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АНОТАЦІЯ 

Ганечко О.М. Трудові правовідносини у сфері оплати праці в 

Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального 

забезпечення. – (081 – Право). – Національний університет «Острозька 

академія» – Київський націоналний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному аналізу 

теоретичних основ оплати праці в Україні, а також актуальних проблем 

практичного характеру і пошуку шляхів їх вирішення. У науковій роботі 

здійснено правову характеристику наукових інтерпретацій оплати праці, 

розкрито сутність та ознаки оплати праці, досліджено ретроспективу 

правового регулювання вказаної сфери, а також визначено особливості 

його сучасного стану.  

Характерними ознаками оплати праці є такі: це винагорода за 

виконану роботу; вона виплачується систематично, переважно у 

грошовому виразі; заробітна плата – це винагорода за роботу, 

обумовлену трудовим договором; правосуб’єктністю у цих відносинах 

володіють працівник та власник або уповноважений ним орган; ця 

винагорода виплачується з урахуванням особистого трудового внеску 

працівника залежно від кількості та якості виконуваної ним роботи за 

наперед встановленими нормами та розцінками; ця винагорода має 

гарантований характер, ґрунтується на заздалегідь встановлених нормах 

і розцінках; це оплата виконуваної працівником певної 

трудової функції. 
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Встановлено спільні та відмінні риси заробітної плати та оплати 

праці, структуру заробітної плати, розглянуто методи та способи 

правового регулювання заробітної плати. Виділено мету і завдання 

системи оплати праці. Названо види функцій, принципів і гарантій 

системи оплати праці. 

Спільними ознаками заробітної плати та оплати праці є такі: 

нормативне надання заробітній платі та оплаті праці характеру 

основних трудових правомочностей працівників; спільні нормативні 

джерела у сфері відплатності праці; спільний для заробітної плати та 

оплати праці соціально-економічний та правовий характер. 

До основних спеціальних принципів у системі оплати праці 

належать наступні: 1) справедливість системи оплати праці; 2) 

недопущення дискримінації в системі оплати праці; 3) наукова, 

економічна й соціально-правова обґрунтованість системи оплати праці; 

4) нерозривний зв’язок продуктивності праці з розміром заробітної 

плати; 5) гарантованість виплати заробітної плати, а також 

передбачених системою оплати праці заохочувальних, гарантійних та 

компенсаційних витрат; 6) забезпечення мінімальних державних 

гарантій в оплаті праці, зокрема в частині мінімальної заробітної плати 

та обов’язкових виплат; 7) єдність та диференціація правового 

регулювання оплати праці й відповідних умов праці; 8) інформаційна 

прогнозованість системи оплати праці, яка дозволяє працівнику 

спрогнозувати розмір заробітної плати у залежності від якості праці, 

виробітку, результату, внеску у виробничу діяльність тощо. 
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Основними завданнями системи оплати праці як комплексної 

інституції є: 1) визначення умов та засад обчислення суми заробітної 

плати; 2) забезпечення на організаційному рівні проведення  виплат 

заробітної плати; 3) забезпечення основних гарантій у сфері праці; 4) 

встановлення компенсаційних та гарантійних виплат; 5) забезпечення 

ефективного виконання своїх функцій елементами виплати праці; 6) 

організація оплати праці у розрізі підприємств, регіонів, галузей 

економіки та ринку праці в державі загалом; 7) встановлення основних 

засад саморегулювання й державного регулювання попиту й пропозиції 

на ринку праці; 8) нормування праці загалом та заробітної плати 

зокрема; 9) інші завдання, пов’язані із забезпеченням принципів оплати 

праці. 

Виокремлено класифікацію відносин у сфері оплати праці, 

розглянуто сутність кожної з них, визначено особливості виникнення, 

розвитку та припинення правовідносин у сфері оплати праці. З’ясовано 

специфіку відповідальність за порушення права працівника на оплату 

праці.  

Правовідносини у сфері оплати праці – це суспільні відносини, 

що регламентуються трудо-правовими нормами, виникають 

розвиваються та припиняються між індивідуалізованими та 

колективними учасниками, а також державою, утворюють для них чітко 

визначені суб’єктивні права та обов’язки і стосуються визначення 

системи оплати праці, розміру винагороди за виконувану трудову 

діяльність, встановлення доплат, гарантій, компенсацій та інших 
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можливих виплат працівникові за якісне та результативне здійснення 

ним своєї трудової функції. 

Характерними особливостями матеріальної відповідальності за 

порушення права працівника на оплату праці є: майновий характер, що 

проявляється у невиконанні передбаченим трудовим договором 

обов’язків надання працівникові матеріальних благ; відшкодуванню 

підлягає пряма шкода, що полягає у невчасному та неповному 

отриманні працівником доходів внаслідок умисних незаконних дій 

керівника; збитки, що компенсуються, включають в себе суму як 

основних, так і додаткових невиплачених доходів (основної заробітної 

плати, індексації доходів, компенсаційних виплат); притягнення до 

матеріальної відповідальності за порушення порядку оплати найманої 

праці здійснюється незалежно від притягнення до дисциплінарної, 

адміністративної, кримінальної відповідальності; результатом є 

настання правопоновлюючих наслідків – виплата відшкодування. 

Проблемами правового регулювання системи оплати праці є 

наступні: 1) проблема значного розриву між необхідним рівнем 

заробітної плати в розрізі регіонів, галузей та окремих професій та 

фактично виплачуваною неконкурентною винагородою; 2) низький 

рівень мінімальної заробітної плати, що не дозволяє найманим 

працівникам брати активну участь в економічному житті країни та 

негативно відображається на економічному розвитку нашої держави; 3) 

високий рівень приховування заробітної плати або ж її реального 

розміру від контролюючих органів; 4) незначний рівень диференціації 

гарантій у сфері оплати праці для деяких категорій найманих 
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працівників чи у випадку виникнення тих чи інших соціально-трудових 

ризиків. 

Сформовано проблеми правового регулювання системи оплати 

праці. Названо тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

системи оплати праці. Виведено шляхи запозичення зарубіжного 

досвіду правового регулювання системи оплати праці. 

Ключові слова: правове регулювання, оплата праці, заробітна 

плата, винагорода за працю, законодавство у сфері праці, працівник, 

праця, правовідносини у сфері оплати праці, роботодавець. 
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ANNOTATION 

Ganechko O.M. Labor relations in the field of work payment in 

Ukraine.– The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of the Doctor of Law in 

specialty 12.00.05 – labor law; social security law. (081 – Law) – National 

University of Ostroh Academy –Taras Shevchenko National University of 

Kyiv. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to systematic and thorough analysis of 

theoretical foundations of work payment in Ukraine, as well as actual 

problems of practical character and the search for ways to solve them. In the 

scientific work the legal characteristic of scientific interpretations of work 

payment was made, the essence and characteristics of remuneration of labor 

were disclosed, the retrospective of legal regulation of this sphere was 

investigated, and the peculiarities of its current state were determined. 

Characteristic signs of wages are as follows: it is a reward for the 

work done; it is paid systematically, mainly in monetary terms; wages - a 

reward for work, stipulated by an employment contract; legal personality in 

these relations is owned by the employee and the owner or an authorized 

body; this remuneration is paid taking into account the personal labor input of 

an employee, depending on the quantity and quality of the work performed 

by him in accordance with pre-established norms and rates; this remuneration 

is of a guaranteed nature, is based on pre-established norms and rates; This is 

the payment made by the employee of a certain labor function. 

Established common and distinctive features of work payment and 

salaries, it`s structure, methods and ways of legal regulation of work payment 
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are considered. The purpose and tasks of the system of remuneration are 

highlighted. Named types of functions, principles and guarantees of the 

system of remuneration. 

The common features of wages and salaries are the following: 

normative wage and salary payment by the nature of the main labor rights of 

employees; common normative sources in the field of remuneration; a social, 

economic and legal framework for wages and salaries. 

The main special principles in the system of remuneration include the 

following:  

1) the fairness of the remuneration system;  

2) prevention of discrimination in the system of remuneration;  

3) scientific, economic and socio-legal justification of the system of 

remuneration;  

4) the inextricable link between labor productivity and wages;  

5) the guarantee of payment of wages, as well as the incentive, 

guarantee and compensation costs provided by the system of labor 

remuneration;  

6) the provision of minimum state guarantees in the payment of 

wages, in particular in terms of minimum wages and mandatory payments;  

7) unity and differentiation of legal regulation of wages and working 

conditions;  

8) information forecasting of the system of remuneration, which 

allows the employee to predict the amount of wages, depending on the 

quality of labor, output, result, contribution to production activities, etc. 
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The main tasks of the system of remuneration as a comprehensive 

institution are: 1) the definition of the conditions and principles for 

calculating the amount of wages; 2) provision at the organizational level of 

payment of wages; 3) providing basic guarantees in the field of labor; 4) 

establishment of compensatory and guarantee payments; 5) ensuring the 

effective performance of their functions as elements of payment of labor; 6) 

organization of remuneration in the context of enterprises, regions, sectors of 

the economy and the labor market in the state as a whole; 7) establishment of 

the basic principles of self-regulation and state regulation of supply and 

demand in the labor market; 8) normalization of labor in general and wages 

in particular; 9) other tasks related to ensuring the principles of 

remuneration.The classification of relations in the field of remuneration is 

singled out, the essence of each of them is considered, the peculiarities of the 

emergence, development and termination of legal relations in the field of 

remuneration are determined. The specificity of liability for violating the 

employee's right to pay is clarified. 

Legal relations in the field of remuneration are social relations 

regulated by labor law, emerging and terminating between individualized and 

collective participants, as well as the state, form for them clearly defined 

subjective rights and obligations and relate to the definition of the system of 

remuneration , the size of the remuneration for the work performed, the 

establishment of surcharges, guarantees, compensations and other possible 

payments to the employee for the qualitative and effective performance of his 

work function. 
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Characteristic peculiarities of material liability for violation of the 

employee's right to pay are: property character, manifested in failure to fulfill 

the foreseen labor contract of the obligation to provide the employee with 

material goods; direct harm is compensated for, which consists of the timely 

and incomplete receipt by the employee of the proceeds as a result of the 

intentional unlawful actions of the head; compensated losses include the sum 

of both principal and additional unpaid income (basic salary, indexation of 

income, compensatory payments); the prosecution for violation of the 

procedure for paying wage labor is carried out regardless of bringing to 

disciplinary, administrative, criminal liability; the result is the onset of 

corrective effects - the payment of compensation. 

Problems of legal regulation of the system of remuneration are as 

follows: 1) the problem of a significant gap between the required level of 

wages by region, branch and individual professions and actually paid non-

competitive remuneration; 2) low level of minimum wage, which does not 

allow hired employees to take an active part in economic life of the country 

and negatively affect the economic development of our state; 3) high level of 

concealment of wages or its real size from the controlling bodies; 4) 

insignificant level of differentiation of guarantees in the field of remuneration 

for certain categories of employees or in the event of the occurrence of 

certain social and labor risks. 

