факт нарахування та правильність 

нарахування індексації податківці не мають права перевіряти. Щодо 

Держпраці, то це саме той контролюючий орган, який і покликаний 

контролювати всі аспекти трудових відносин, у тому числі нарахування 

індексації відповідно до пп. 1 п. 4 Положення № 386. Отже, тільки Держпраці 

може контролювати нарахування індексації заробітної плати. 

Слід акцентувати увагу, що сьогодні діє мораторій на перевірки, які 

проводяться Держпрацею. 28.12.2014 р. ВРУ були прийняті два закони, що 

містять норми про обмеження кількості перевірок суб'єктів господарювання: 

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» № 71-VIII 

[196] та Закон України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-VIII [197]. 

Так, заборонено перевірки без дозволу КМУ або без заявки самого 

суб'єкта господарювання:  

– у січні–червні 2015 р. — підприємств, установ та організацій, 

фізичних осіб-підприємців (окрім перевірок ДФСУ та Держфінінспекції) 

згідно з п. 8 розділу ІІІ Закону № 76-VIII; 

– протягом 2015–2016 рр. — підприємств, установ та організацій, 

фізичних осіб–підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за 

попередній календарний рік (п. 3 розділу ІІ Закону № 71-VIII). Крім заяви 

суб'єкта господарювання та дозволу КМУ, підставою для цих перевірок може 

бути рішення суду або вимоги кримінально-процесуального законодавства 

України. Щодо таких конкретних питань як нарахування індексації, то 

наявність вищезгаданих підстав для перевірки цих питань є дуже 

маловірогідною, тому можна впевнено сказати, що протягом 2015–2016 рр. 

перевірки Держпраці працедавцям не загрожують. 

Однак, попри те, що в 2015–2016 рр. діє мораторій на перевірки 

Держпраці, це не означає, що індексацію наразі можна не проводити. По-

перше, мораторій рано чи пізно закінчиться, і тоді можливими є перевірки та 
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штрафні санкції за періоди 2015–2016 рр. По-друге, якщо працівник 

звернеться до комісії з трудових спорів або до суду, мораторій не врятує 

працедавця від перевірки та штрафних санкцій, а також від нарахування і 

виплати сум індексації. 

Ринкові умови призводять до необхідності індексації заробітної плати з 

метою забезпечення добробуту працівників та їх сімей. Питання індексації 

заробітної плати вирішуються по-різному в різних країнах, в основному в 

колективних договорах. Якщо ми звернемося до закордонної практики, то 

знайдемо чимало прикладів вдалого поєднання централізованого та 

колективно-договірного методів індексації заробітної плати. 

Ще раз акцентуємо увагу, що у економічно розвинених країнах 

індексація доходів населення виступає однією з форм державного 

регулювання поряд з податковою системою та політикою цін. В останні роки 

індексація заробітної плати починає втрачати своє значення. Заробітна плата 

все більше стає залежною від результатів економічної діяльності. Так, на 

початку січня 2012 року до країн Євросоюзу надійшла пропозиція 

відмовитись від індексації заробітної плати, щоб захистити євро та зміцнити 

конкурентоспроможність, але такі країни як Бельгія, Люксембург, Португалія 

та Мальта цю пропозицію відхилили [198]. 

У відповідності зі ступенем охоплення громадян індексацією, 

розвинені країни можна поділити на чотири категорії: 

1) країни, де практично все населення охоплено індексацією (Бельгія, 

Данія, Ісландія, Італія та ін.); 

2) країни, де індексація застосовується лише по відношенню до 

певних соціальних груп (як правило, на основі відповідного пункту в 

колективних договорах) (Канада, Франція, Швейцарія, США та ін.); 

3) країни, де індексація практично не застосовується (Австрія, ФРН, 

Японія, Швеція та ін.); 



146 

4) країни, де курс на здійснення індексації піддається значним 

коливанням в контексті загальної політики доходів, спрямованої на боротьбу 

з інфляцією (наприклад, Нідерланди, Норвегія і Фінляндія). 

У державах, що відносяться до першої групи, широке поширення 

індексації в значній мірі пов'язане з існуванням добре налагодженої системи 

колективних договорів, яка знаходиться під постійним контролем 

профспілкових об'єднань. Будь-які прецеденти і форми соціального 

партнерства стають в цих країнах предметом загальнонаціональної політики. 

Завдяки цьому індексаційні заходи обумовлюють тут значну частку приросту 

номінальної заробітної плати. У Бельгії індексація проводиться на основі 

зростання індексу цін Міністерством економічних справ щомісяця. «Поріг» 

індексу 2%, вище цієї межі індексація не проводиться. В Італії для 

працівників (на основі зростання цін за щоквартальними даними 

Центральних статистичних органів) та управлінського персоналу (на основі 

звичайного індексу споживчих цін) застосовується різний механізм 

індексації. У Данії індексація загального заробітку на базі підвищення 

індексу цін, що розраховують 2 рази на рік офіційними статистичними 

органами. Коли індекс цін становить 3% й більше, тоді до заробітної плати 

додається тверда грошова сума, яка підлягає виплаті протягом 6 місяців. В 

Нідерландах індексація заробітної плати здійснюється 2 рази на рік, що 

еквівалентно зростанню цін на базі спеціального індексу, до складу якого 

входять ціни на медицину та непрямі податки [199, c. 1125]. 

У країнах другої групи індексацією охоплюється лише частина робочої 

сили. У Франції індексація понад прожитковий мінімум була заборонена 

спеціальною постановою уряду. У Франції вона індексується кожен раз, коли 

місячний індекс цін протягом двох місяців досягає 2% рівня останньої 

корективи. При цьому, використовується адресна індексація. Повністю 

індексується, як правило, мінімальна заробітна плата, порівняно високий 

рівень доходів індексується частково. Між тим, в даний час автоматична 

індексація мінімуму заробітної плати збереглася тільки у Франції. Відмітна 
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особливість даної групи країн — велика різноманітність застосовуваних 

механізмів індексування, аж до внутрішньогалузевого. Інакше кажучи, 

індексація заробітної плати здійснюється між підприємцями і профспілками 

на рівні окремих фірм або галузей на базі «порогу індексу цін». 

У країнах третьої групи, де індексація практично не застосовується, 

переважна кількість представників підприємницьких і робочих кіл вважає, 

що автоматичний регулюючий механізм індексації суттєво обмежує права і 

можливості соціальних партнерів при укладанні колективних договорів. 

Тобто відсутній формальний механізм індексації заробітної плати з 

урахуванням зростання цін. Під час укладання нових колективних договорів 

переглядають й заробітну плату, використовують метод компенсацій. 

До четвертої групи належать країни, в яких здійснюються жорсткі 

обмежувальні заходи по відношенню до політики індексації. Ці заходи 

можуть передбачати, зокрема, встановлення верхньої межі зростання 

заробітної плати, граничний коефіцієнт її індексаційного приросту та ін. 

У Франції, Іспанії здійснюється індексація тільки державного мінімуму 

заробітної плати. Автоматична індексація загальних розмірів заробітної 

плати у зв'язку із зростанням цін нерідко забороняється в законодавчому 

порядку (Німеччина, Італія). У багатьох країнах проблеми індексації оплати 

праці вирішуються на рівні загальнонаціональних тристоронніх угод 

(Австрія, Бельгія, Данія та ін.), або галузевих (тарифних) угод (Німеччина), 

або на рівні колективних договорів підприємства. В останні роки індексація 

заробітної плати в країнах Заходу проводиться, як правило, на колективно-

договірному рівні. 

Найважливішим елементом формули виплати компенсацій є так званий 

«поріг» індексації, тобто заздалегідь встановлений державою (або 

закріплений у колективному договорі) рівень зростання цін, після досягнення 

якого здійснюється індексація. Так, наприклад, у Швейцарії ряд договорів 

зафіксував «поріг» на рівні чотирьох–п'яти відсотків, що було значною 

величиною [200]. 
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Обмежене поширення індексації заробітної плати у європейських 

країнах пояснюється тим, що така індексація — найсильніший інфляційний 

чинник, що веде до різкого зростання виробничих витрат. Крім цього, 

вважається, що послідовна індексація заробітної плати неминуче призводить 

до гіперінфляції і навіть до економічного краху. Натомість, захист заробітної 

плати все більше здійснюється на умовах, визначених колективними 

договорами. Застосовуються і нові підходи до пов’язування заробітної плати 

і споживчих цін. Так, у Франції діє механізм регулювання фонду оплати 

праці залежно від інфляції. До 1992 року в цій країні застосовувалася 

індексація індивідуальної заробітної плати із застосуванням спеціальних 

шкал. Але через складність використання цих шкал зазначений порядок було 

скасовано. Нині діє порядок коригування фонду оплати праці, а саме двічі на 

рік (1 березня і 1 вересня) фонд оплати праці збільшується залежно від рівня 

інфляції. [142, c. 96] 

Хоча ми звернули увагу на тенденцію зменшення застосування 

індексації в європейських країнах, проте, положення про індексаційні 

виплати знайшло своє відбиття у Міжнародному стандарті бухгалтерського 

обліку 19 (МСБО 19). Виплати працівникам. Метою цього стандарту є 

визначення бухгалтерського обліку та розкриття інформації про виплати 

працівникам [202]. Якраз у вказаному документі індексаційні виплати 

розглядаються під кутом майбутніх підвищень заробітної плати. 

У російському трудовому законодавстві встановлено, що забезпечення 

підвищення рівня реального змісту заробітної плати повинно проводитися у 

зв'язку із зростанням споживчих цін на товари і послуги. [203] У ст. 421 ТК 

РФ зазначено, що порядок і терміни поетапного підвищення розміру 

мінімальної заробітної плати, а також механізм, що гарантує виплату 

мінімальної заробітної плати в індексованих розмірі, встановлюються 

федеральним законом (який, як правило, приймається щорічно з урахуванням 

фінансових можливостей федерального бюджету). В результаті автоматичної 

індексації мінімальної заробітної плати в Росії не проводиться. 
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Таким чином, спостерігається відмінність між механізмами індексації 

України та країн Євросоюзу щодо порогу індексації, частоти, рівня 

(галузевий, національний, регіональний, виробничий) та порядку здійснення. 