The problems of legal regulation of the system of remuneration are 

formed. The tendencies of further development of legal regulation of the 

system of remuneration are named. The ways of borrowing foreign 

experience of legal regulation of the system of work payment are outlined. 
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Key words: legal regulation, work payment, wages, labor 

remuneration, labor legislation, employee, labor, legal relationships in the 

field of remuneration, employer. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Однією з основних умов соціально-економічного 

розвитку держави є підвищення добробуту населення. Однак, Україна за 

рівнем оплати праці займає найнижче місце в Європі, що безпосередньо 

впливає на купівельну спроможність працюючого населення. Наслідком 

таких проблем, наявних у сфері оплати праці, є те, що заробітна плата 

останнім часом не забезпечує соціальний захист працівників через існування 

нагальної необхідності дослідження оплати праці в суспільстві. 

Oстaннiм чaсoм в сферi трудoвих вiднoсин вiдбувaються суттєвi 

рефoрмaцiйнi прoцеси, якi пoв’язaнi iз oбрaнням Укрaїнoю курсу нa 

єврoпеїзaцiю. Це природня реакція на зрушення в суспільстві. Відбувся 

перехід від централізації в правовому регулюванні до локальної 

нормотворчості та договірних засад. Вказані процеси супроводжуються 

перерозподілом сфер правового впливу в оплаті праці. 

З прийняттям Конституції України, створенням вітчизняного 

законодавства з питань колективно-договірного регулювання оплати праці 

помітно підвищилась науково-дослідна робота правників із названої 

проблематики. Сьогодні, з початком роботи над проектом Трудового кодексу 

України, якого до даного часу не було прийнято, проблематика категорійного 

апарату трудового права особливо стає актуальною. 

Нa сьoгoднiшнiй день умoви, щo iснують нa ринoк прaцi, стaвлять 

прaцiвникiв тa рoбoтoдaвцiв у неoднaкoве пoлoження. Цi суб’єкти трудoвoгo 

прaвa дoсягaють стaбiльнoстi у взaємoвiднoсинaх мiж сoбoю лише шляхoм 

прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi, яке влaштoвує oбидвi стoрoни. При 

перехoдi дo ринкoвих вiднoсин дaне питaння нaбирaє aктуaльнoстi, aдже 

oснoвним кoмпoнентoм зaoхoчення прaцiвникiв є бaжaння гiднoї oплaти свoєї 

прaцi. Хaрaктернi метoди нaдaння oцiнки прaцi, a сaме кiлькiснi тa якiснi 

пoкaзники не врaхoвуються, oскiльки дoмiнaнтним є бaжaння мaти 

кoмфoртнi умoви прaцi iз невеликим рiвнем її oплaти, aнiж iнтенсивну 

рoбoту з висoким рiвнем oплaти. Прaктичнi i теoретичнi oснoви прaвoвoгo 
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регулювaння oплaти прaцi в нaшiй держaвi є oб’єктoм держaвнoгo, 

кoлективнo-дoгoвiрнoгo, лoкaльнoгo тa iндивiдуaльнo-дoгoвiрнoгo 

регулювaння. Тaк iнститут oплaти прaцi виступaє oснoвoпoлoжним 

елементoм сфери трудoвих вiднoсин, прo щo свiдчaть йoгo oсoбливoстi йoгo 

прирoди. 

В зв’язку з цим прaвoвa нaукa пoтребує змiн, якi б дoзвoлили 

пристoсувaти iнститут oплaти прaцi дo єврoпейських тa свiтoвих стaндaртiв, 

вiдiйшoвши вiд деяких зaстaрiлих рaдянських прoблемних мoментiв. 

Дослідженням трудо-правових відносин у галузі оплати праці в тій чи 

іншій мірі у своїх працях займалися такі вчені, як: В. .М. Андріїв, А.Г. 

Бірюкова С.Я. Вавженчук, Т.М. Вахонєва, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов, 

В.В. Волинець, Ю.М. Гришина, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, 

О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, В.Я. Мацюк, Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, 

О.М. Обушенко, О.В. Тищенко, С.М. Прилипко, С.М. Черноус, В.І. Щербина, 

В.М. Божко, Н.Б. Болотіна, В.Я. Буряк, О.В. Валецька, Л.А. Вострикова, О.Г. 

Гирич, Д.А. Евдовицкий, В.В. Жернаков, С.О. Іванов, З.Я. Козак, М.І. Козуб, 

Л.О. Кузнецова, Р.З. Лівшиц, B.C. Мартем’янов, П.Д. Пилипенко, В.І. 

Прокопенко, О.І. Процевський, Я.В. Сімутіна, Г.С. Скачкова, Г.І. 

Чанишева, І.М. Якушев та ін. Вкaзaнi нaукoвцi тa їх прaцi мaють нaукoву 

цiннiсть, проте сучасні тенденції вимагають вироблення якісно нових 

підходів до дослідження трудових правовідносин у сфері оплати праці в 

Україні, що й обумовило актуальність проблематики. 

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

виконана на кафедрі муніципального права та адміністративно-правових 

дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського 

Національного університету «Острозька академія» згідно з кафедральною 

темою «Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, 

адміністративних та трудових відносинах», (державний реєстраційний номер 

0113U001049). 
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Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

розвитку «Україна–2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 року № 5/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної 

академії правових наук України на 2016–2020 рр., схваленої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка теоретико-

практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення проблем правового 

регулювання системи оплати праці. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед, 

виконати такі завдання: 

 охарактеризувати наукові підходи до визначення оплати праці; 

 визначити ознаки оплати праці; 

 структурувати етапи становлення та розвитку oплaти прaцi в Укрaїнi; 

 охарактеризувати особливості сучaснoгo стaну прaвoвoгo 

регулювaння oплaти прaцi; 

 розкрити спільні та відмінні риси заробітної плати і оплати праці; 

 здійснити характеристику структури заробітної плати; 

 окреслити методи та способи правового регулювання заробітної 

плати; 

 конкретизувати мету і завдання системи оплати праці; 

 уточнити функції системи оплати праці; 

 з’ясувати принципи та гарантії системи оплати праці; 

 дослідити сутність відносин у сфері оплати праці; 

 виокремити класифікацію правовідносин у сфері оплати праці; 

 виділити особливості виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері оплати праці; 

 здійснити аналіз юридичної відповідальності за порушення права 

працівника на оплату праці; 
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 сформулювати проблеми правового регулювання системи оплати 

праці; 

 визначити тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

системи оплати праці; 

 розробити конкретні пропозиції щодо шляхів запозичення 

зарубіжного досвіду правового регулювання системи оплати праці. 

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері праці. 

Предметом дослідження є трудові правовідносини у сфері оплати 

праці в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає сукупність сучасних як загальних, так і спеціальних 

теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ і процесів, 

котрі мають місце в суспільстві. Так, історичний метод застосовувався при 

визначенні особливостей становлення та розвитку оплати праці на 

території України (п.п. 1.3, 1.4). Формально-логічний метод 

(безпосередньо його складові: метод класифікації, індукції та дедукції) 

застосовувався при наданні загально-правової характеристики оплати 

праці (п.п. 1.1, 1.2). Метод систематизації у поєднанні із системно-

функціональним методом застосовувався під час опрацювання 

особливостей, сутності, принципів, завдань, функцій та гарантій правового 

регулювання системи оплати праці (розділ 3). За допомогою логіко-

семантичного методу визначено понятійно-категоріальний апарат у роботі. 

Системно-структурний метод, метод синтезу та метод емпіричного 

пізнання спостереження застосовувалися під час дослідження проблем 

правового регулювання системи оплати праці (п. 5.1), в результаті чого 

було створено можливості для  врахування як існуючої практики у 

вказаній області, так і теоретичних розробок провідних науковців науки 

трудового права. Методи узагальнення та класифікації надали можливості 

розробити зміст заробітної плати як головної складової системи оплати 

праці, а також правовідносин у сфері оплати праці (розділ 2 і 4). 
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Порівняльно-правовий метод застосовувався при співставленні норм та 

положень національного трудового законодавства щодо регулювання  

оплати праці в Україні та законодавства розвинених країн (п. 5.3). 

Формально-догматичний та метод моделювання дозволили виявити 

недоліки в правовому регулюванні у досліджуваній сфері та 

сформулювати конкретні пропозиції щодо його вдосконалення (п.п. 5.1, 

5.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших комплексних досліджень правових проблем у 

сфері правового регулювання оплати праці. У результаті проведеної роботи 

визначено концептуальні основи тенденцій подальшого розвитку правового 

регулювання оплати праці, сформульовано низку нових наукових положень 

та висновків, запропонованих особисто здобувачем. За результатами 

дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні положення, 

що виносяться на захист і які містять елементи наукової новизни. Основними 

з них є такі: 

уперше: 

 комплексно виділено особливості структури заробітної плати: 

головним структурним елементом заробітної плати є основна заробітна 

плата, якій і приділяється найбільша увага; єдиними правовими підставами 

виплати додаткової заробітної плати як структурного елементу є 

небезпечність та важкість виконуваних робіт, роботи у святкові та вихідні 

дні, роботи, що перевищують загальну тривалість робочого часу; реалізація 

права на преміювання як за високі трудові досягнення так, і пов’язані із 

проведення урочистостей з нагоди свят; специфікація структури заробітної 

плати для окремих категорій працюючих, зокрема державних службовців; 

можливість проведення статистичних підсумків по заробітній платі на 

основі її структурних елементів; законодавча реалізація державної політики 

пов’язаної із оплатою праці, заробітною платою, зокрема структурою 

заробітної плати; 
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 надано доктринальну дефініції категорії «способи правового 

регулювання заробітної плати» − це законодавчо встановлені конкретні 

шляхи реалізації юридичного впливу на правовідносини, які виникають з 

приводу виплати заробітної плати та направлені на якісне врегулювання й 

упорядкування даних трудо-правових відносин і задоволення потреб та 

законних інтересів працівника, який отримує заробітну плату; 

 цілісну класифікацію завдань системи оплати праці. Обґрунтовано, 

що головними завданнями системи оплати праці як комплексної інституції є: 

1) визначення умов та засад обчислення суми заробітної плати; 

2) забезпечення на організаційному рівні проведення  виплат заробітної 

плати; 3) забезпечення основних гарантій у сфері праці; 4) встановлення 

компенсаційних та гарантійних виплат; 5) забезпечення ефективного 

виконання своїх функцій елементами виплати праці; 6) організація оплати 

праці у розрізі підприємств, регіонів, галузей економіки та ринку праці в 

державі загалом; 7) встановлення основних засад саморегулювання й 

державного регулювання попиту й пропозиції на ринку праці; 8) нормування 

праці загалом та заробітної плати зокрема; 9) інші завдання пов’язані із 

забезпеченням принципів оплати праці. Похідними завданнями системи 

оплати праці, які остання реалізує крізь призму інституту заробітної плати, є: 

1) забезпечення стимулювання ефективної праці; 2) стимулювання 

досягнення поставлених економічних та соціальних результатів; 3) 

забезпечення справедливої винагороди за здійснену працю; 4) стимулювання 

підвищення продуктивності праці; 5) забезпечення конкурентоспроможності 

посади (праці) на підприємстві чи у більш широких соціально-структурних 

одиницях; 6) забезпечення компенсації понесених працівниками витрат; 7) 

забезпечення стабільності трудових правовідносин; 8) інші завдання, які 

виконує система оплати праці через економічну й правові якісні та кількісні 

характеристики заробітної плати; 

 деталізовано зміст особливостей матеріальної відповідальності за 

порушення права працівника на оплату праці, якими названо наступні: 
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майновий характер, що проявляється у невиконанні передбаченим трудовим 

договором обов’язків надання працівникові матеріальних благ; 

відшкодуванню підлягає пряма шкода, що полягає у невчасному та 

неповному отриманні працівником доходів внаслідок умисних незаконних 

дій керівника; збитки, що компенсуються, включають в себе суму як 

основних, так і додаткових невиплачених доходів (основної заробітної плати, 

індексації доходів, компенсаційних виплат); притягнення до матеріальної 

відповідальності за порушення порядку оплати найманої праці здійснюється 

незалежно від притягнення до дисциплінарної, адміністративної, 

кримінальної відповідальності; результатом є настання правопоновлюючих 

наслідків – виплата відшкодування; 

 сформовано комплексний перелік особливостей припинення 

відносин у сфері оплати праці, до яких належать такі: припинення трудового 

договору; обов’язковий розрахунок з працівником й виплата йому усіх 

грошових коштів, що передбачені чинним трудовим законодавством; їх 

завершення може бути безпосередньо пов’язано та взаємообумовлено 

виникненням відносин щодо пенсійного забезпечення працівника; 

 надано визначення правовідносин у сфері оплати праці, під яким 

запропоновано розуміти суспільні відносини, що регламентуються трудо-

правовими нормами, виникають розвиваються та припиняються між 

індивідуалізованими та колективними учасниками, а також державою, 

утворюють для них чітко визначені суб’єктивні права та обов’язки і 

стосуються визначення системи оплати праці, розміру винагороди за 

виконувану трудову діяльність, встановлення доплат, гарантій, компенсацій 

та інших можливих виплат працівникові за якісне та результативне 

здійснення ним своєї трудової функції; 

 розкрито перелік основних тенденцій розвитку правового 

регулювання системи оплати праці в Україні, якими є наступні: 1) 

збільшення рівня диференціації правового регулювання системи оплати 

праці та суміжних інститутів щодо найманих працівників; 2) зміщення від 
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безумовних пільг найманим працівникам у тих чи інших випадках, до 

прив’язки конкретних соціальних стандартів до виконуваної праці та розміру 

заробітної плати такого працівника; 3) посилення протидії приховуванню 

розміру заробітної плати найманих працівників та ухиленню від сплати 

податків та єдиного соціального внеску з неї; 4) розробка й встановлення 

основних законодавчих засад, що сприятимуть збільшенню розміру 

мінімальної заробітної плати; 5) розробка та впровадження 

антидискримінаційних положень у сфері оплати праці; 6) поєднання 

мотиваційної й соціальної функцій оплати праці зі зміщенням акценту у 

правовому регулюванні до забезпечення саме мотиваційної функції; 

удосконалено: 

 характеристику особливостей адміністративної відповідальності за 

порушення права працівника на оплату праці, до яких віднесено такі: 

особливий суб’єктний склад – роботодавець (власники підприємств, 

керівники структурних підрозділів, посадові особи, підприємства, установи, 

організації та фізичні особи – підприємці); наявність доведеного факту 

порушення термінів виплат заробітної плати, виплати заробітної плати не в 

повному обсязі, не надання документів, необхідних для призначення 

встановлених виплат; характер порушень оплати праці не тягне за собою 

кримінальної відповідальності; застосування специфічних засобів впливу – 

штрафів, диференційованих в залежності від вчиненого правопорушення; 

 теоретичний підхід до виділення функцій системи оплати праці, а 

саме виділено наступні функції: 1) захисну; 2) гарантійну; 3) регулювальну; 

4) конкурентну; 5) забезпечувальну; 6) мотиваційну; 7) узгоджувальну; 

8) оптимізаційну; 9) інноваційну; 10) виховну; 11) компенсаційну; 

 класифікація особливостей розвитку відносин у сфері оплати праці, 

якими названо наступні: можливість коригування системи оплати праці, 

розміру заробітної плати, доплат та гарантій; диференціація оплати праці в 

залежності від виконуваних трудових функцій і завдань, або за виконання 
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трудової діяльності у певні проміжки часу; можливість оплати трудової 

діяльності не у робочий час; 

 теоретично-правовий підхід до визначення змішаного способу 

правового регулювання заробітної плати, під яким запропоновано розуміти 

послідовність системних засобів, прийомів, прав, процедур, норм, гарантій, 

що визначаються у нормативно-правовому акті чи договорі між працівником 

і роботодавцем незалежно від форми господарювання з метою забезпечення 

прав та інтересів суб’єктів трудових правовідносин; 

 характеристику сутності стадії розвитку трудових правовідносин 

у сфері оплати праці, що обумовлює наявність можливостей самостійного 

регулювання системи оплати праці безпосередньо працівниками певного 

підприємства та роботодавцем, індивідуальної регламентації заробітної 

плати, доплат та гарантій безпосередньо самим працівником, а також 

можливості отримувати матеріальну винагороду, навіть не здійснюючи 

трудову діяльність; 

 деталізацію необхідності запровадження інституту мінімального 

коефіцієнта зростання мінімальної заробітної плати, який повинен бути 

прив’язаним до рівня росту внутрішнього валового продукту та рівня 

інфляції, якщо інше як умовний виняток не буде встановлено у Законі 

України про Державний бюджет на відповідний бюджетний період; 

 арґументацію, що для вирішення проблеми незначного рівня 

диференціації гарантій у сфері оплати праці для деяких категорій найманих 

працівників чи у випадку виникнення тих чи інших соціально-трудових 

ризиків необхідно розпочати загальнонаціональні консультації з приводу 

відповідного правового регулювання між сторонами соціального 

партнерства, а також здійснювати наукові й практичні дослідження у цьому 

напрямі, зокрема з урахуванням вивчення відповідного зарубіжного досвіду 

правового регулювання; 

дістали подальшого розвитку: 
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 розуміння сутності правовідносин у сфері оплати праці, що полягає 

у тому, що дані правовідносини є невід’ємною частиною загальнотрудових 

правовідносин і випливають з них, передбачають залучення широкого кола 

учасників, а також направлені на досягнення оптимального балансу між 

виконуваною працівником трудовою діяльністю та виплатою роботодавцем 

справедливої пропорційної винагороди, а також інших виплат; 

 аналіз ознак оплати праці, якими є наступні: це винагорода за 

виконану роботу; вона виплачується систематично, переважно у грошовому 

виразі; заробітна плата – це винагорода за роботу, обумовлену трудовим 

договором; правосуб’єктністю у цих відносинах володіють працівник та 

власник або уповноважений ним орган; ця винагорода виплачується з 

урахуванням особистого трудового внеску працівника залежно від кількості 

та якості виконуваної ним роботи за наперед встановленими нормами та 

розцінками; ця винагорода має гарантований характер; ґрунтується на 

заздалегідь встановлених нормах і розцінках; оплата виконуваної 

працівником певної трудової функції; 

 твердження про те, що проблему високого рівня приховування 

заробітної плати або ж її реального розміру від контролюючих органів 

необхідно вирішити шляхом забезпечення належних механізмів протидії 

цьому явищу та поновлення порушених прав найманих працівників за 

допомогою засобів трудового права, а також встановити невисоке 

податкове та інше навантаження на заробітну плату,  полегшити 

адміністративний тиск на суб’єктів господарювання у поєднанні із 

реальним запровадженням жорстких заходів адміністративної, фінансової 

та кримінальної відповідальності; 

 визначення поняття структури заробітної плати як внутрішню 

побудову заробітної плати, що складається з логічно-впорядкованих певним 

чином та пов’язаних між собою елементів заробітної плати, що у результаті 

являється. винагородою працівникові за виконання трудових обов’язків; 
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 характеристика способів правового регулювання заробітної плати, 

якими названо наступні: спосіб державного регулювання заробітної плати; 

спосіб колективно-договірного регулювання заробітної плати; спосіб 

індивідуально-договірного регулювання заробітної плати; змішаний спосіб 

правового регулювання оплати праці; 

 арґументація, що структури оплати праці та заробітної плати 

взаємодіють між собою. Структурою оплати праці визначаються, 

насамперед,  функції заробітної плати. Головним призначенням або 

основною функцією останньої є відшкодування витрачених працівниками під 

час здійснення своєї трудової діяльності фізичних та (або) розумових 

ресурсів. Поряд з названою, діє і мотивуюча функція, завдання якої – 

стимулювати працівників до подальшої продуктивної праці та отримання 

відповідної за це плати. Внаслідок цього одержання заробітної плати за 

трудовий результат – виконану роботу  –  забезпечується завдяки 

функціонуванню оплати праці; 

 тлумачення терміну «правовідносини з надання компенсаційних 

виплат», під яким запропоновано розуміти засоби, направлені на забезпечення 

і охорону трудових прав та передбачають окрему складову у вигляді 

гарантійних виплат, що призначені для відшкодування додаткових 

матеріальних витрат працівнику та пов’язані з виконанням ним трудових 

обов’язків; 

 пропозиції щодо запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

правового регулювання оплати праці. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у науково-дослідній сфері – з метою заповнення прогалин у науці 

трудового права щодо системних знань про правові проблеми правового 

регулювання системи оплати праці; 

– у правотворчості – при удосконаленні нормативно-правового 

регулювання трудових правовідносин у сфері оплати праці; 
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– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити рівень ефективності правовідносин у сфері оплати 

праці; 

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових 

конференцій та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін, як 

«Трудове право України», «Проблеми трудового права», «Державна 

служба», у вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних  та 

семінарських занять, у науково-дослідній роботі студентів, слухачів та 

курсантів, при розробці методичних рекомендацій, у процесі підготовки 

робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної 

літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права, права 

соціального забезпечення і трудового права. Усі сформульовані в ній 

положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. 