Загальні положення стосовно державного регулювання оплати праці майже 

ідентичні до моделі України. Актуальним для України є питання 

впровадження індексації для працівників з низьким рівнем доходів задля 

покращення рівня життя малозабезпечених верств населення. Разом з тим, в 

умовах становлення договірного регулювання трудових відносин індексація 

заробітної плати та інших доходів громадян повинна залишатися пріоритетом 

держави і визначатися імперативними нормами — обов’язковими для 

виконання всіма роботодавцями незалежно від форм власності й 

господарювання. 

 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

На основі викладеного у цьому розділі дослідження дисертантом 

зроблено низку висновків. 

1. Інститут оплати праці є важливою складовою реформування 

правової системи України. Після виходу України зі складу СРСР прийнято 

значну кількість нормативно-правових актів у сфері регулювання оплати 

праці, які були направлені на забезпечення переходу від централізованої 

системи організації оплати праці до колективно-договірних принципів її 

регулювання та встановлення державних гарантій в оплаті праці. 

Залишаються проблеми в розробленому механізмі державного і колективно-

договірного регулювання оплати праці. 

2.  Поняття «оплата праці» ширше від «заробітна плата». Тому 

правовий інститут щодо регулювання оплати праці працівників більш 

доцільно та коректно визначати інститутом «оплати праці», а не «заробітної 
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плати». Так як оплата праці має за мету врегулювання самого процесу 

організації оплати праці, визначення її окремих складових, правових способів 

і інсрументів в цій сфері, а термін «заробітна плата» визначаєна права 

працівника в трудових відносинах, зокрема, право на отримання грошової 

винагороди. 

3. В національному трудовому законодавстві не розмежовуються 

поняття система і форма оплата праці. Дисертантом запропоновано ввести 

класифікацію системи оплати праці. В основу цієї класифікації покласти 

такий критерій як індивідуалізація праці. І в залежності від нього 

здійснювати поділ на тарифну та безтарифну. Визначено тлумачити 

погодинну і відрядну як форми оплати праці, аргументуючи це тим, що 

форма оплати плати характеризує співвідношення між витратами робочого 

часу, продуктивністю праці працівників і величиною їх заробітку. 

Натуральний і грошовий — виділяються як способи виплати заробітної 

плати. 

4. Дисертант пропонує внести зміни до визначення поняття 

мінімальної заробітної плати та визначити її як державний мінімальний 

соціальний стандарт у царині оплати праці при виконанні робітником 

трудових обов'язків в нормальних умовах праці при виконанні встановленої 

(місячної або годинної) норми праці. 

5. Індексація є складовою частиною заробітної плати, є додатковою 

заробітною платою, у разі порушення законодавства про оплату праці в 

частині її виплати працівник має право звернутися до суду з позовом про 

стягнення належної йому індексації заробітної плати без обмеження будь-

яким строком. Зазначені об’єкти індексації. Тільки Державна інспекція з 

питань праці може контролювати нарахування індексації заробітної плати. 

Питання проведення індексації заробітної плати працівників під час 

переведення їх на іншу посаду, а також новоприйнятих працівників, механізм 

її здійснення не врегулювані чинним законодавством. Існує нагальна потреба 
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у затвердженні особливого порядку індексації грошових доходів населення 

протягом 2015 року. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПЛИВ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ НА ЗАСАДИ 

ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

 

3.1 Галузеві стандарти оплати праці: перспектива запровадження в 

Україні 

 

На сучасному етапі становлення ринкової економіки в Україні 

реформування системи організації й оплати праці, про яке неодноразово 

йшлося як у програмах Уряду (у 2011 році була ухвалена Концепція 

удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери [204]), так і у 

спільних дискусіях представників науки і профспілок (у 2012 році відбувся 

семінар Федерації профспілок України спільно з Представництвом Фонду 

Фрідріха Еберта в Україні «Галузеві стандарти оплати праці: міжнародна 

практика і можливості запровадження в Україні» [205]), тісно пов'язане із 

проблемами науково обґрунтованого визначення ціни робочої сили й її 

регулювання в умовах перехідної економіки. В умовах всеосяжної кризи, у 

якій зараз перебуває наша країна, ці проблеми загострюються через падіння 

темпів економічного розвитку й зменшення реальної заробітної плати 

найманих робітників, торкаючись життя переважної більшості українських 

громадян. 

Слід відзначити, що процес формування оплати найманої праці є 

досить специфічним та характеризується не тільки низьким рівнем заробітної 

плати, але й наявністю її необґрунтованої диференціації у регіональному 

розрізі, у економіці в цілому, за видами економічної діяльності, на 

міжкваліфікаційному та міжпрофесійному рівнях, про яку ми вже частково 

зазначали у другому розділі нашого дисертаційного дослідження, але зараз 

хочемо більш детально дослідити це вкрай важливе питання, яке прямо 

стосується обраної теми. 
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Проблеми низького рівня оплати праці в нашій державі впродовж 

тривалого часу та її необґрунтована диференціація є актуальними для 

багатьох наукових досліджень, зокрема, Р. Лівшиця (систематизація факторів 

диференціації заробітної плати), В. Прокопенка (узагальнення критеріїв 

диференціації заробітної плати), О. Кустовської (класифікація видів 

диференціації оплати праці), А. Колота (виокремлення чинників формування 

заробітної плати) та інших. Ці вчені розкривають традиційні підходи щодо 

оцінки та стану диференціації заробітної плати, однак, на сьогодні нагальним 

є вивчення та застосування досвіду зарубіжних країн у цьому питанні, 

особливо на шляху до реалізації угоди про асоціацію з Європейським 

Союзом. 

На думку багатьох вчених, вищий ступінь економічного розвитку 

держави обумовлює наявність значної кількості факторів, що формують 

величину диференціації заробітної плати. 

Систематизація цих факторів є предметом як для економічних 

досліджень, так і для юридичних. Так, свого часу відомими вченими 

трудового права були наведені схеми систематизації факторів диференціації 

заробітної плати. Р. З. Лівшецем були виділені п’ять факторів: зв’язок з 

робочим часом; кваліфікація працівника; умови праці; галузь народного 

господарства; географічний район. На сучасному етапі більшість наведених 

факторів, істотно змінившись за назвою та механізмами пливу на 

формування диференціації, є досі актуальними. Професор В. І. Прокопенко 

критеріями диференціації оплати праці назвав наступні: відношення 

працівника до майна підприємства, установи, організації; належність 

підприємства до державної форми власності; суспільна значущість трудової 

функції, що виконується працівником; особливі природні, географічні та 

геологічні умови; умови підвищеного ризику для здоров’я; тривалість строку 

дії трудового договору (тимчасова чи сезонна робота); можливість укладення 

контракту, коли це передбачено законом; соціально-демографічні критерії. 

Також існує низка факторів, від яких залежать відмінності в розмірах оплати 
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праці, зокрема, це такі професійно-кваліфікаційні чинники як: природні 

здібності працівника (розумові та фізичні); рівень його підготовки та 

кваліфікації; сфера та галузь докладання праці; ступінь мобільності робочої 

сили (професійно-галузевої та територіальної), тощо [206, c. 55]. Свій, і 

нерідко значний, вплив на диференціацію має явище дискримінації в оплаті 

праці за віком, статтю, національністю та у випадках використання дешевої 

праці економічних та політичних емігрантів. На думку О. В. Кустовської, за 

ознакою утворення груп найманих працівників слід виокремлювати такі види 

диференціації оплати праці: регіональна; економічна — за видами 

економічної діяльності, за видами промислової діяльності, за формами 

власності, за організаційно-правовими формами господарювання, за 

джерелами фінансування, за сферами державного управління; демографічна 

— за статтю, за віком, за типом населення; професійна (кваліфікаційна, 

посадова) [207, c. 151]. 

На сьогодні, з розвитком нових економічних сфер діяльності, 

виникають інші специфічні чинники, що мають плив на диференціацію 

оплати праці. Прикладами таких факторів можуть бути включення чи не 

включення працівника у відносини власності організації (характерно для 

підприємств з приватною формою власності та акціонерних товариств), 

розподіл винагороди за професійно-кваліфікаційними групами працівників та 

категоріями персоналу, особливості виробництва в окремих галузях 

економіки, тощо. 

Диференціація заробітної плати — об’єктивне явище, що відображає 

специфіку праці та обумовлюється соціально-економічними відмінностями в 

статусі членів суспільства в сфері права, розподілу і споживання, притаманне 

для кожної країни, незалежно від рівня достатку її населення. Для 

суспільства з ринковими відносинами це явище є природним, закономірним 

та необхідним, оскільки нерівний майновий статус його членів вважається 

одним з потужних стимулів соціально-економічного прогресу за умови 

створення для кожного громадянина відносно однакових можливостей щодо 
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реалізації свого потенціалу. Диференціація (лат. differential — різниця) — це 

розподіл цілого на окремі якісно відмінні частини [208, c. 35]. Диференціація 

заробітної плати — це відмінності у рівнях заробітної плати працівників 

залежно від різних чинників. 

За видами диференціація оплати праці може бути галузевою, 

регіональною, професійною (кваліфікаційна, посадова), ґендерною
 

[209, 

c. 17]. 

У всіх країнах існує диференціація заробітної плати між працівниками 

різних професій та різних галузей. У загальному плані вона залежить від 

співвідношення попиту та пропозиції на конкретних ринках праці. На 

диференціацію ставок заробітної плати впливають такі особливості 

використання робочої сили: 

1) працівники не є однорідними, тобто відрізняються здатністю до 

праці, рівнем освіти, підготовки, кваліфікації; 

2) конкретні види робіт різняться власною привабливістю, умовами 

праці, іншими факторами; 

3) існують різні обмеження мобільності робочої сили; 

4) якість робочої сили відрізняється у зв’язку з інвестиціями в 

людський капітал. 

У цілому диференціація заробітної плати визначається впливом таких 

чинників: 

1) різниця у професійній підготовці (трудові якості працівника, 

ступінь його професіоналізму та відповідальності); 

2) різний доступ до можливостей отримання кваліфікації (комерційна 

освіта); 

3) недостатність інформації про наявність роботи; 

4) дискримінація за національною та іншими ознаками; 

5) невідповідність умов праці потребам працівника; 

6) неефективність служби зайнятості. 
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Диференціація заробітної плати — таке ж природне явище, як і 

різноманітність ринкових цін на неоднакові товари. З іншого боку, різниця в 

оплаті праці у багатьох випадках визначається поведінкою самого 

працівника. На диференціацію заробітної плати впливають державне 

регулювання, діяльність профспілок, специфіка функціонування ринку праці. 