У дисертації ідеї та розробки належать автору. Усі публікації здійснені без 

співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри цивільно-правових дисциплін 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а також 

були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: 

«Дотримання прав людини: сучасний стан правового регулювання та 

перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 5 березня 2015 р.), «Публічне 

адміністрування в сфері органів внутрішніх справ» (м. Київ, 

 14 травня. 2015 р.), «Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний 

стан та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 18–19 червня 2015 р.), 

«Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної 

науки ХХІ століття» (м. Київ, 25–26 червня 2015 р.), «Пріоритетні проблеми 
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реформування системи законодавства України» (м. Київ, 23–24 липня 

2015 р.), «Актуальні проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 28–

29 січня 2016 р.), «Проблеми теорії права і практики правореалізації на 

шляху України до ЄС» (м. Київ, 25–26 лютого 2016 р.), «Теорія і практика 

розвитку правових інститутів» (м. Київ, 10–11 березня 2016 р.), «Право як 

регулятор суспільних відносин: історія, теорія, практика» (м. Київ, 18–19 

квітня 2016 р.), «Актуальні проблеми реформування системи законодавства 

України» (м. Запоріжжя, 27–28 січня 2017 р.), «Пріоритетні напрямки 

розвитку правової системи України» (м. Львів, 27–28 січня 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, вісімнадцятьох статтях, 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, п’ятьох статтях – у 

наукових виданнях іншої держави, а також у одинадцяти тезах доповідей і 

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, п’ятьох розділів, що логічно поєднані у 18 підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 

400 сторінок. Список використаних джерел складається із 365 найменувань і 

займає 43 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ОСНОВА ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

1.1 Наукові підходи до визначення оплати праці 

 

У процесі формування соціально орієнтованої ринкової економіки 

України трудове право набуває якісно нової спрямованості, оскільки має на 

меті створення більш ефективних умов реалізації особою трудових прав на 

основі засадничих положень Конституції України, інших актів національного 

законодавства України з урахуванням міжнародно-правового регулювання 

трудових відносин, досвіду держав-членів Європейського Союзу. Зазначене 

обумовлює формування якісно нових підходів до регулювання відносин у 

сфері оплати праці [1, с. 47;
 
2, c. 13]. 

Статтею 43 Конституції України гарантується право кожного на працю, 

що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він добровільно 

обирає або на яку добровільно погоджується. Держава створює умови для 

здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі 

професії та роду трудової діяльності, реалізує програми професійно-

трудового навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до 

суспільних потреб. Використання примусової праці суворо забороняється [3].  

Держава здійснює регулювання оплати праці працівників через чітко 

визначені правові форми. Ст. 8 Закону України «Про оплату праці» 

визначено сферу державного регулювання оплати праці підприємств усіх 

форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати 

та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати 

праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній 

власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються 

чи дотуються з бюджету, регулювання фондів оплати праці працівників 
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підприємств-монополістів згідно з переліком, що визначається Кабінетом 

Міністрів України, а також шляхом оподаткування доходів працівників [4]. 

Наразі, коли  продовжується робота над проектом Трудового кодексу 

України, проблематика понятійно-категоріального апарату трудового права 

особливо стає актуальною.  

Це обумовлено тим, що законодавець, визначаючи одне і те ж явище, 

оперує різними категоріями. Такий стан речей певною мірою перекручує та 

видозмінює юридичний зміст норм права, ускладнює їх адекватне 

тлумачення. Цим самим порушується один з принципів права – принцип 

єдності юридичної термінології. Безумовно, це негативне явище, оскільки 

його дотримання необхідне для забезпечення єдиного тлумачення закону та 

правильного розуміння. Також, говорячи про юридичний термін, треба 

наголосити на його обов’язковій суворій змістовній визначеності та 

однозначності [5, c. 38]. 

Оскільки в національному законодавстві визначення поняття «оплата 

праці» немає, то це дає змогу законодавцю та науковцям трактувати його по-

різному. Це призводить до того, що на практиці воно розкривається шляхом 

ототожнення з поняттям «заробітна плата».  

Правове поняття «оплата праці» є складовою змісту трудових 

правовідносин. За вітчизняним законодавством (ст. 1 Закону «Про оплату 

праці») заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 

виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівнику за 

виконану ним роботу [4]. Беручи до уваги вітчизняне законодавство, можна 

побачити, що останнім не досить чітко розкривається зміст поняття «оплати 

праці» як такого. 

В.М. Божко зазначає, що заробітна плата – це винагорода, розмір якої 

визначається за наперед встановленими нормами і розцінками [6, c. 9]. 

Як стверджує О.Г. Гирич, заробітна плата – це винагорода, що має 

гарантований характер. Заробітна плата має регулярно виплачуватися у 

строки, встановлені у колективному договорі. Розмір заробітної плати не 
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повинен бути нижчим за мінімальний розмір оплати праці, визначений 

законом [7, c. 75]. 

Оплата праці – це встановлена угодою сторін (не нижче державного 

мінімуму) та передбачена колективними договорами, угодами систематична 

винагорода працівника за виконану роботу відповідно до трудового 

договору. Оплата праці є одним з елементів трудових правовідносин. 

Укладаючи трудовий договір, працівник домовляється про конкретний 

розмір оплати праці. Оплата праці провадиться згідно з його трудовим 

внеском і в різні періоди може бути неоднаковою. Тому «оплата праці» – 

одна з найважливіших правових категорій у системі трудового права України 

[8, c. 374]. 

В.М. Божко та Я.В. Сімутіна надають таке визначення терміна «оплати 

праці»: «Оплата праці – це винагорода, що встановлюється попередньо на 

державному рівні або за угодою сторін трудового договору». Оплата праці 

працівника повинна залежати від якості та кількості праці, результатів 

роботи, яка має кількісні та якісні показники.  

Водночас, виходячи із правового аспекту, Г.І. Чанишева та Н.Б. 

Болотіна вважають, що термін «оплата праці» спрямований на організацію 

оплати праці, регламентацію її окремих елементів і всієї системи правових 

засобів у цій сфері [9, c. 271].  

Звернімо увагу, наприклад, на твердження В.І. Прокопенка, в якому він 

так характеризує досліджуваний предмет: «Оплата за працю має бути 

справедливою і забезпечувати умови життя працівника і його сім’ї. Оплата 

праці (заробітна плата) – це винагорода в грошовій або натуральній формі, 

яка повинна бути виплачена роботодавцем найманому працівникові за 

виконану ним роботу. Розмір цієї винагороди визначено трудовим договором 

між працівником і власником або уповноваженою ним особою» [10, c. 48]. 

З думкою В.І. Прокопенка можна не погодитись у контексті того, що 

оплата праці повинна забезпечувати умови життя працівника. На нашу 
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думку, доцільніше зазначити, що оплата праці повинна відповідати рівню 

життя населення, потреб та інтересів працівника. 

Визначені проблеми потребують вирішення шляхом чіткого та 

правильного вдосконалення чинного законодавства про працю із 

застосуванням нових підходів до оплати праці, які запропоновані 

міжнародною спільнотою.  

На думку В.В. Жернакова, для роботодавця оплата праці є 

винагородою працівника за його робочу силу і складає одну із основних 

статей витрат у собівартості товарів та послуг, що надаються. Для працівника 

ж заробітна плата – основна частина його особистого доходу, засіб 

відтворення робочої сили і поліпшення рівня благополуччя самого 

працівника та його сім’ї. «Оплата праці – винагорода, визначена, як правило, 

в грошовому вираженні, яку відповідно до трудового договору власник або 

уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу»
 
[11, 

c. 231].  

Оплата праці – це обов’язок роботодавця, визначений у трудовому 

договорі, щодо виплати найманому працівникові зароблених ним коштів за 

виконану роботу (або надані послуги). Необхідно зазначити, що на практиці 

оплата праці – це не лише винагорода за виконану роботу. До складу оплати 

праці згідно із статтею 2 Закону України «Про оплату праці» включаються 

виплати за виконану роботу, а також гарантії та компенсації за 

невідпрацьований час (наприклад, за час виконання державних обов’язків, за 

час простою не з вини робітника тощо) [4].  

У науковій літературі є багато визначень оплати праці, що надаються 

різними науковцями. Однак оплату праці необхідно розглядати з таких 

позицій:  

1) з позиції працівника (є основним джерелом доходу і, як наслідок, 

процесом та способом підвищення рівня життя);  

2) з позиції роботодавця (це, по-перше, елемент витрат на виробництво, 

що належить до собівартості продукції (робіт, послуг); по-друге, стимул 
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матеріальної зацікавленості працівника в досягненні високих кінцевих 

результатів);  

3) з позиції держави (є об’єктом оподаткування, джерелом наповнення 

місцевих і державних бюджетів, забезпечення надходжень до пенсійних та 

інших фондів соціального страхування, отже, джерелом «довгих грошей» 

(інвестицій) як безпосередньо, так і опосередковано, через зменшення 

державних і комунальних видатків на соціальну допомогу непрацездатним і 

малозабезпеченим громадянам (сім’ям) та, відповідно – вивільнення 

бюджетних коштів для інвестування та виконання програм розвитку) [12,            

c. 26-27].  

Тобто в даному випадку оплата праці проявляється не тільки через 

інтерес працівника, який полягає у забезпеченні нормального його існування 

в суспільстві за кошти, котрі він отримуватиме за виконану роботу, але й 

через актуальність для роботодавця, оскільки він повинен її надати 

працівникові.  

На даний час у науковій та періодичній літературі, в законах та інших 

нормативних актах України спостерігається наступна закономірність: 

поняття «оплата праці» та «заробітна плата» сприймаються як тотожні, хоча 

не всі науковці з цим погоджуються. У багатьох законодавчих актах України, 

які стосуються питань оплати праці, визначено лише сутність поняття 

«заробітна плата». 

 Яскравим прикладом цього є, зокрема, глава VII Кодексу законів про 

працю під назвою «Оплата праці», де, незважаючи на назву, немає чіткого 

трактування відповідного поняття, натомість у статті 94 наведено визначення 

заробітної плати як «винагороди, обчисленої, як правило, у грошовому 

виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 

виконану ним роботу» [13, c. 48]. 

Таким чином, законодавець ототожнює поняття «оплата праці» та 

«заробітна плата», однак більшість науковців стверджують, що зміст 

зазначених термінів має певні відмінності. Окреслену позицію підтримують, 
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наприклад, Н.Б. Болотіна та Г.І. Чанишева. Вони вважають, що термін 

«оплата праці» набагато ширший, ніж «заробітна плата». З цього приводу 

науковці зазначають: «Цільове призначення оплати праці спрямоване на 

організацію оплати, регламентацію її окремих елементів і всієї системи 

правових засобів у цій сфері. Тоді як термін «заробітна плата» спрямований 

на права працівника в трудових відносинах, на отримання грошової 

винагороди» [14, c. 298]. 