На формування заробітної плати впливають багато чинників, які можна 

виокремити у дві групи: 

1) ті, що характеризують стан ринку праці (співвідношення попиту і 

пропозиції); 

2)  ті, що характеризують працівників, результати їхньої діяльності та 

колективної праці і формують вартість послуг робочої сили (складність та 

умови роботи, що виконується, професійно-ділові якості працівника, 

результати його праці та господарської діяльності підприємства в цілому) 

[210, c. 203]. 

 Традиційно в країнах з ринковою економікою диференціацію оплати 

праці першочергово розмежовують внутрішні та зовнішні фактори, що 

визначаються необхідністю виконання заробітною платою своїх функцій: 

відновлювальної, стимулюючої, регулюючої та соціальної. 

Існування такого широкого переліку факторів, що об’єктивно 

обумовлює різницю у величині диференціації трудової винагороди на одного 

зайнятого та співвідношення пов’язаних з працею доходів різних соціальних 

груп, викликає необхідність в узагальненні факторів, які визначають на 

сьогодні основні напрями диференціації оплати праці. Такими факторами 

можуть бути: 

– демографічні (стать, вік, расова приналежність, здібності); 

– професійні (фах, спеціальність, освіта, кваліфікація, досвід, рівень 

професіоналізму, тощо); 

– соціально-статусні (робота за наймом, залучення до виконання 

договору підряду, підприємець, самозайняті, вільна професія, тощо); 
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– соціально-економічні (вид занять або діяльності, галузь, режим 

робочого часу, умови праці, тощо); 

– соціально-географічні (природно-кліматичні особливості місця 

роботи, його територіальна самостійність, щільність та характер розселення, 

національні особливості); 

–  соціально-політичні (політична стабільність в регіоні, рівень 

розвитку соціальної інфраструктури, тощо). 

Наведені групи факторів безпосередньо чи опосередковано впливають 

на розміри винагороди за працю. Перші чотири групи діють в основному на 

рівні особистостей чи соціальних груп, а дві останні — на регіональному 

рівні. Серед усіх факторів диференціації заробітної плати найбільший прояв 

мають галузеві та територіальні. 

В Україні стан диференціації оплати праці визначається наступним: 

1. Міжгалузеві співвідношення в рівнях оплати праці є високими, 

діапазон яких у 2013 р. склав 5,40 рази. Це показник того, що величина 

заробітної плати визначається переважно належністю до певної сфери 

економічної діяльності, всупереч загальновизнаному світовою практикою 

досвіду, коли першочерговими чинниками її формування є кількість, якість 

та результати праці. Рівень міжгалузевої диференціації в розвинених країнах 

не перевищує 150-200%. 

2. Коефіцієнт диференціації заробітної плати в економіці за 2007–

2014 рр. мав тенденцію до зростання. Максимальне його значення 6,39 було 

зафіксоване у 2011 р., що майже вдвічі перевищило рівень 2007 р. У 2012–

2013 рр. спостерігалось незначне зниження цього показника. А у кризовому 

2014 р. відновилось його зростання [211]. 

3.  Специфіка та особливості галузевої структури регіонів впливають 

на високі міжрегіональні відмінності в рівнях оплати праці. У 2013 р. рівень 

середньої заробітної плати у Тернопільській області був нижчим від 

середнього рівня по країні на 27,8%, а у м. Київ — на 52,4% вищим. 

Міжрегіональна диференціація середньої заробітної плати склала 2,13 рази. 
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4.  Міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці не 

відповідають принципу рівної оплати за рівну працю (низькі рівні заробітної 

плати, неузгодженість оплати праці у бюджетній сфері, застаріла система 

кваліфікаційних розрядів, відсутність мотивації до застосування гнучких 

тарифних сіток на підприємствах, тощо). 

5.  В Україні спостерігається значний розрив між доходами 

найбагатших та найбідніших верств населення, невиправдана диференціація 

в розмірах оплати праці працівників бюджетного та небюджетного секторів 

економіки. 

6. Особливості сучасного ринку праці, такі як його неоднорідність 

щодо якості робочої сили, її професійно-кваліфікаційного складу, зокрема, 

збереження значної частки низькоефективної праці, є одним із чинників 

складеного рівня диференціації оплати праці. 

7. Жорсткість професійно-кваліфікаційної структури ринку праці 

щодо структурних зрушень в економіці у формуванні ціни робочої сили на 

ринку праці певною мірою впливає на диференціацію заробітної плати 

(відсутність комплексного підходу у підготовці кадрів, знецінення послуг 

робочої сили, низький рівень професійної мобільності, незадоволеність 

умовами праці та її оплати, тощо). 

8. Недосконалість державного регулювання заробітної плати 

(фактичне зниження ціни праці, відсутність системних заходів щодо 

реформування ринкової економіки та розбудови соціальної держави, тощо) 

призводить до постійного зниження індексу розвитку людського потенціалу 

(ІРЛП). За даними ООН, лише за 2011 рік Україна втратила сім позицій 

порівняно з 2010 р. (69 місце) і посідає 76 місце серед 187 країн. У 2013 р. 

Україна в розрахунках ІРЛП серед 187 країн знаходиться на 78 місці [212, 

c. 113]. 

Досвід зарубіжних країн щодо регулювання диференціації заробітної 

плати найманих працівників свідчить, що кожна країна в цьому питанні має 

певні традиції і однакового підходу щодо його вирішення не існує. 
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Акцентуємо увагу, що в Україні у 2012 р. вперше було проведено 

дослідження диференціації годинної заробітної плати за методологією 

Євростату, результати якого дозволили виявити наступне: диференціація 

годинної заробітної плати у регіональному розрізі становила 1,85 рази (що 

відповідає рівню розвинутих країн), за видами економічної діяльності — 

2,53 рази. Найвищий показник диференціації заробітної плати за наскрізними 

професіями та кваліфікаційними категоріями працівників зафіксований у 

сфері фінансової та страхової діяльності серед керівників підприємств, 

установ та організацій — 4,38 рази. Диференціація заробітної плати за 

професіями в розрізі професійних груп була надмірною і сягала свого 

максимального значення 19,46 серед професіоналів, що не входять в інші 

класифікаційні угруповання. Всередині професійних груп найвища різниця у 

рівнях заробітної плати спостерігалася серед фахівців — 12 разів. 

Отож, найбільш проблемним питанням диференціації заробітної плати 

в Україні є необґрунтовано високий її рівень за професіями працівників. 

У розрізі вищевикладеного, наголошуємо на тому, що важливою 

передумовою економічного, інтелектуального, політичного розвитку будь-

якої країни є її трудовий потенціал як самостійна складова фундаменту, на 

якому тримається суспільство. В Україні офіційного визнання термін 

«трудовий потенціал» набув у 1999 р. з прийняттям Указу Президента «Про 

основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 

2010 року» [213]. Згідно з даним нормативно-правовим актом, трудовий 

потенціал визначається сукупною чисельністю громадян працездатного віку, 

які за певних ознак (стан здоров’я, психологічні особливості, освітній, 

фаховий та інтелектуальний рівні, соціально-етнічний менталітет) здатні і 

мають намір продавати трудову діяльність. Сьогодні ситуація в сфері 

реалізації трудового потенціалу України залишається складною. Протягом 

затяжного трансформаційного періоду відбулися знецінення і поступова 

деградація трудових ресурсів. 

На наш погляд, щоб підвищити продуктивність праці та сприяти 
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розвитку трудового потенціалу, має місце введення галузевих стандартів 

оплати праці.  

Фундаментальний внесок у дослідження проблем формування 

соціальних стандартів у сфері оплати праці зробили Д. Кейнс, К. Маркс, 

А. Маршалл, А. Маслоу, А. Оукен, А. Сміт, Д. Рікардо та інші відомі 

представники різних шкіл наукової думки. На теренах СНД теоретичні 

проблеми формування галузевих стандартів оплати праці отримали свій 

розвиток у роботах А. Г. Аганбегяна, О. В. Бобкова, А. Я. Капустіна, 

Ю. П. Кокіна, Н. С. Кузнєцової, С. Г. Струміліна, Г. А. Саркісяна, 

Т. В. Чащиної, Г. О. Яковлєва та ін. Однак, ці напрацювання здійснені 

вченими–економістами, у правовій сфері поки немає комплексних 

досліджень в аспекті юридичного визначення та закріплення галузевих 

стандартів праці. Проте, слід зазначити таких вчених–юристів як 

І. П. Жигалкін, Г. А. Капліна, В. І. Прокопенко, які вивчали питання 

диференціації оплати праці. 

Актуальність запровадження в Україні галузевої стандартизації у сфері 

оплати праці обумовлена, перш за все, існуючою диференціацією середньої 

заробітної плати за видами діяльності, яка зумовлена відсутністю прямого 

зв’язку заробітної плати з необхідними витратами енергії і групами фізичної 

активності працівників, рівнем складності та кваліфікації праці, професійної 

освіти працівника, економічними результатами господарської діяльності та 

ринковою кон’юнктурою. За даними Держаної служби статистики України, 

найвищий заробіток сьогодні мають працівники в сфері авіаційного 

транспорту (середньомісячна заробітна плата штатних працівників у жовтні 

2014 році склала 12746 грн.), фінансування та страхової діяльності 

(7059 грн.), інформації та телекомунікації (5182 грн.). Заробітна плата 

працівників промисловості протягом цього ж періоду склала лише 4091 грн.  

Законом України «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії» не передбачається застосування галузевих ставок 

мінімальної заробітної плати, хоча подібне регулювання використовує 
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третина розвинених країн і понад 50% держав Азії та Латинської Америки. 

Такі стандарти діють у Росії — у гірничо-металургійному комплексі та 

деяких інших галузях на рівні галузевих угод, та в Казахстані — на рівні 

законодавства. 

Слід зауважити, що в нашій державі дотепер законодавчо визначені та 

використовуються в науці і на практиці лише такі соціальні стандарти як 

прожитковий мінімум із застарілим, недостатнім набором товарів і послуг, 

що викликає постійні нарікання, та мінімальна заробітна плата, яка не 

виконує функцію відтворення робочої сили та гідного рівня оплати праці. Це 

замість того, щоб науково обґрунтувати і законодавчо визначитися з новою 

системою споживчих бюджетів, що слугувала б основою для розробки 

соціальних стандартів, зокрема, щодо оплати праці. 