 Ця думка має багато спільного з тими висновками щодо розмежування 

змісту понять «оплата праці» та «заробітна плата», які були зроблені у 

дослідженнях радянського періоду О.І. Процевським.  

Зокрема в одній із своїх останніх робіт «Визначення права на заробітну 

плату» вчений вказує: «Для найпростішого розуміння співвідношення оплати 

праці і заробітної плати їх можна порівняти з категоріями можливості та 

дійсності. Можливість характеризує тенденцію, ступінь розвитку такого 

явища, яким є оплата праці, це шанс, який можна отримати за певних умов. 

Дійсність – це результат реалізації, відтворення 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» [15, c. 65].  

Саме праця та її результат як юридичний факт перетворюють правову 

можливість у правову реальність, тобто оплату праці в заробітну плату. Крім 

того, О.І. Процевський вказує, що оплата праці – це така категорія, яка може 

трансформуватися в заробітну плату, а може й не трансформуватись. 

Перетворення оплати праці в заробітну плату залежить від багатьох 

чинників, зокрема від підстав виникнення трудових правовідносин, 

професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці, 

господарської діяльності підприємства тощо [15, c. 66]. 
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Коли в нормативно-правових актах вживається термін «оплата праці», 

то мається на увазі система норм права, на підставі яких формується 

правовий механізм вартісної оцінки виконання майбутньої роботи та на 

підставі яких будуть регулюватися відносини сторін трудового договору. 

Тобто оплата праці – це змодельована з урахуванням певних умов вартісна 

оцінка тієї роботи, яка обумовлена в трудовому договорі. Коли ж у 

нормативно-правових актах вживається термін «заробітна плата», то мова 

йде про винагороду, як правило, у грошовому виразі за вже виконану роботу 

з дотриманням умов, які сформульовані в нормах про оплату праці [16, c. 16-

17]. 

Варто зауважити, що недоліками, котрі притаманні КЗпП України й 

іншим нормативним документам, які стосуються оплати праці, відзначається 

і Закон України «Про оплату праці», який визначає економічні, правові та 

організаційні засади оплати праці працівників, що 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 функцій 

заробітної плати [10, c. 472].  

Необхідно зазначити, що, незважаючи на відповідну назву та мету, цей 

Закон не містить чіткого визначення поняття «оплата праці», а надає лише 

дефініцію терміна «заробітна плата», який дублюється в усіх нормативно-

правових актах.  

Правове визначення заробітної плати подається у ст. 1 уже згаданої 

Конвенції МОП № 95 про охорону заробітної плати. У цьому міжнародному 

акті вона визначається як будь-яка винагорода чи будь-який заробіток, що 

обчислюється в грошах, встановлена угодою або національним 

законодавством, і яку в силу письмового або усного договору про найм 

роботодавець виплачує працівнику за працю, яка виконана або повинна бути 

виконана, чи за надані послуги або такі, що повинні бути надані [17]. 



24 

Отже, на основі визначень науковців можна таким чином 

сформулювати досліджуване поняття: «Оплата праці – це винагорода, яка 

надається роботодавцем працівнику за виконання конкретної роботи, що має 

державний або договірний спосіб її встановлення, але не нижче рівня, котрий 

затверджений державними стандартами». 

На сучасному етапі розвитку правової держави фактично здійснюється 

четверта кодифікація трудового законодавства, яка має закінчитись 

прийняттям Трудового кодексу України, покликаного забезпечити 

функціонування в Україні ринкової моделі оплати праці. Варто зауважити, 

що існуюча оплата праці поділяється на основну та додаткову. Основна 

оплата праці – це винагорода, що являє собою заробіток, який нараховується 

за тарифними ставками, посадовими окладами з урахуванням виробленої 

продукції, її кількості та якості. Додаткова оплата – це винагорода за працю 

понад установлені норми, наприклад, за одержання понадпланового врожаю, 

за винахідливість, трудові успіхи тощо. Вона включає доплати, надбавки, 

компенсаційні виплати, премії [18, c. 269]. 

Правове регулювання оплати праці працівників, які перебувають у 

трудових відносинах з власниками підприємств, установ та організацій всіх 

форм власності й видів господарювання, а також з окремими громадянами на 

підставі трудового договору, здійснюється Законом України «Про оплату 

праці» від 24 березня 1995 року (із змінами і доповненнями), Законом 

України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 року (із змінами і 

доповненнями), Кодексом законів про працю України (главами ІІ, VI, VII, 

VIII), Законом України «Про колективні договори і угоди» від 01 липня 1993 

року, генеральними угодами між Кабінетом Міністрів України, 

Конфедерацією роботодавців України та всеукраїнськими профспілками і 

профоб’єднаннями України на відповідний рік, а також іншими численними 

нормативно-правовими актами, колективними договорами й локальними 

положеннями конкретних підприємств [19, c. 28-29]. 
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Вказані нормативно-правові акти регулюють оплату праці лише 

найманих працівників, праця яких зумовлена укладенням трудового 

договору. Оплата праці інших працівників визначається угодою між 

роботодавцем і працівником. До винагороди за працю власників, 

співвласників, членів господарських товариств, окремих підприємців 

правовий термін «оплата праці» не застосовується, їхньою винагородою за 

працю є прибуток (дохід), який розподіляється між співвласниками на 

підставі статуту або установчого договору шляхом укладеної угоди. 

Заробітна плата розглядається як один з видів доходу особи. У зв’язку з 

цим поняття заробітної плати встановлено також і в законодавстві України. 

Під заробітною платою розуміють доходи, нараховані (виплачені, надані) 

внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території 

України  працедавцем, незалежно від того, є такий працедавець резидентом 

чи нерезидентом, а також заробітна плата, нарахована особі за здійснення 

роботи за наймом.  

Під терміном «заробітна плата» слід розуміти також інші заохочувальні 

та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються 

(надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму 

згідно із законом [20]. 

У законодавстві вживаються два терміни – «оплата праці» і «заробітна 

плата». Традиційно підкреслюється, що оплата праці залежить від 

результативності праці. 

Оплата праці залежить від результатів праці, прибутковості 

конкретного підприємства, а не лише від результатів зусиль конкретного 

працівника. У науковій літературі підкреслювалось, що заробітна плата має 

бути заробленою [21, с. 72]. Термін «оплата праці» до недавніх часів 

застосовувався для характеристики винагороди за працю колгоспників, 

оскільки були істотні відмінності й у порядку нарахування, й у формах 

оплати їх праці. Під час такої оплати праці застосовувався принцип 

нарахування виплат за підсумками господарської роботи колгоспу. 
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Нині в законодавстві терміни «оплата праця» і «заробітна плата» 

застосовуються як синоніми. Однак видається все ж, що термін «оплата 

праці» більш широкий і його цільове призначення спрямоване на організацію 

оплати праці, розкриття та характеристику її окремих елементів і всієї 

системи правових засобів у цій сфері, тоді як термін «заробітна плата» 

спрямований на права працівника в трудових відносинах, на отримання 

грошової винагороди за виконану роботу [22, c. 61].  

Таким чином, обґрунтованість позиції дослідників, що вказують на 

несхожість терміна «оплата праці», дає підстави говорити про те, що як у 

законодавстві, так і в юридичній літературі цей термін може вживатися, 

однак мати при цьому різні значення. Цілком виправданим є погляд, згідно з 

яким оплата праці – більш широке поняття, а заробітна плата – вужче. 

Терміном «оплата праці» має сенс називати в трудовому праві інститут, який 

регулює правовідносини щодо організації системи та порядку оплати праці 

різних категорій працівників з огляду на різні умови та результати їх роботи. 

Також термін «оплата праці» необхідно використовувати при визначенні 

сукупності можливих виплат, які зможе отримати працівник у процесі 

реалізації ним трудової функції.  

 

1.2 Сутність, значення та ознаки оплати праці 

 

На сучасному етапі розвитку демократичної, правової держави, при 

переході до ринкової економіки для ефективного регулювання трудових 

відносин між роботодавцем і працівниками як на підприємствах, так і в 

державі в цілому необхідно чітко розмежовувати та аналізувати основні 

теоретичні та правові засади бухгалтерського, трудового та податкового 

законодавства. Найпершим кроком у цьому напрямку є вивчення сутності 

поняття «оплата праці», а також основних його ознак. 
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Необхідність та своєчасність розгляду даного питання зумовлена 

змінами у нормативно-правовій базі, пов’язаними, у свою чергу, із змінами у 

трудових відносинах на ринку праці в Україні. 

Відповідно до Закону України «Про оплату праці» сутність заробітної 

плати визначається як «винагорода, обчислена, як правило, у грошовому 

виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 

виконану ним роботу» [23]. 

Для того щоб більш глибоко зрозуміти сутність поняття «оплата 

праці», необхідно виділити та проаналізувати правові ознаки, що включені до 

нього, а також визначити й виокремити у цьому понятті нові ознаки, які не 

передбачені законодавцем, але їх наявність принципово важлива для 

розуміння змісту оплати праці як юридичної категорії.  

Слід зазначити, що відповідно до Великого тлумачного словника 

сучасної українською мови визначення – це формулювання, вислів, у якому 

розкривається зміст чого-небудь, його істотні ознаки [24, c. 1385]. Таким 

чином, на основі приведеної дефініції та з лексичної точки зору є сенс 

досліджувати сутність та значення оплати праці як юридичну категорію 

через її істотні ознаки. 

Оплата праці як один з інститутів трудових відносин характеризується 

багатьма елементами. Перш за все, вона виступає чи не найголовнішим 

елементом трудових відносин, який виникає з угоди між працівником і 

роботодавцем щодо виконання працівником трудової функції (роботи) за 

плату.  

Не менш важливим аспектом відносин у системі оплати праці є 

організаційний, що охоплює міру праці і міру її оплати в межах і понад 

норми праці, що визначає форми, умови винагороди, порядок нарахування та 

виплати різних видів винагороди. Правові відносини оплати праці 

гарантують отримання працівниками заробітної плати та інших виплат 

відповідно до державних гарантій, укладених трудових договорів і 

досягнутих результатів праці. Соціально-економічні відносини формують 
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корпоративний інтерес, заснований на зацікавленості працівників у праці та 

оптимізації витрат на заробітну плату [25, c. 19-20].  

П.Д. Пилипенком зазначено, що для оплати праці як правової категорії 

характерними є певні ознаки. Передусім вона є винагородою за виконання 

працівником трудових обов’язків. Стаття 21 КЗпП України серед основних 

елементів трудового договору містить обов’язок роботодавця виплачувати 

працівникові заробітну плату [26, c. 298-299]. 

П.Д. Пилипенком досить мало виражено ознак оплати праці, котрі 

могли б визначати суть цього поняття. 