Ми вважаємо, що запровадження галузевих стандартів оплати праці в 

практику договірного регулювання колективних трудових відносин, як бази 

для переговорів при укладанні галузевих угод, сьогодні є не тільки 

необхідною передумовою формування науково обґрунтованої міжгалузевої 

диференціації в оплаті праці, але й однією з важливих умов забезпечення 

сталого соціально-економічного розвитку і наближення до принципів оплати 

праці передових країн світу. 

Це питання підіймалося на рівні Федерації професійних спілок України 

у 2014 році і була прийнята Постанова Президії ФПСУ «Про законодавчі 

пропозиції щодо запровадження Методики розрахунку мінімальних гарантій 

заробітної плати за галузевою ознакою в небюджетній сфері» [214]. 

В проекті Типової методики розрахунку галузевого стандарту оплати 

праці наводиться таке визначення: Галузевий стандарт оплати праці (далі — 

ГСОП) — це розмір заробітної плати робітника основної професії галузі, 

обґрунтований мінімальними нормативами споживання матеріальних благ та 

послуг, необхідних для відновлення фізичної сили та енергії робітника, 

задоволення потреб в харчуванні, промислових товарах та послугах, в житлі, 

утриманні сім’ї, дітей та їх навчанні, підтримання необхідного рівня 
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кваліфікації, задоволення потреб у фізичному та інтелектуальному розвитку, 

забезпечення страхового захисту на випадок втрати здоров’я і працездатності 

та втрати роботи, виплати обов’язкових платежів, встановлених законом. 

Ми не зовсім погоджуємося з такою дефініцією, вважаємо її 

недостатньо конкретною. Так, наприклад, Т. В. Чащина у свої дисертації 

наводить дещо інше визначення, вказуючи, що алгоритмом розрахунку 

галузевого соціального стандарту оплати праці працівників базових професій 

є стандарт розміру регулярно виплачуваної частини заробітної плати 

працівника, що представляє базову професію організації, що включає в себе 

елементи тарифних ставок, компенсаційних виплат, пов'язаних з режимом 

роботи та умовами праці, доплат і надбавок до тарифних ставок, премій та 

винагород, що мають систематичний характер, — тобто заробітної плати, що 

носить регулярний характер [215, c. 47]. 

На наш погляд, така конструкція точніше розкриває сутність 

досліджуваного поняття. Крім того, доцільно акцентувати увагу на тому, що 

Галузеві стандарти оплати праці за своєю природою є соціальними 

нормативами і мають забезпечувати соціальний захист певних професійних 

груп у різних галузях економіки, сприяти розвитку трудового потенціалу цих 

галузей, залучати до них відповідних фахівців а також мають сприяти 

зростанню соціальної відповідальності роботодавців. 

Для правильного тлумачення ГСОП, на наш погляд, в категоріальний 

апарат слід вводити поняття Мінімального стандарту оплати праці, 

визначаючи його як гарантований для додержання мінімальний розмір 

місячної заробітної плати робітника, який включає в себе мінімальний набір 

продуктів харчування, товарів та послуг, необхідних для відновлення 

життєвих сил і енергії робітника, на якого у процесі роботи впливають 

шкідливі та (або) небезпечні виробничі фактори. Розрахунки МСОП мають 

ґрунтуватися на визначенні мінімальних споживчих бюджетів за видами 

робіт та професій. Продовольчі споживчі кошики побудовані на основі 

хімічного складу та енергетичної цінності продуктів харчування, необхідних 
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для відновлення фізичних та емоційних сил після важкої роботи (бажано при 

цьому враховувати коефіцієнт сімейного навантаження: кількість членів 

сім’ї, їх потреби і т. д.). Однак, у міжнародних правових актах, які 

стосуються соціально-трудових відносин, немає вказівок щодо «набору» 

товарів і послуг, які забезпечили б життєво важливі потреби працівника. 

Проте, такий «набір», необхідний для відтворення робочої сили і підтримки 

гідного рівня життя людини, відображений у Загальній декларації прав 

людини 1948 р., прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН. У ній 

наголошується, що кожна людина має право на такий життєвий рівень, 

включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд і необхідні соціальні послуги, 

який необхідний для підтримки здоров'я і добробуту її самої і її родини [216, 

c. 145]. 

Крім того, слід звернути увагу, що величина МСОП повинна 

розраховуватися і затверджуватися галузевою угодою і бути однаковою для 

всіх підприємств тієї чи іншої галузі. В іншому випадку порушується 

принцип соціальної справедливості в оплаті праці. Диференціація заробітної 

плати на окремих підприємствах може встановлюватися за рахунок різних 

умов виплати додаткових премій і винагород, які згідно з колективним 

договором утворюють умовно змінну частину заробітної плати працівників. 

Далі ми маємо вести мову про визначення та прийняття 

підвищувальних галузевих коефіцієнтів (ПГК), які застосовуються для 

розрахунку ГСОП. Рівень цих коефіцієнтів має залежати від таких факторів. 

По-перше, від галузі, в якій працює робітник. Наприклад, Уряд 

Республіки Казахстан на підставі пункту 16 статті 15 Трудового Кодексу РК 

затвердив підвищувальні галузеві коефіцієнти у восьми галузях 

промисловості: 1) гірничо-металургійній галузі; 2) галузі машинобудування; 

3) галузі вугільної промисловості; 4) хімічній промисловості; 5) нафтогазовій 

галузі; 6) галузі будівництва; 7) галузі електроенергетики; 8) залізничній 

галузі. 
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По-друге, від характеру роботи, виконуваної працівником (наприклад, 

зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими (особливо шкідливими), 

небезпечними умовами праці і т. ін.). 

По-третє, ПГК мають визначатися галузевими угодами і бути 

затвердженими Кабінетом Міністрів України.  

Таким чином, ГСОП можна розраховувати як МСОП, помножений на 

ПГК. На наш погляд, такий підхід є актуальним до визначення Галузевого 

стандарту оплати праці, оскільки буде виходити саме з вартості робочої сили, 

а не з того, скільки може (хоче) заплатити роботодавець за її використання. 

Прийняття на державному рівні рішення щодо впровадження 

галузевого стандарту оплати праці має відбуватися паралельно із 

запровадженням системних заходів з реформування оплати праці в економіці 

в цілому. Таке комплексне вирішення численних проблем українського 

працівника дозволить забезпечити збалансованість і виваженість усіх 

складових нової системи оплати праці і ефективність механізму її реалізації. 

Такі системні заходи мають ставити за мету такі цілі. 

 По-перше, виявити особливості формування заробітної плати на 

галузевому рівні з позицій її відтворювальної функції.  

По-друге, має бути узгодження механізму дії ГСОП з наявною 

законодавчою базою (внесення змін до Закону України «Про оплату праці», 

до майбутнього Трудового кодексу, інших нормативних правових актів), 

тобто має відбутися закріплення ГСОП на законодавчому рівні. Відповідно, 

слід залучити науковців (економістів і правознавців) для розробки 

методологічних і методичних підходів до визначення галузевого стандарту 

оплати праці. Має бути визначений порядок вибору базової професії галузі, 

стосовно якої визначатиметься ГСОП, і затверджені ПГК для відповідних 

галузей.  

По-третє, слід визначити порядок формування на базі ГСОП 

працівника базової професії мінімальних заробітних плат інших працівників 

у відповідних професійних кваліфікаційних групах галузі (підприємства). 
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Даний розрахунок має провадитись для усіх діючих на підприємстві групах 

тарифних ставок і усіх видів робіт. Під визначення профільної (базової) 

професії галузі мається на увазі, що вона має максимально відповідати 

характеру виробничої діяльності галузі та відображати специфіку її 

функціонування [217]. Спеціалізація професії, її профіль та «опорний» 

характер для галузі (в охороні здоров’я — лікар, в освіті — вчитель, у 

науці — науковий працівник) визначають найбільш масову, представницьку 

й спеціалізовану працю, відтворювальний споживчий бюджет працівника 

якої, з урахуванням важкості праці, є основою галузевого стандарту оплати 

праці [218]. Сторони соціального діалогу можуть визначити профільну 

(базову) професію галузі під час переговорів з укладення галузевої угоди на 

основі статистичної інформації щодо професійного складу працівників 

основних виробничих підрозділів. 

Ми повинні наголосити на тому, що введення галузевих стандартів 

оплати праці має своїм першочерговим завдання забезпечити гідну оплату 

праці металургам, працівникам вугільної, автомобільної промисловості й 

деяких інших видів діяльності, для яких підвищення трудового потенціалу є 

болючою темою. Однак, слід мати на увазі, що такий крок: 

– має бути ув'язаний з оптимізацією виробничих витрат і відповідним 

зростанням рівня продуктивності праці у цих галузях; 

– має бути узгоджений із змінами в оплаті праці працівників інших 

видів діяльності, інакше він призведе до ще більшої нерівності в оплаті праці, 

а звідси — до соціального невдоволення. Впровадження галузевих стандартів 

у практику колективно-договірного регулювання оплати праці, як бази для 

переговорів при укладанні галузевих угод, сприятиме зростанню рівня 

заробітних плат передусім у промисловості, особливо в окремих її галузях. 

Для бюджетної сфери, наприклад, такий стандарт навряд чи 

розроблятиметься, наявний розрив у рівнях заробітних плат фахівців цієї 

сфери і представників корпоративного сектору збільшиться. Таким чином, 

може поглибитись існуюча диференціація в оплаті праці. 
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Маємо розуміти, що реалізація галузевого принципу оплати праці в 

Україні залежить від активності профспілок усіх рівнів та прийняття 

галузевих угод. Проте, не всі роботодавці приєднуються до вказаних угод. 

Тому профспілки мають порушувати питання внесення до нового Трудового 

кодексу щодо поширення норм галузевих угод на всі підприємства 

незалежно від їх приєднання до сторін соціального партнерства. 