Я.В. Сімутіна виокремлює у своєму дослідженні оплати праці такі її 

ознаки:  

1) встановлюється угодою сторін та передбачена колективними 

договорами;  

2) винагорода працівника за виконану роботу відповідно до трудового 

договору [8, c. 378].  

На наш погляд, виділені  Я.В. Сімутіною ознаки не розкривають зміст 

оплати праці.  

В.В. Жернаков на основі аналізу нормативно-правових актів, що 

регулюють оплату праці в Україні, виокремлює такі основні елементи 

(ознаки), які характеризують оплату праці як елемент трудових 

правовідносин: 

1) заробітна плата – це винагорода за працю, тобто за виконану роботу; 

2) вона базується на заздалегідь установлених нормах (тарифних 

ставках, окладах, відрядних розцінках); 

3) виплачується у грошовій або (і) натуральній формі; 

4) для визначення розміру заробітної плати використовуються 

законодавчо встановлені критерії (кількісні та якісні характеристики праці); 

5) виплачується за кінцевими результатами праці; 

6) в організаціях виробничої сфери заробітна плата виплачується за 

рахунок коштів, зароблених даним трудовим колективом; 
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7) її розміри ніякими максимальними межами не обмежуються і не 

можуть бути нижче мінімального, встановленого державою розміру оплати 

праці [11, c. 216]. 

Класифікація ознак оплати праці, подана  

В.В. Жернаковим, у повній мірі охоплює та розкриває зміст даного поняття, 

на відміну від інших класифікацій науковців. На її основі можемо коротко 

охарактеризувати кожну ознаку оплати праці. 

На основі проведеного аналізу чинного законодавства можна 

охарактеризувати суттєві ознаки заробітної плати. Першою ознакою є 

винагорода за виконання працівником трудових обов’язків. На думку 

окремих авторів, слово «винагорода» походить від слова «нагорода», що 

означає визначення особливих заслуг, досягнень, дарування. У Конвенції 

МОП № 95 про охорону заробітної плати одразу за словом «винагорода» йде 

пояснення  «або будь-який заробіток». Як стверджує В.М. Божко, виплата 

заробітної плати зумовлена саме дією відшкодувальності, а не винагороди, бо 

людина, працюючи, витрачає енергію, інвестує свої знання, досвід, очікуючи 

адекватного відшкодування [6, c. 374]. 

Заробітна плата відрізняється від винагороди за цивільними 

договорами за такими ознаками: 

1) виплачується систематично (щомісяця) за будь-яку роботу, котра 

виконується в межах трудової функції, а винагорода за цивільними 

договорами, пов’язаними із працею, оплачується разово як ціна суспільного 

результату праці; 

2) поділяється на основну і додаткову частини, кожна з яких має свої 

функції. Такий розподіл відсутній у винагороді за цивільними договорами; 

3) має певну правову організацію, яка відсутня у цивільних договорах; 

4) працівник заздалегідь знає, як може бути підвищена чи, навпаки, 

знижена його заробітна плата, і це стимулює його працю, чого немає при 

оплаті праці за цивільними договорами; 
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5) для заробітної плати встановлено державний мінімум, чого немає 

при оплаті за цивільними договорами [11, c. 265]. 

З вищенаведеного можна зробити висновок про те, що заробітна плата 

– це постійна грошова оплата працівникові за виконану ним роботу, котра 

визначається в трудовому договорі, а винагорода – додаткова вигода для 

працівника, який успішно виконав роботу, незалежно від того, укладено 

трудовий договір чи ні.  

Другою ознакою оплати праці є розмір заробітної плати, який залежить 

від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей 

працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства. 

Р. З. Лівшиць зазначає, що основне правове визначення заробітної плати як 

винагороди, яку підприємство повинно виплачувати працівникові за раніше 

встановленими нормами, витримало іспит часом і перегляду не потребує, але 

разом із тим цей обов’язок виникає не внаслідок праці взагалі, не у зв’язку з 

явкою на роботу, а у зв’язку з отриманим працівником (і колективом) 

результатом праці [27, c. 83].  

Ціна робочої сили визначається фізичними потребами найманого 

працівника – вартістю життєвих засобів, необхідних для підтримання його 

працездатності, задоволення мінімальних фізіологічних потреб його і членів 

його сім’ї. 

У ціну робочої сили входять і потреби працівника, породжувані 

соціальними та культурними умовами його життя та розвитку. До них 

належать затрати на утримання житла, медичне обслуговування, загальну і 

професійну освіту і на утримання непрацездатних членів сім’ї. 

Законодавством України забороняється будь-яке зменшення оплати 

праці залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і 

національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних 

переконань, членства у професійній спілці чи в іншому об’єднанні громадян, 

роду і характеру занять, місця проживання [4]. 
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Таким чином, закріплюючи право кожного на винагороду за працю, 

держава забороняє будь-яку дискримінацію в оплаті праці однакової 

вартості. Роботодавець не повинен встановлювати оплату праці, що погіршує 

стан працівника в порівнянні із закріпленим у законодавстві, наприклад, 

передбачити зарплату нижче мінімального розміру, визначеного законом.  

Третьою характерною ознакою оплати праці є суб’єкти правовідносин. 

Суб’єктами правовідносини, що виникають у сфері оплати праці, є працівник 

та роботодавець. Зміст цих правовідносин полягає у праві робітника на 

заробітну плату, його обов’язку виконувати норми праці, а також у праві 

роботодавця вимагати сумлінного виконання працівником своїх трудових 

обов’язків та обов’язку виплачувати заробітну плату [28, c. 9]. 

 С.А. Іванов зазначав, що трудові правовідносини завжди є платними 

правовідносинами. Виконання праці викликає відповідну дію підприємства – 

виплату винагороди за використану працю. Знову виникає невизначеність 

термінів при з’ясуванні другого суб’єкта цих правовідносин. У різних 

джерелах ним виступає власник, роботодавець, підприємство (установа, 

організація). У сучасних умовах науково-теоретичні підходи до розуміння 

суб’єктів правовідносин у сфері оплати праці дещо змінюються, передусім, у 

зв’язку з реформуванням соціально-економічних, трудових відносин на 

ринкових засадах [19, c. 107].  

Аналіз статей КЗпП України, Закону України «Про оплату праці», 

постанов Пленуму Верховного Суду України не дають однозначного 

розуміння участі другої сторони у правовідносинах стосовно оплати праці. У 

проекті нового Трудового кодексу України сторонами трудових відносин, 

наприклад, виступають працівники і роботодавці. Роботодавець – це фізична 

або юридична особа (організація), яка перебуває у трудових відносинах із 

працівником на підставі укладеного трудового договору, інших актів і є 

стороною трудового договору. Відповідно до міжнародної практики більш 

доцільним буде вживання терміна «роботодавець». У ст. 24 проекту 

Трудового кодексу України також наведено наступне визначення цього 
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терміна: «Роботодавець – юридична (підприємство, установа, організація) 

або фізична особа, яка у межах трудових відносин використовує працю 

фізичних осіб» [29]. 

 Як правова категорія, заробітна плата визначає конкретні права та 

обов’язки учасників трудових правовідносин з приводу оплати праці й у 

зв’язку з цим є їх елементом. Щодо даної ознаки, то, розглядаючи поняття 

оплати праці як юридичної категорії, законодавець наголошує на праві 

працівника отримати та обов’язку власника або уповноваженого ним органу 

виплатити винагороду за працю (ст. 94 КЗпП). У той час, коли 

правосуб’єктність працівника у цих правовідносинах не викликає жодного 

сумніву, участь власника або уповноваженого ним органу у правовідносинах 

із оплати праці є сумнівною. Адже якщо заробітна плата є елементом 

трудових відносин (будучи обов’язковою умовою трудового договору), то 

цілком природно, що сторони трудових правовідносин та відносин із оплати 

праці мусять співпадати. Підтверджуючи право власника безпосередньо на 

договірній основі використовувати працю громадян, забезпечуючи при 

цьому їх соціальні, економічні гарантії та права (ст. 5 Закону «Про власність» 

(втратив чинність), законодавець вводить додаткові суб’єкти трудових 

правовідносин. Укладаючи трудовий договір, зобов’язання щодо виплати 

заробітної плати бере на себе вже не лише власник або уповноважений ним 

орган, але й фізична особа (ч. 1 ст. 21 КЗпП). А в преамбулі Закону «Про 

оплату праці» зазначається, що трудові правовідносини у працівників 

виникають з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності 

та господарювання. При звільненні працівника обов’язок щодо своєчасного 

розрахунку законодавцем також покладено на підприємство, установу, 

організацію (ст. 116 КЗпП) [10].  

Така неоднозначність та невизначеність національного законодавства 

породжує різноманітні точки зору вчених щодо цього. Г.І. Чанишева 

переконана в тому, що власник або уповноважений ним орган є суб’єктами 

правовідносин із оплати праці [9, c. 297]. 
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 В.І. Прокопенко вважає, що трудові відносини у працівника 

виникають з власником засобів виробництва або створюваним ним 

підприємством, заперечуючи при цьому участь уповноваженого власником 

органу у цих правовідносинах. Однак у правовідносинах із оплати праці  

згаданий науковець протиставляє працівнику, окрім підприємства, уже не 

власника, а фізичну особу, для якої він виконує роботу, обумовлену 

трудовим договором [30, c. 163].  

Р.З. Лівшиць, аналізуючи правовідносини із винагороди за працю, 

говорить про роботодавців – юридичних та фізичних осіб, на яких покладено 

обов’язок оплатити роботу працівника згідно з умовами трудового договору 

[27, c. 84]. 

Необхідно дослідити, хто ж насправді володіє правосуб’єктністю у 

відносинах із оплати праці. Змушені зазначити, що правосуб’єктність цієї 

особи виходить за межі правовідносин із винагороди за працю, оскільки 

вона, виступаючи суб’єктом цих правовідносин, бере участь у цілому ряді 

інших відносин, котрі входять до предмета трудового права. Адже вести 

колективні переговори, укладати колективні договори, нести публічно-

правову відповідальність, надаючи роботу іншим особам та оплачуючи їх 

працю, може лише особа, котра є суб’єктом трудового права. Отже, аналіз 

чинного законодавства свідчить, що правосуб’єктністю у правовідносинах із 

заробітної плати володіє підприємство, установа, організація. Воно несе 

відповідальність перед працівниками майном, на яке відповідно до закону 

може бути звернене стягнення [27, c. 85-86]. 

Четвертою ознакою оплати праці є укладення трудового договору. 