Розглядаючи цю проблему у такій площині, на перший погляд може 

скластися враження, що для вирішення питання впровадження галузевих 

стандартів оплати праці достатньо буде колективних угод, в яких може буде 

відображене положення про їх застосування. Як, наприклад, в колективному 

договорі «Укртрансгаз» 2007 року, де зазначено, що місячні тарифні ставки 

(посадові оклади) встановлюються диференційовано залежно від професії і 

кваліфікації працівника, складності та умов роботи, яку він виконує. Місячні 

тарифні ставки (посадові оклади) працівників, які працюють в структурних 

підрозділах, розташованих на території населених пунктів, яким надано 

статус гірських, підвищуються на 25 відсотків. Тобто, як бачимо, це 

своєрідна спроба введення підвищувальних галузевих коефіцієнтів. При 

цьому, зауважується, що якщо цим працівникам, відповідно до колективного 

договору встановлено місячні тарифні ставки (посадові оклади), розміри яких 

перевищують установлені в Галузевій угоді більш як на 25 відсотків, такі 

тарифні ставки (посадові оклади) додатковому підвищенню не підлягають. 

Однак, постає питання, яким законодавчими підґрунтям користуються в 

даному випадку сторони цього колективного договору? Справа в тому, що 

тарифна частина зарплати визначається насамперед роботодавцями із 

різними фінансовими можливостями, розміри цієї частини можуть суттєво 

розрізнятися (і відрізняються на практиці). У різних галузях економіки 

роботодавці встановлюють різні гарантії щодо заробітних плат, 

застосовуючи галузеві й внутрішньофірмові тарифні сітки, форми і системи 

оплати праці і т. ін. При цьому, галузеві системи оплати праці найчастіше не 

мають відповідних наукових обґрунтувань, засновані на різноманітних 
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методичних підходах з використанням різних форм і методів регулювання 

оплати праці, а головне — у них по-різному трактується сам зміст 

мінімальних гарантій, соціально прийнятних в конкретних умовах окремої 

галузі економіки. Тому ще раз підкреслюємо, що для введення ГСОП 

недостатньо колективних угод, вони мають бути закріплені на найвищому 

законодавчому рівні. 

Впровадження ГСОП має бути направлено на те, щоб зробити працю в 

Україні рентабельною. Голодний працівник апріорі не може випускати 

конкурентну продукцію. Державі треба взяти на себе відповідальність за 

забезпечення працюючій людині рентабельність її праці. Ми повинні ставити 

собі за мету — крок за кроком прозондувати можливість запровадження 

міжнародного досвіду галузевої оплати праці в українських умовах. 

Погоджуємося з тезою, висунутою Федерацією профспілок України, що 

головний терорист — це бідність. А головний терорист з терористів — це 

бідний робітник. Його незадоволення оплатою праці може привести до 

соціального бунту, що, в принципі, зараз і відбувається в нашій країні. Слід 

негайно вирішувати проблему оплати праці. Адже зараз у нас парадоксальна 

ситуація: тільки 40% від доходу працюючої людини складає зарплата, все 

інше — соціальні виплати. Не можна забувати про те, що більшість податків 

держава отримує саме від працюючих людей. Усі реформи мають мету — 

зростання економічного виробництва. Прості українці не можуть 

стимулювати розвиток економіки, якщо вони мають таку низьку заробітну 

плату.  

Ми опинилися у скрутному соціально-економічному становищі, якщо 

не сказати, що у кризовому. Тому держава зараз повинна негайно переходити 

на систему рентабельної праці, своєчасної виплати зарплати, зупинити 

дискримінацію в сфері податкової політики. Доки праця для робітника не 

стане рентабельної, будь-яка реформа не тільки не буде успішною, але і стане 

можливим підґрунтям для соціального вибуху. Підкреслюємо ще раз, що 

прийняття рішення щодо впровадження галузевого стандарту оплати праці 
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має йти у пакеті системних заходів з реформування оплати праці в економіці. 

Таке комплексне вирішення численних проблем українського працівника 

дозволить забезпечити збалансованість і виваженість усіх складових нової 

системи оплати праці і ефективність механізму її реалізації, що, в свою чергу, 

стане запорукою для реалізації Концепції гідної праці, конструктивного 

соціального діалогу при формуванні позицій сторін на переговорах з 

укладення колективних угод всіх рівнів.  

 

 

3.2 Парадигма подальшого реформування оплати праці в Україні на тлі 

світових тенденцій 

 

Сьогодні у деяких соціально-публіцистичних виданнях [219] 

зустрічається теза, що в Україні практично створено законодавчо-правову 

базу регулювання оплати праці відповідно до міжнародних трудових норм. 

Однак, ситуація в сфері реалізації трудового потенціалу України залишається 

складною. Протягом затяжного трансформаційного періоду відбулися 

знецінення і поступова деградація трудових ресурсів. Високий рівень 

бідності населення залишається суттєвою перешкодою успішного 

завершення ринкових реформ. Базисним протиріччям є економічно не 

обґрунтована і соціально несправедлива занижена ціна праці. Перехід до 

економічної системи, заснованої на ринкових відносинах, об’єктивно 

потребує вивчення і дослідження питань пов’язаних з оплатою праці. По-

перше, для вдосконалення правових механізмів її регулювання та підвищення 

правового захисту громадян, що є суб’єктами організації оплати праці. По-

друге, для запровадження нових принципів формування політики оплати 

праці, проведення реформи в сфері оплати праці. 

Тому ми вважаємо, що на даний момент визріли передумови 

проведення реформи політики оплати праці. Однак її проектування та 

впровадження не може бути одномоментним, а має охоплювати декілька 
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етапів відповідно до стану базисних економічних відносин та рівня 

економічного розвитку. Питання реформування оплати праці має стати 

одним з головних напрямів подальших перетворень національної економіки. 

Таке реформування передбачає перегляд основних підходів до формування 

заробітної плати, а також інструментів впливу держави на сферу оплати 

праці.  

Ми маємо усвідомлювати, що проблема удосконалення оплати праці є 

центральною в системі соціально-економічних відносин. Слід розуміти, що 

важливою умовою проведення реформи має стати перехід від 

централізованого встановлення параметрів оплати праці до їх визначення у 

колективних договорах і угодах. 

Реформування оплати праці розпочалось на початку 90-х років з 

набуттям Україною незалежності та переходом до ринкової економіки. На 

початку цього періоду руйнування економіки та спад виробництва під 

впливом як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників обумовили суттєве 

падіння заробітної плати та доходів населення, а компенсаційні заходи щодо 

їх індексації значно відставали від зростання цін [220, c. 89].  

Цікавим є підхід до вирішення цієї проблеми, пов’язаної з оплатою 

праці, з позиції теорії американського економіста П. Самуельсона [221, 

c. 214] та теорії мінімізації витрат Кемпбелла Р. Макконела та Стенлі Л. Брю 

[222, c. 347]. Ці економісти вважали, що, з одного боку, необґрунтоване 

підвищення заробітної плати, яке відбувається поруч із зростанням 

«витратності» економіки, призводить до розвитку інфляції, а з іншого боку, 

висловлювалися за урегулювання економічної ситуації та створення 

реальних умов для розвитку виробництва і зростання заробітної плати на 

засадах розширення функцій втручання держави в питання ціноутворення та 

регулювання заробітної плати. Саме з таким поглядом пов’язані найбільш 

ефективні заходи щодо реформування оплати праці, які обґрунтовують 

українські науковці та вчені–економісти: Б. Т. Кліяненко, О. М. Уманський 

[223, c. 215], С. В. Лучанінов, Н. Д. Лук’янченко, О. Г. Додонов [224, c. 13], 
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П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський та М. І. Григор’єва, Н. Й. Коніщева. 

Аналогічні обґрунтування є також в дослідженнях російських науковців 

А. А. Петрова та Л. І. Кочурової. В той же час, ефективні заходи щодо 

удосконалення законодавчого реформування оплати праці обґрунтовані як в 

Україні (А. М. Колот [225, c. 16], В. М. Новіков
 
[226, c. 25]), так і в Російській 

Федерації (Р. Я. Яковлев та М. О. Волгін [227, c.70]. Щодо вчених–юристів, 

то досліджувались лише окремі аспекти вказаної проблеми, однак, 

ґрунтовних досліджень ще здійснено. 

Роль заробітної плати у забезпеченні економічного зростання та 

підвищенні добробуту громадян була і є визначальною. Наслідком 

фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. стало суттєве зниження 

заробітної плати та погіршення умов праці значної частини зайнятих, 

причому глибина падіння залежить як від рівня економічного розвитку країн, 

так і від регіональних чинників. Високорозвинені країни набагато більше 

постраждали від кризи, процес відновлення їх економіки відбувається значно 

повільнішими темпами, тому очевидно, що він буде достатньо тривалим.  

З 2014 р. увага міжнародних організацій пильно прикута до України, 

адже наслідки Революції Гідності, анексії Криму та військових конфліктів на 

сході України мають не лише локальні, але й глобальні наслідки [228]. 

Економічний поступ, який зробила наша країна у посткризовий період, зараз 

практично знівельовано девальвацією національної валюти, зниженням рівня 

доходів та погіршенням умов життя населення. 

Світова економіка поступово оговтується після глибокої кризи 2008–

2009 рр., як наслідок, відбуваються суттєві трансформації у заробітній платі, 

причому такі процеси по-різному протікають у розвинених країнах та 

країнах, що розвиваються, також існують суттєві регіональні відмінності. 

Міжнародною організацією праці виділено наступні світові тренди в оплаті 

праці: 

– за результатами економічного пожвавлення у 2012–2013 рр. досі не 

вдалося досягнути докризових стандартів оплати праці; 
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– високорозвинені країни демонструють практично нульове 

зростання оплати праці; 

–  рівень оплати праці у країнах, що розвиваються, поступово 

наближається до рівня високорозвинених країн;  

– зростають масштаби соціально-економічної нерівності; 

– підвищується роль трудових доходів у забезпеченні добробуту 

населення; 

–  посилюється дискримінація в оплаті праці [229]. 

Наприкінці 1990-х економічне зростання у високорозвинених країнах і 

у країнах, що розвиваються, було практично на одному рівні [230, c. 7], 

проте, до 2008 р. країни, що розвиваються, змогли досягнути майже вдвічі 

вищих темпів зростання, ніж високорозвинені. Водночас, економічне 

падіння, зумовлене кризою 2008–2009 рр., для розвинених країн було значно 

глибшим, відповідно, довшим є період рецесії. 

Економічний спад в Україні у кризовий період був навіть глибшим, ніж 

у розвинених країнах, — у 2009 році зафіксовано зниження ВВП на понад 

14%. Впродовж наступних кількох років економіці України практично 

вдалося відновитися до докризового рівня, проте, у 2014 р. відбувся суттєвий 

спад економічної активності, спричинений військовими діями на сході 

України, а також анексією частини території. 

До 2014 р. динаміка зростання середньомісячної заробітної плати в 

Україні суттєво перевищувала загальносвітові показники, за цим показником 

наша країна є одним із лідерів у групі країн, що розвиваються. 

Як бачимо, у посткризовий період у світі зафіксовано зовсім незначне 

зростання заробітної плати — близько 2%, причому визначальним чином 

таке зростання зумовлене за рахунок Китаю. У той же час у країнах Європи 

досі спостерігається падіння рівня оплати праці, особливо яскраво це 

проявляється у Греції, Іспанії, Італії, Ірландії, Великобританії, а також у 

Японії. 
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Україна є одним із лідерів за темпами зростання заробітної плати у 

світі. У 2012 р. зростання складало 14,4%, і хоча у 2013 р. цей показник 

знизився майже вдвічі, наша країна зберігає за собою лідерство, 

випереджаючи Китай. 

Хоча заробітна плата в Україні зростає досить швидкими темпами, 

рівень оплати праці в нашій країні досі залишається дуже низьким. 

За даними МОП, середньомісячна заробітна плата в США (за 

паритетом купівельної спроможності) у 2013 р. складала близько 3 тис. 

доларів США (що майже відповідає середньому значенню по розвинених 

країнах), тоді як у Китаї та групі країн, що розвиваються, — лише близько 

1 тис. дол. США. За приблизними оцінками, середня місячна заробітна плата 

у світі складає майже 1,6 тис. дол. США. За останнє десятиліття розрив в 

оплаті праці між розвиненими країнами, та країнами, що розвиваються, 

суттєво скоротися, це відбулося в основному за рахунок стрімкого зростання 

заробітної плати у країнах, що розвиваються, адже у високорозвинених 

країнах спостерігається стагнація заробітної плати та навіть її зниження у 

деяких країнах. 

В Україні на тлі масштабної девальвації національної валюти 

відбувається стрімке падіння середньомісячної заробітної плати. Так, у 

грудні 2013 р. середня заробітна плата становила 3265 грн., або майже 400 

дол. США, тоді як у грудні 2014 р. — 3476 грн., а це близько 220 дол. США 

(розраховано за курсом НБУ). Востаннє таке критичне падіння рівня доходів 

населення відбулося у 2008 р., тоді середня заробітна плата знизилась до 245 

дол. США. 

Варто відзначити, що спроби реформувати систему заробітної плати 

здійснювалися протягом всього періоду незалежності. Важливим кроком 

стало створення у 1991 році Урядом проекту «Концепція реформи організації 

оплати праці в Україні» [231, c. 14]. У 1992 році було прийнято Декрет 

Кабінету міністрів «Про оплату праці», в якому визначалися суб’єкти 

державного і договірного регулювання оплати праці, система договірного 
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регулювання на різних рівнях — від державного до рівня підприємства; 

Постановою КМУ від 2 червня 1993 року № 393 затверджено рекомендації 

щодо міжгалузевої диференціації оплати праці; у Постанові КМУ від 31 січня 

1993 року № 7 визначено порядок про регулювання фондів споживання, а у 

Постанові від 26 січня 1993 року за № 47 визначено порядок регулювання 

розмірів посадових окладів і премій; у 1993 році укладено першу Генеральну 

тарифну угоду та почалося укладання галузевих угод, що гармонувало з 

прийняттям у липні 1993 року Закону України «Про колективні договори та 

угоди». А в 1995 році був прийнятий Закон «Про оплату праці», що 

ґрунтувався на визнанні міжнародних трудових норм. Кілька разів 

змінювалася методологія регулювання фонду споживання. 

Проте, незважаючи на досить прогресивну законодавчо-правову базу, 

реформи згідно із задекларованими цілями не відбулося. У грудні 1992 року 

Декретом Кабміну було зупинено дію Закону «Про мінімальний споживчий 

бюджет». Лише під тиском профспілок у 1994 році був прийнятий Закон 

України «Про межу малозабезпеченості» і встановлений соціальний стандарт 

для визначення розміру заробітної плати на період кризового стану 

економіки. Однак, при заниженому соціальному стандарті парламент не 

встановлював мінімальну заробітну плату навіть на рівні межі 

малозабезпеченості. 

Як результат цієї політики, у 1991–1999 роках рівень реальної 

заробітної плати знизився у 3,8 рази (тим часом як ВВП — у 2,3 р., 

продуктивність праці — в 1,3 р.). У 2000 році заробітна плата за своєю 

купівельною спроможністю становила лише третину рівня 1990 року, а в 

сукупних доходах населення її вага знизилася з 70,7% в 1991 році до 42,7% в 

2001. Тобто вона фактично втратила свої основні функції — відтворюючу і 

стимулюючу. З 1995 року набули поширення й затримки виплати заробітної 

плати. 

Наприкінці 90-х в Україні спостерігалась помітна стабілізація 

економіки. У 2000 році було розроблено і схвалено Указом Президента 
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України «Концепцію подальшого реформування оплати праці». Основними 

причинами її розробки стали: поглиблення міжгалузевої та міжпрофесійної 

диференціації в оплаті праці внаслідок нестабільної роботи в окремих 

галузях економіки; негативні зміни у структурі собівартості зі зменшенням 

основної частки заробітної плати; недоліки в організації та нормуванні праці, 

що призводило до неефективного використання трудового потенціалу; 

низький рівень заробітної плати, що було наслідком фінансового становища, 

інфляції, незадовільної організації системи державного та колективно-

договірного регулювання, низької продуктивності праці та відсутності 

ефективних методичних підходів до формування фондів оплати праці в 

бюджетній сфері [232, с. 93–94]. 

Йшлося насамперед про здійснення переходу до визначення заробітної 

плати як ціни робочої сили, що формується на ринку праці та є зовнішнім 

фактором для підприємства; відновлення частки оплати праці у ВВП до 

55% — рівня 1990 року; поетапне наближення державної гарантії 

мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму як нового 

соціального стандарту, який було введено у 2000 році замість межі 

малозабезпеченості і, загалом, істотне підвищення рівня трудових доходів.  

Згідно з розробленою концепцію, серед основних завдань дальшого 

реформування оплати праці передбачалося визначення заходів, спрямованих 

на забезпечення зростання номінальної заробітної плати та формування 

джерел її дальшого підвищення на державному, регіональному рівнях та на 

рівні підприємств за рахунок: 

– встановлення економічно та соціально обґрунтованих рівнів 

мінімальної заробітної плати з поетапним наближенням її розміру до 

прожиткового мінімуму. Але підвищення розміру мінімальної заробітної 

плати не забезпечує підвищення купівельної спроможності при 

випереджаючих темпах зростання цін порівняно до темпів зростання 

реальної заробітної плати; забезпечення випереджаючого зростання 

номінальної заробітної плати порівняно з підвищенням споживчих цін — 
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обов’язкова умова зростання реальної заробітної плати. Однак, слід 

зауважити, що треба було порівнювати темпи зростання цін та реальної 

заробітної плати. Так, статистичні дані за період 1995–2005 років свідчать 

про те, що при зростанні за цей період номінальної заробітної плати в 

11,041 разів споживчі ціни зросли у 4,025 рази, а реальна заробітна плата — 

всього у 2,743 рази. Тобто ціни зростали в 1,46 разів швидше, ніж реальна 

заробітна плата; 

– забезпечення оптимальної міжпрофесійної (міжкваліфікаційної, 

міжпосадової) та міжгалузевої диференціації заробітної плати усіх категорій 

працюючих. Але держава не опікується цим питанням, оскільки міжгалузеві 

співвідношення заробітної плати не регулюються ні нормативними 

документами, ні колективно-договірними заходами. Вони регулюються 

ринковою кон’юнктурою виробництва — можливостями окремих 

підприємств виплачувати більш високу заробітну плату. Якщо у 1991 році 

коефіцієнт міжгалузевої диференціації складав в цілому по економіці 2,66, то 

в 1995 році він становив вже 3,78, а у 2006 році — 4,07. Якщо у 1991 році 

найвищою була заробітна плата у добувній промисловості, а найнижчою — у 

культурі, то у 1995–2006 роках — найвища — у фінансовій діяльності, а 

найнижча — у сільському господарстві. Ще більш висока міжпосадова 

диференціація рівнів посадових окладів на підприємствах (не враховуючи 

перших керівників цих підприємств). На державних підприємствах вона 

становить 8,0–15,0 разів, а за даними Асоціації Регіональних кадрових 

агенцій України по обласним центрам України на акціонерних та приватних 

підприємствах вона становила: у Донецьку, Маріуполі, Луганську та 

Криму — від 7,14 до 8,33, у Полтаві та Черкасах — 10,0, у Миколаєві та 

Харкові — від 14,3 до 15,1; у Львові та Дніпропетровську — від 21,4 до 20,0. 

Виходячи зі світової практики, міжгалузева диференціація не повинна 

перевищувати 2,50, а на підприємствах — 10,0. Питання міжгалузевої 

диференціації оплати праці повинні регулюватися Генеральною угодою, а 
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міжпрофесійні та міжпосадові — угодами іншого рівня та колективним 

договором підприємств; 

– удосконалення механізму оподаткування заробітної плати шляхом 

встановлення диференційованих ставок оподаткування залежно від розмірів 

доходу. Проте, і до сьогоднішнього дня діє єдина ставка оподаткування. 

На виконання цієї концепції розпорядженням Кабінету Міністрів 

України були затвердженні заходи щодо її реалізації. В правовому акті ці 

заходи розділені на 4 групи: 

1) правове та нормативно-методичне забезпечення реалізації 

Концепції; 

2) удосконалення державного регулювання оплати праці; 

3) удосконалення колективно-договірного регулювання оплати праці; 

4) посилення захисту прав працівників на своєчасне отримання 

заробітної плати. 

Тобто враховуючи вище зазначені положення, ми можемо зробити 

висновок, що більшість із задекларованих у концепції положень досі не 

реалізовані. 