Звісно ж, що підставою для оплати праці є укладення трудового договору, 

розмір якої визначається за наперед встановленими нормами і розцінками. У 

трудовому договорі зазначається умова про систему оплати праці 

працівників, а також норми праці, які зобов’язаний виконувати працівник для 

того, щоб мати право на отримання заробітної плати у встановленому 

розмірі. Деякі вчені визначають, що заробітна плата як економічна категорія 
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деколи розкривається досить широко та включає також доходи представників 

вільних професій, індивідуальних підприємців, які працюють на основі 

цивільно-правових договорів, котрі передбачають застосування праці 

(авторський договір, договір підряду, доручення) [31, c. 159].  

Трудовий договір не перетворюється в цивільно-правовий, адже 

спостерігається принципово різна їх правова природа, тим більше, що 

цивільно-правовий договір розрахований на одноразове застосування, а 

трудовий договір – ефективна соціально-правова форма найму, розрахована 

на тривалий час, яка в країнах із розвиненою ринковою економікою 

продовжує залишатись основою всієї системи трудового права. Н.Б. Болотіна 

правильно вказувала на відмінність цих двох договорів, і одним із основних 

критеріїв їх розмежування є різна правова природа «заробітної плати» у 

трудовому договорі та «винагороди за працю» у цивільному договорі [9, c. 

299].  

Заробітна плата виплачується систематично за виконану роботу – живу 

працю, а винагорода – за працю, тобто ціну за цивільно-правовими 

договорами, що виплачується, як правило, одноразово як оплата кінцевого 

результату праці. На відміну від винагороди за працю, заробітна плата має 

певну організацію. За трудовим договором заробітна плата регулюється 

законодавством про працю, колективними договорами та угодами; у 

цивільному договорі механізм винагороди досить простий – він 

встановлюється угодою сторін. Закон України «Про оплату праці» визначає 

структуру заробітної плати, яка поділяється, як уже зазначалось раніше,  на 

основну та додаткову, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (цього не 

спостерігається в оплаті праці за цивільними договорами) [4].  

Для заробітної плати законодавчо встановлено мінімальний розмір, 

норми оплати при відхиленні від звичайних умов оплати, правила індексації, 

терміни виплати, компенсація заробітної плати у разі затримки її виплати, що 

не передбачено для цивільно-правових договорів. А.С. Гальчинський, 



35 

досліджуючи теорію грошей, виділяв дві економічні форми оплати праці – 

заробітну плату та підприємницький дохід [32, c. 198].  

Заробітну плату кваліфікуємо як оплату праці працівника 

роботодавцем, а підприємницький дохід у даному контексті слід розуміти як 

грошову винагороду, яку підприємець виплачує самому собі за 

підприємницьку діяльність. 

П’ятою ознакою оплати праці є заробітна плата, котра виплачується 

переважно у грошовому виразі. На цьому хотілося б зупинитися більш 

детально. На законодавчому рівні вперше в кінці ХІХ століття була 

закріплена норма, яка забороняла розраховуватись із працівниками 

купонами, умовними знаками, хлібом, товаром та іншими предметами 

замість грошей. У післяреволюційний період і в радянські часи часто 

змінювалося правове регулювання форми виплати. Натуральна форма 

заробітної плати домінувала в 1920-1921 рр., у роки Другої світової війни і в 

післявоєнний час. КЗпП 1971 року закріпив грошову форму виплати, але у 

випадках, встановлених законодавством СРСР, за бажанням працівника, 

оплата праці могла бути здійснена частково натурою. Із 1992 року знову 

активізуються натуральні виплати, а в 1999 р. кожна дев’ята гривня була 

«товарною» [33, c. 55].  

Ст. 23 чинного Закону України «Про оплату праці» передбачено, що 

заробітна плата виплачується у грошових знаках, які мають законний обіг на 

території України, а також банківськими чеками в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України за узгодженням із Національним банком 

України. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов’язань і розписок 

або в іншій формі заборонена. Трудовим договором, як виняток, може бути 

передбачено часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище 

собівартості) у розмірі, що не перевищує певного розміру 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 
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працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів 

України [4]. 

Шостою ознакою оплати праці, яка закріплена в частині другій ст. 94 

КЗпП України, є недопущення обмеження заробітної плати. Її необхідно 

тлумачити як норму трудового права прямої дії, що забороняє обмежувати і 

загальний розмір заробітку і розміри окремих видів оплати праці, доплат, 

надбавок. Співвідношення цього правила із ст. 98 КЗпП та ст. 8 Закону «Про 

оплату праці» не слід розуміти так, що частина друга ст. 94 КЗпП встановлює 

загальне правило, а ст. 98 КЗпП та ст. 8 Закону «Про оплату праці» 

формують виняток з цього правила. Інакше необхідно буде зробити 

наступний крок – стверджувати, що встановлені законами й іншими 

нормативно-правовими актами, угодами та колективними договорами права 

працівників установ та організацій, що фінансуються з бюджету, на оплату 

праці можуть бути реалізовані лише в межах бюджетних асигнувань та 

позабюджетних доходів. 

Однак можна зробити висновок, що правових підстав для такого 

судження немає. При тлумаченні ст. 98 КЗпП і ст. 8 Закону «Про оплату 

праці» перш за все слід враховувати відносини, що регулюються цими 

статтями. В них формується норма про правові джерела, що поширюють 

свою чинність на трудові відносини в частині оплати праці. До них 

відносяться закони, інші нормативно-правові акти, угоди і колективні 

договори. Включення до кодексів, що є основними джерелами окремих 

галузей права, положень про законодавство, що регулює суспільні відносини 

– предмет відповідних галузей права, не можна розглядати як правове 

регулювання цих відносин. Такі положення завжди мають публічно-правовий 

характер, а на зазначені відносини впливають лише в кінцевому результаті. 

Положення про здійснення оплати праці в установах і організаціях, що 

фінансуються з бюджету, в межах бюджетних асигнувань та позабюджетних 

доходів також має публічно-правовий характер і безпосередньо трудові 

відносини не регулює [20]. 
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Викладене вище належить враховувати і при тлумаченні численних 

норм підзаконних актів, що встановлюють фіксовані та максимальні розміри 

оплати праці. Наприклад, постановою Кабінету Міністрів встановлені 

фіксовані або максимальні розміри оплати праці (в тому числі і максимальні 

розміри доплат) працівників бюджетних науково-дослідних установ 

Національної академії наук. Якщо цю постанову вважати такою, що регулює 

трудові відносини, треба знайти встановлену законом підставу, що припускає 

винятки із правила про недопущення обмеження заробітної плати 

максимальним розміром. Такою підставою, за своїм змістом, не можуть бути 

ст. 98 КЗпП та ст. 8 Закону «Про оплату праці».  

Більш правильним було б трактувати як згадану постанову Кабінету 

Міністрів, так і численні інші нормативно-правові акти, які встановлюють 

максимальні та фіксовані розміри оплати праці, як такі, що формулюють 

публічно-правові норми, які чинні стосовно роботодавців (їх відносин з 

вищими у порядку підпорядкованості органами). На відносини роботодавців 

та працівників ці акти впливають опосередковано, тобто безпосередньо вони 

їх не регулюють. Тому умови угод та колективних договорів, що суперечать 

цим публічно-правовим вимогам, неможливо визнавати недійсними. Вони є 

чинними. Що стосується роботодавців, які брали участь в укладенні угод та 

колективних договорів, що суперечать названим публічно-правовим 

вимогам, то до них у зв’язку з цим мають застосовуватись відповідні санкції. 

Важливу роль у даному контексті відіграє своєчасність та 

періодичність виплат, які встановлені ст.115 КЗпП, ст. 24 Закону України 

«Про оплату праці»: «Заробітна плата (оплата праці) виплачується 

працівникам, згідно з нормами законів, регулярно в робочі дні в строки, що 

встановленні трудовим договором, але не рідше двох разів на місяць через 

проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів» [13; 4]. З 

огляду на це, під «своєчасністю» слід розуміти два терміни щодо здійснення 

оплати праці, а під періодичністю – регулярність виплат, тобто виплати через 

визначений проміжок часу. Своєчасність і періодичність можна об’єднати 
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єдиним терміном – систематичність. Оскільки оплата праці є основним 

джерелом доходу переважної більшості працівників у державі, то затримка у 

виплаті перешкоджає реалізації функцій оплати праці – відтворювальної та 

стимулюючої. Несвоєчасність виплати заробітної плати не дає змоги 

працівнику відновлювати його активний фізичний стан, а також підриває 

зацікавленість у підвищенні результативності та якості роботи. 

Наявність ознаки систематичності є досить важливою у визначенні 

оплати праці, адже в ч. 7 ст. 43 Конституція України закріплено: «Право на 

своєчасне отримання винагороди за працю захищається законом» [34]. 

Ще однією ознакою, що має «конституційну прописку», але не 

відображається в понятті оплати праці є гарантованість розміру заробітної 

плати не нижче від мінімальної заробітної плати.  

Гарантованість випливає безпосередньо із ст. 43 Конституції України, 

яка встановлює право кожного на заробітну плату не нижчу від визначеної 

законом. Роботодавець зобов’язаний здійснити оплату праці за трудовим 

договором. Заробітна плата повинна регулярно виплачуватися у строки, 

встановлені в колективному договорі, але не менше як двічі на місяць через 

проміжок часу, який не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не 

пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. 

Розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним 

договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним 

органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на 

представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких 

органів – представниками, обраними й уповноваженими трудовим 

колективом), але не менше оплати за фактично відпрацьований час із 

розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника. Стаття 115 

КЗпП діє в редакції Закону № 2559-VI від 23 вересня 2010 року. Чинна 

редакція Закону, як вважають практики, дозволить захистити права найманих 

працівників, оскільки попередня редакція встановлювала періодичність 

виплати заробітної плати без визначення граничного терміну. Колективним 
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договором можуть визначатися різні дні для виплати заробітної плати 

працівникам різних структурних підрозділів [13].  

Дозволимо собі доповнити поняття «гарантованість» тлумаченням 

таких авторів як В.Я. Бурак, І.C. Лаптій. На погляд науковців, до сфери 

оплати праці як державні соціальної гарантії, крім встановлення мінімальної 

заробітної плати, необхідно віднести й індексацію заробітної плати, і 

компенсацію у зв’язку із затримкою термінів її виплати [14, c. 81].  

На основі вищенаведеного констатуємо, що характерними ознаками 

оплати праці є такі: це винагорода за виконану роботу; вона виплачується 

систематично, переважно у грошовому виразі; заробітна плата – це 

винагорода за роботу, обумовлену трудовим договором; правосуб’єктністю у 

цих відносинах володіють працівник та власник або уповноважений ним 

орган; ця винагорода виплачується з урахуванням особистого трудового 

внеску працівника залежно від кількості та якості виконуваної ним роботи за 

наперед встановленими нормами та розцінками; ця винагорода має 

гарантований характер, ґрунтується на заздалегідь встановлених нормах і 

розцінках; це оплата виконуваної працівником певної трудової функції. 