Сьогоденні реалії зумовлюють реформування оплати праці, яке має 

відбуватися в контексті наближення до світових соціальних стандартів, 

зазначених у Європейській соціальній хартії. Його завданням має стати 

вирішення системних суперечностей сфери оплати праці, оскільки сьогодні її 

підвищення передусім збільшує витрати роботодавців і не заохочує 

зростання продуктивності праці (так, наприклад, рівень галузевої та 

регіональної диференціації залишається незмінним практично з 1995 р.). Про 

відсутність в Україні цілеспрямованої політики доходів свідчить їх надмірна 

диференціація у високо- і низькодоходних груп населення. Найбільша 

диференціація має місце між робітниками підприємств і керівниками. В ряді 

випадків різниця в рівнях оплати складає 30–40 разів, а в середньому розрив 

складає 10–15 разів. Необґрунтованим є співвідношення між ставкою 

першого розряду Єдиної тарифної сітки та величиною прожиткового 
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мінімуму (вона становить 81% цього показника). Епізодично розрізнені 

перегляди нормативних величин цих показників і додаткові пільги окремим 

соціальним групам, як правило, не пов’язані з можливостями державного і 

місцевих бюджетів щодо їх фінансового забезпечення. 

На наш погляд, стимулювання зростання заробітної плати здійснюється 

в розрахунку на підвищення попиту на вітчизняну продукцію і, як наслідок, 

поліпшення економічної динаміки в цілому. Кінцевим наслідком такої 

політики має стати досягнення основних міжнародних соціальних стандартів, 

ратифікованих Україною як членом Міжнародної організації праці. Проте, 

нині Україна суттєво відстає від світових стандартів в галузі оплати праці. 

Так, згідно з міжнародними стандартами, для країн Центральної і Східної 

Європи та СНД введено міжнародний критерій бідності. У відповідності з 

критеріями Світового банку, бідними вважаються особи, у яких вартість 

добового споживання складає 4,3 долара США (в обрахунку за паритетом 

купівельної спроможності). Для порівняння, для країн з розвинутою 

ринковою економікою критерій бідності — вартість добового споживання в 

розмірі 14,46 доларів США. До категорії бідних в Україні належать за цим 

критерієм 26,7% населення, 14,7% проживають в злиденності. Майже 

половина населення країни — 46,8% — вважають себе бідними. А з огляду 

на останні події в Україні цей показник зріс в рази. 

Відставання України від європейських країн та країн з розвиненою 

ринковою економікою за рівнем заробітної плати досить значне, якщо не 

сказати, що критичне. Існує суттєвий розвив навіть з країнами Євросоюзу, які 

віднесені Євростатом до третьої умовної категорії за рівнем мінімальної 

гарантованої заробітної плати, де вона не досягає 300 євро. Зокрема, 

мінімальна зарплата з січня 2006 року складала у Латвії — 120 євро, Литві — 

159, Словаччині — 183 євро, Естонії — 192, Польщі — 234, Угорщині — 247, 

Чехії — 261 євро [233]. 

За даними обстеження Державного комітету статистики, в Україні 

налічується 2,6 млн., або 14% працівників працездатного віку, які впродовж 
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2005 року отримували менше гривні за одну відпрацьовану годину. Майже у 

половини (41,0%) працівників погодинний заробіток знаходився у межах 

однієї–двох гривень. За останні 10 років частка заробітної плати в ВВП 

України знизилась з 53,1 до 26%.  

Існує також невиправдана диференціація в оплаті праці за видами 

економічної діяльності, яка досі значною мірою пов’язана із ступенем 

адаптації галузей до ринкових умов господарювання. Відмінності в розмірах 

заробітної плати за видами економічної діяльності підприємств значною 

мірою обумовлюють регіональну диференціацію цього показника. Так, 

середня заробітна плата за жовтень 2006 року в авіаційні промисловості 

(2110,24 грн.) та фінансовій сфері (2131,25 грн.) більш ніж втричі 

перевищувала середню заробітну плату у сільському господарстві 

(617,26 грн.) чи в сфері охорони здоров’я (667,19 грн.). 

В сучасних умовах забезпечення конкурентоспроможності економіки 

України на підґрунті низької вартості робочої сили все більше доводить свою 

неадекватність поточним та стратегічним завданням соціально-економічного 

розвитку та викликам глобалізації. 

По-перше, це унеможливлює повноцінне відтворення робочої сили та 

розвиток творчих здібностей працівників, суттєво демотивує учасників ринку 

праці до підвищення професійно-кваліфікаційного рівня, що, відповідно, 

значно обмежує можливості використання людського потенціалу як 

конкурентної переваги, підвищення рівня конкурентоспроможності 

національної робочої сили. 

По-друге, обмеженість та нестабільність зовнішніх чинників, що були 

одними з визначальних при забезпеченні високих темпів зростання у 

попередні роки, потребують динамічного розвитку внутрішнього ринку. 

Низька заробітна плата обмежує зростання попиту населення, насамперед у 

сегментах дорогої, інноваційної, наукоємної продукції. Можливість 

заміщення дорогих технологій та обладнання дешевою робочою силою є 
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одним із обмежувачів інвестиційних процесів, відтак, гальмує внутрішній 

попит на ринку інвестиційної продукції. 

Ми вважаємо, у зв’язку з вищезазначеним, реформування оплати праці 

має стати невід’ємною складовою ринкових перетворень. Хочемо відзначити, 

що окремі питання оплати праці не раз ставали темами дисертаційних 

досліджень значної кількості науковців, зокрема, О. В. Гаєвої «Державне 

регулювання праці», В. М. Божка «Теорія правового регулювання оплати 

праці», О. В. Валецької «Правове регулювання оплати праці» та ін. Тому, на 

нашу думку, доцільно буде піддати критичному аналізу заходи, які 

задекларовані в концепції, та ті, які дійсно було втілено в життя. І з 

урахуванням наукових пропозицій щодо реформування інституту оплати 

праці слід прийняти нову Концепцію адаптації норм національного 

трудового законодавства до міжнародно-правових стандартів оплати праці, 

так як вже пройшло 15 років від прийняття діючої. І всім відомо, що Україна 

крокує до європейського виміру життя і повинна динамічно реагувати на 

соціально-економічні зміни в суспільстві. 

Девізом нової концепції має стати підвищення ефективності 

використання  трудового потенціалу шляхом визначення залежності  

величини оплати праці від реальних зусиль того чи іншого працівника, а 

також від результатів його праці.   

Вважаємо за потрібне акцентувати увагу на тих положеннях, які 

повинні бути враховані у створенні нової концепції. 

По-перше, це те, що в умовах, коли діюча тарифна система оплати 

праці втрачає своє значення, система соціального партнерства тільки 

формується, а механізм узгодження попиту і пропозиції на ринку праці 

практично відсутній, повинна бути забезпечена провідна роль держави в 

реформування політики оплати праці і доходів населення. 

По-друге, реформа заробітної плати має носити комплексний характер, 

охоплювати ринковий і неринковий сектори економіки і переслідувати 

наступні цілі: 
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– підвищення платоспроможного попиту на внутрішньому ринку і 

зростання інвестиційної активності; 

– реструктуризацію валового внутрішнього продукту в частині 

підвищення питомої ваги заробітної плати (для порівняння: в розвинених 

країнах світу рівень заробітної плати у ВВП становить 60–70%); 

– встановлення раціональних співвідношень між заробітною платою, 

підприємницьким прибутком і прибутком від власності; 

– забезпечення раціонального співвідношення в оплаті праці 

працівників бюджетної та небюджетної сфер. 

Необхідними кроками, які будуть направлені на реальне втілення 

завдань нової Концепції у життя, вважаємо, що мають бути такі.  

В ринковому секторі бізнес має заохочуватися до підвищення оплати 

праці на підприємствах та створення нових високооплачуваних робочих 

місць. Це, зокрема, може відбуватися за рахунок надання підприємствам 

податкового кредиту в розмірі, необхідному для облаштування нових 

робочих місць чи підвищення продуктивності існуючих. Зважаючи на 

зростаючу конкуренцію за кваліфіковану робочу силу на вітчизняному ринку 

праці, вже у короткостроковому періоді слід очікувати поширення тенденції 

до підвищення компаніями заробітної плати незалежно від законодавчо 

встановленого мінімального рівня. Зазначений процес дозволить зменшити 

потребу в бюджетному дотуванні Пенсійного фонду, бюджетних видатках на 

компенсацію частки вартості комунальних послуг, інших соціальних 

платежах. 

Необхідно перейти від фіксації мінімальної заробітної плати до 

впровадження соціального стандарту відтворення працівника. Такий 

стандарт — це гарантія високого рівня життя, який держава зобов’язується 

забезпечувати. При переході на соціальні стандарти суспільство отримує 

чіткий план розвитку людського капіталу країни. В приватному секторі 

відповідальність за виконання соціального стандарту має лежати на бізнесі, в 

державному — на державі. Згідно з міжнародною практикою, встановлення 
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такого стандарту має бути справою тристоронньої комісії, до якої входять 

представники уряду, роботодавців і найманих працівників. 

Зазначений соціальний стандарт має розраховуватися на новій 

методологічній основі: 

– враховувати необхідність утримання непрацездатних членів сім’ї; 

– включати до «споживчого кошика» для визначення вартісної 

величини прожиткового мінімуму витрати на сплату прибуткового податку з 

доходу, купівлю або оренду житла, платні послуги охорони здоров’я, освіти, 

утримання дітей у дошкільних закладах, тощо; 

– враховувати сучасні стандарти споживання харчових продуктів, 

необхідного для забезпечення повного відтворення робочої сили. 

Доцільно здійснити перехід від єдиної тарифної сітки до галузевих 

систем оплати праці, враховуючи міжнародний досвід вже вироблених 

систем оплати праці з урахуванням національної специфіки. 

Таким чином, нова концепція має містити програму щодо виходу 

України з критичного становища, що склалося. Вона передусім має бути 

спрямована на відновлення заробітної плати як реальної, ефективної діючої 

категорії ринкової економіки, забезпечення її основних функцій — 

відтворюючої, стимулюючої, регулюючої. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

На основі викладеного у цьому розділі дослідження дисертант дійшов 

наступних висновків.  

1. Диференціація заробітної плати — об’єктивне явище, що 

відображає специфіку праці та обумовлюється соціально-економічними 

відмінностями в статусі членів суспільства в сфері права, розподілу і 

споживання, притаманне для кожної країни, незалежно від рівня достатку її 

населення. Проте, саме необґрунтована диференціація за різними факторами 
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є одним з чинників, які негативно впливають на оплату праці та розвиток 

економіки в цілому. 

2. Необхідно забезпечити оптимальну диференціацію заробітної плати 

за рахунок унормування основних факторів диференціації правовими 

важелями регулювання заробітної плати в Україні, враховуючи світовий 

досвід з вирішення цієї проблеми. 

3. Дисертант пропонує запровадити галузеві стандарти оплати праці в 

практику договірного регулювання колективних трудових відносин як бази 

для переговорів при укладанні галузевих угод, це є однією з важливих умов 

забезпечення сталого соціально-економічного розвитку і наближення до 

принципів оплати праці передових країн світу. 

4. Визначити галузевий стандарт оплати праці як соціальний 

норматив, алгоритмом розрахунку якого є стандарт розміру регулярно 

виплачуваної частини заробітної плати працівника, що представляє базову 

професію організації, що включає в себе елементи тарифних ставок, 

компенсаційних виплат, пов'язаних з режимом роботи та умовами праці, 

доплат і надбавок до тарифних ставок, премій та винагород, що мають 

систематичний характер.  

5. Має бути прийняте рішення на державному рівні щодо 

впровадження галузевого стандарту оплати праці, яке має відбуватися 

паралельно із запровадженням системних заходів з реформування оплати 

праці в економіці в цілому. Таке комплексне вирішення численних проблем 

українського працівника дозволить забезпечити збалансованість і 

виваженість усіх складових нової системи оплати праці і ефективність 

механізму її реалізації. 

6. Обґрунтовано прийняття нової Концепції адаптації норми 

національного трудового законодавства до міжнародно-правових стандартів 

оплати праці задля динамічного реагування на соціально-економічні зміни в 

суспільстві. ЇЇ метою має стати підвищення ефективності використання  

трудового потенціалу шляхом визначення залежності  величини оплати праці 
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від реальних зусиль того чи іншого працівника, а також від результатів його 

праці.  

7. З метою виходу України з критичного становища та втілення 

завдань нової концепції у життя дисертантом запропоновані такі кроки: 

– заохочення бізнесу до підвищення оплати праці на підприємствах та 

створення нових високооплачуваних робочих місць; 

– перехід від фіксації мінімальної заробітної плати до впровадження 

соціального стандарту відтворення працівника; 

– перехід від єдиної тарифної сітки до галузевих систем оплати праці, 

враховуючи міжнародний досвід вже вироблених систем оплати праці з 

урахуванням національної специфіки. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті проведеного дисертаційного дослідження сформульовано 

ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, основні з них такі: 

1. Розкрита юридична природа і запропонована авторська конструкція 

для визначення «міжнародного трудового стандарту»: це певний зразок 

(еталон, модель), якому характерна універсальність, загальність, об’єктивна 

форма вираження, який прийнятий компетентним органом міжнародної 

спільноти та зафіксований належним правовим способом у 

загальнодоступному документі і служить  базовою нормою-принципом для 

порівняння з нею  інших подібних об’єктів чи явищ. У вказаному визначенні 

відбиті найголовніші ознаки, які характерні міжнародному трудовому 

стандарту. Основні види міжнародних трудових стандартів знайшли відбиття 

у Конституції України, а саме у статтях 43–46, це такі як вільний вибір праці, 

захист своїх трудових прав, право на відпочинок, заборони дискримінації у 

соціально-трудових відносинах. 

2. Запропоновано класифікацію міжнародно-правових стандартів в 

сфері оплати праці, виділяючи 3 групи: 

– отримання справедливої винагороди за рівну працю; 

– антидискримінаційні стандарти оплати праці; 

– захист оплати праці. 

3. Охарактеризовано інститут оплати праці. Визначено, що оплата 

праці  становить собою базову категорію у системі умов праці. Вона є тим 

сигнальним показником, у якому відбиваються усі суперечності суспільства, 

усі його досягнення і прорахунки. Сучасний етап ринкових перетворень, 

який переживає Україна, вимагає нової ідеології формування системи оплати 

праці, що має стати одним із головних стимулів підвищення продуктивності 

праці й ефективності управління. В національному трудовому законодавстві 

не розмежовуються поняття система і форма оплати праці. Запропоновано 

ввести класифікації системи оплати праці. В основу цієї класифікації 
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покласти такий критерій як індивідуалізація праці. І в залежності від нього 

здійснювати поділ на тарифну та безтарифну. Визначено тлумачити 

погодинну і відрядну як форми оплати праці. Аргументуючи це тим, що 

форма оплати плати характеризує співвідношення між витратами робочого 

часу, продуктивністю праці працівників і величиною їх заробітку. 

Натуральний і грошовий – виділяти як способи виплати заробітної плати. 

4. Проаналізована мінімальна заробітна плата в контексті 

міжнародного трудового права. Встановлено, що у більшості європейських 

країн по основній частині трудящих здійснюється регулювання оплати 

праці в таких основних напрямках: 1) встановлення мінімуму заробітної 

плати та визначення її структури; 2) впровадження певних форм оплати 

робочої сили; 3) індексація заробітної плати і здійснення заходів для 

запобігання її надмірного зростання. 

5. Автором акцентовано увагу на тому, що питання залежності  

мінімальної заробітної плата від прожиткового мінімуму є дискусійним.  

Зауважено, що дотепер і в науці, і на практиці використовується лише один 

соціальний стандарт – прожитковий мінімум із застарілим, недостатнім 

набором товарів і послуг, що викликає постійні нарікання, замість того, щоб 

науково обґрунтувати і законодавчо визначитися з новою системою споживчих 

бюджетів, що слугувала б основою для розробки соціальних стандартів, у тому 

числі в оплаті праці. Наголошується на необхідності впровадження 

відновлювальних споживчих бюджетів працездатного населення, розроблених з 

врахуванням умов праці,  доплат на утримування дитини тощо. Зроблено 

висновок про неадекватність прожиткового мінімуму, що породжує 

дезорієнтацію в соціальній політиці загалом і в політиці забезпечення доходів 

населення зокрема. 

6. Диференціація заробітної плати – об’єктивне явище, що відображає 

специфіку праці та обумовлюється соціально-економічними відмінностями в 

статусі членів суспільства в сфері права, розподілу і споживання, притаманне 

для кожної країни, незалежно від рівня достатку її населення. Основними 
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факторами диференціації заробітної плати є: 1) демографічні (стать, вік, 

расова приналежність, здібності); 2) професійні (фах, спеціальність, освіта, 

кваліфікація, досвід, рівень професіоналізму тощо); 3) соціально-статусні 

(робота за наймом, залучення до виконання договору підряду, підприємець, 

самозайняті, вільна професія тощо); 4) соціально-економічні (вид занять або 

діяльності, галузь, режим робочого часу, умови праці тощо); 5) соціально-

географічні (природно-кліматичні особливості місця роботи, його 

територіальна самостійність, щільність та характер розселення, національні 

особливості); 6) соціально-політичні (політична стабільність в регіоні, рівень 

розвитку соціальної інфраструктури тощо). Підкреслено, що  саме 

необґрунтована диференціація за різними факторами є одним з чинників, які 

негативно на оплаті праці та розвитку економіки  в цілому. Необхідно 

забезпечити оптимальну диференціацію заробітної плати за рахунок 

унормування основних факторів диференціації правовими важелями 

регулювання заробітної плати в Україні, враховуючи світовий досвід з 

вирішення цієї проблеми. 

7. Зазначено, що існує відмінність між механізмами індексації України 

та країн Євросоюзу, відносно порогу індексації, частоти, рівня (галузевому, 

національному, регіональному, виробничому) та порядку здійснення. 

Загальні положення стосовно державного регулювання оплати праці майже 

ідентичні до моделі України. Актуальним для України є питання 

впровадження індексації для працівників з низьким рівнем доходів, задля 

покращення рівня життя малозабезпечених верств населення. Разом з тим в 

умовах становлення договірного регулювання трудових відносин, індексація 

заробітної плати та інших доходів громадян повинна залишатися пріоритетом 

держави і визначатися імперативними нормами – обов’язковими для 

виконання всіма роботодавцями незалежно від форм власності й 

господарювання. 

Запропоновано внести зміни до національного законодавства щодо 

визначення поняття мінімальної заробітної плати та визначити її як 
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державний мінімальний соціальний стандарт у царині оплати праці при 

виконанні робітником трудових обов’язків в нормальних умовах праці при 

виконанні встановленої (місячної або годинної) норми праці. 

8. Визначено, що «галузевий стандарт оплати праці» (ГСОП) має 

розраховуватися як «мінімальний стандарт оплати праці» помножений на 

«підвищувальний галузевий коефіцієнт». При цьому мінімальний стандарт 

оплати праці (МСОП) визначати як еталон, який включає в себе мінімальний 

набір продуктів харчування, товарів та послуг, необхідних для відновлення з 

життєвих сил і енергії робітника, на якого у процесі роботи впливають 

шкідливі та (або) небезпечні виробничі фактори. Розрахунки МСОП мають 

ґрунтуватися на визначенні мінімальних споживчих бюджетів за видами 

робіт та професій. Підвищувальний галузевий коефіцієнт (ПГК) залежить від: 

1) галузі, в якій працює робітник; 2) характеру роботи, виконуваної 

працівником; 3) ПГК мають визначатися галузевими угодами і бути 

затвердженими Кабінетом Міністрів України. 

9. Обґрунтована необхідність прийняття нової Концепції адаптації 

норм національного трудового законодавства до міжнародно-правових 

стандартів оплати праці задля динамічного реагування на соціально-

економічні зміни в суспільстві з метою підвищення ефективності 

використання трудового потенціалу. Основними положеннями, які повинні 

бути враховані у створенні нової Концепції є: 1) в умовах коли діюча 

тарифна система оплати праці втрачає своє значення, система соціального 

партнерства тільки формується, а механізм узгодження попиту і пропозиції 

на ринку праці практично відсутній, повинна бути забезпечена провідна роль 

держави в реформування політики оплати праці і доходів населення; 

2) реформа заробітної плати має носити комплексний характер, охоплювати 

ринковий і неринковий сектори економіки і переслідувати такі цілі: 

а) підвищення платоспроможного попиту на внутрішньому ринку і 

зростання інвестиційної активності; 
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б) реструктуризацію валового внутрішнього продукту в частині 

підвищення питомої ваги заробітної плати (для порівняння: в розвинутих 

країнах світу рівень заробітної плати у ВВП становить 60–70 %); 

в) встановлення раціональних співвідношень між заробітною платою, 

підприємницьким прибутком і прибутком від власності; 

г) забезпечення раціонального співвідношення в оплаті праці 

працівників бюджетної та небюджетної сфер. 
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