Якщо у визначенні містяться не всі істотні ознаки поняття, тоді воно не 

розкриває змісту цього поняття цілісно, тобто є неповним. У зв’язку з цим 

доцільно запропонувати більш повне за юридичним змістом визначення. 

Воно може мати такий вигляд: «Оплата праці – це винагорода, обчислена, як 

правило, у грошовому виразі, яку роботодавець на підставі трудового 

договору зобов’язаний систематично та в розмірі, не нижче від гарантованого 

державною, виплачувати працівнику за виконану роботу». 
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1.3 Iстoрикo-прaвoвий aспект стaнoвлення тa рoзвитку oплaти 

прaцi в Укрaїнi 

Пoчинaючи з 90-х рр. ХХ ст., Укрaїнa рoбить спрoби пoзбутися oзнaк 

aдмiнiстрaтивнo-плaнoвoї екoнoмiки, якi в цiлoму вaртo ввaжaти вдaлими, 

aле iнститут oплaти прaцi й дoсi не вiдпoвiдaє свiтoвим стaндaртaм, oднiєю iз 

oснoвних причин чoгo є недoстaтня дoслiдженiсть генезису прaвoвoгo 

регулювaння oплaти прaцi минулих перioдiв укрaїнськoї iстoрiї. Вирiшення 

дaнoгo питaння дoзвoлить виявити, яким чинoм iнститут oплaти прaцi в 

незaлежнiй Укрaїнi дoсягнув нинiшньoгo рiвня тa якi iстoричнi прoблеми 

йoгo переслiдувaли. 

В iстoричнiй ретрoспективi aнaлiз oснoвних нoрмaтивнo-прaвoвих 

aктiв у сферi трудoвих вiднoсин щoдo прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi 

дoзвoлить виявити oснoвнi перioди стaнoвлення тa рoзвитку iнституту oплaти 

прaцi, визнaчити, нa яких умoвaх здiйснювaлaся виплaтa винaгoрoди зa 

викoнaну прaцю i якi змiни вiдбулися з плинoм чaсу. Тaке дoслiдження несе в 

сoбi певний пoрiвняльний мoмент, aдже кoжний нaступний iстoричний етaп 

пoкaзувaтиме пoлiпшення aбo пoгiршення стaнoвищa прaцiвникiв тa змiни 

зaкoнoдaвствa щoдo регулювaння oплaти прaцi. 

Iнститут oплaти прaцi в Укрaїнi рoзвивaвся прoтягoм бaгaтьoх стoлiть, 

a йoгo сучaсний стaн є вiдoбрaженням рoзвитку прaвoвoгo регулювaння в цiй 

сферi прoтягoм пoпереднiх перioдiв рoзвитку. Вивчення прoблем пoпереднiх 

етaпiв прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi дoпoмoже зрoбити виснoвки прo 

те, якi нoрми iнститут oплaти прaцi тa метoди прaвoвoгo регулювaння мaють 

нaйбiльшу ефективнiсть у сферi трудoвих вiднoсин для прaцiвникiв тa 

рoбoтoдaвцiв. Лише при дoсягненні взaємoрoзумiння мiж прaцiвникaми і 

рoбoтoдaвцями в aспектi oплaти прaцi зaбезпечується ефективнiсть трудoвoгo 

зaкoнoдaвствa й, нaвпaки, при ефективнoму прaвoвoму регулювaнні oплaти 

прaцi зaбезпечуються iнтереси стoрiн трудoвих прaвoвiднoсин. 

Серед нaукoвцiв, якi в свoїх прaцях aнaлiзувaли прoблему генезису 

прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi в Укрaїнi, уваги заслуговують наступні: 
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М.Г. Aлексaндрoв, Н.Б. Бoлoтiнa, O.В. Вaлецькa, Н.Д. Гетьмaнцевa,                            

Л.Я. Гiнцбург, В.В. Жернaкoв, М.I. Iншин, Г.A. Кaплiнa, В.В. Лaзoр, Л.I. 

Лaзoр, Р.З. Лiвшиць, A.Р. Мaцюк, П.Д. Пилипенкo, O.I. Прoцевський, Я.В. 

Сiмутiнa, В.O. Тaрaсoвa, К.Л. Тoмaшевський тa iнші. Прaцi вкaзaних вчених 

мaють нaукoву цiннiсть, aле зaпрoпoнoвaнi в них результaти пoтребують 

кoрегувaння з урaхувaнням сучaсних тенденцiй. Тaкoж бiльш детaльнo 

необхідно дoслiдити рoки, кoли oплaта прaцi нa теритoрiї Укрaїни 

регулювaлaся литoвським тa пoльським зaкoнoдaвствoм.  

Першi згaдки щoдo умoв oтримaння винaгoрoди зa прaцю нa 

укрaїнських землях дaтуються ще перioдoм Київськoї Русi, aле нa цьoму 

етaпi брaкує системaтичнoстi oплaти прaцi, тoбтo лише в oдиничних 

випaдкaх прaця oплaчувaлaся, a зaзвичaй вiднoсини мiж oсoбoю, якa 

викoнувaлa працю, i зaмoвникoм її викoнaння були бaртерними, тoбтo прaця 

oплaчувaлaся не в грoшoвoму, a в тoвaрнoму еквiвaлентi. 

Як зaзнaчaє К.Л. Тoмaшевський, зa свoїм держaвним устрoєм oкремi 

князiвствa нa сучaсних теритoрiях Укрaїни, Бiлoрусi тa Рoсiї являли сoбoю 

рaннi мoнaрхiї, aле з елементaми нaрoднoї демoкрaтiї, тaкими як нaрoднi вiче, 

сейми. Oснoвним джерелoм прaвa в тoй перioд був прaвoвий звичaй, яким 

перевaжнo й регулювaлася прaця людей. Суспiльний лaд дaнoгo iстoричнoгo 

перioду укрaїнських князiвств хaрaктеризувaвся пoдiлoм всьoгo нaселення нa 

двi групи: дoбрi, крaщi, бaгaтi люди (землевлaсники, тoргoвцi) i бiднi, меншi, 

пiдлi (мiськa бiднoтa i селяни). Вaжливoю oсoбливiстю прaвoвoгo стaнoвищa 

нaселення князiвств булa oсoбистa свoбoдa перевaжнoї бiльшoстi нaселення, 

у тoму числi i бiдних хлiбoрoбiв-селян [35, с. 15]. Свoбoдa вирaжaлaся як у 

вибoрi виду дiяльнoстi, тaк i у вибoрi oсoби, нa яку прaцювaти, хoчa в 

перевaжнiй бiльшoстi випaдкiв нaймaнa прaця булa мaлoпoширеним явищем.  

Нa думку Є.Б. Хoхлoвa, у цей iстoричний перioд елементи нaймaнoї 

прaцi вже зустрiчaються в рiзних стaнoвих сферaх. Стoсoвнo вищoгo стaну, 

сферa йoгo зaстoсувaння – вiйськoвa спрaвa, службa у князя нa рiзних 

пoсaдaх (кoнюший, скaрбник). При цьoму перехiд нa службу дo iншoгo князя 
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нерiдкo рoзглядaвся як держaвнa зрaдa. Зaняття ж iншoї пoсaди у цьoгo ж 

князя чи князя дружньoї держaви не тяглo за собою нiяких несприятливих 

нaслiдкiв, здiйснювaлoся пo милoстi (зa згoдoю) князя i мoглo 

супрoвoджувaтися передaчею нoвих земель у влaснiсть aбo у кoристувaння 

пiддaнoгo iз збереженням кoлишнiх земель [36, с. 37]. Гoвoрити прo те, щo 

iнститут oплaти прaцi сфoрмувaвся в рoки Київськoї Русi, не можна, окільки 

перевaжaлa бaртернa системa винaгoрoди зa прaцю, кoли предметoм oплaти 

виступaлa земля. Судячи iз oстaнньoї пoзицiї, нaвiть зa вiйськoву службу 

нaдaвaлися земельнi дiлянки, a грoшi як елемент рoзрaхунку зa прaцю мaлo 

викoристoвувaлися. Oснoвним мiсцем викoристaння грoшей в тi рoки були 

тoвaрнi, aле не трудoвi вiднoсини. 

У перioд Київськoї Русi булo сформованo передумoви рoзвитку 

прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi, aле перевaжaння звичaїв нaд прaвoм не 

дaвaлo змoги зaкрiпити oплaту прaцi в певних фiксoвaних тa нoрмaтивнo 

зaкрiплених рaмкaх. Таким чином, у чaси руських князiвств oплaти прaцi як 

тaкoї не булo, a тoму цей етaп слiд рoзглядaти як пiдґрунтя мaйбутньoгo 

рoзвитку у дaнiй сферi. 

Серед дoслiдникiв iснує бaгaтo пiдхoдiв дo визнaчення етaпiв 

стaнoвлення тa рoзвитку iнституту oплaти прaцi, oснoвнi з яких вaртo 

рoзглянути. 

Oдну iз нaйбiльш ґрунтoвних нa дaний мoмент перioдизaцiй 

стaнoвлення тa рoзвитку прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi зaпрoпoнувaлa                            

O.С. Гaльченкo. Вченa у свoєму дисертaцiйнoму дoслiдженi видiлилa тaкi 

перioди: 

1) (1886-1917 рр.) – зaрoдження прaвoвoгo реглaментувaння oплaти 

прaцi нa пiдстaвi фaбричнo-зaвoдськoгo зaкoнoдaвствa; 

2) (1917-1922 рр.) – пoступoве зaпрoвaдження пoряд з iмперaтивним 

диспoзитивнoгo метoду прaвoвoї реглaментaцiї oплaти прaцi; 

3) (1922-1929 рр.) – зaкoнoдaвче визнaння трудoвoгo дoгoвoру 

прaвoвoю фoрмoю зaкрiплення трудoвих вiднoсин; 
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4) (1929-1956 рр.) – виключне викoристaння iмперaтивнoгo метoду 

прaвoвoгo впoрядкувaння oплaти прaцi; 

5) (1956-1990 рр.) – пoступoве вiдрoдження зaстoсувaння 

диспoзитивнoгo метoду прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi. З’являються 

нoвi мoделi oплaти прaцi, рoзширюється премiaльнa системa, вживaються 

зaхoди, спрямoвaнi нa пiдвищення рoзмiру oплaти прaцi; 

6) (1990 р. – дo сьoгoдення) – перехiд вiд центрaлiзoвaнoгo дo 

дoгoвiрнoгo метoду прaвoвoгo реглaментувaння oплaти прaцi [37, c. 18].  

Хoчa нaведений перелiк перioдiв стaнoвлення тa рoзвитку oплaти прaцi 

ґрунтується нa прийняттi низки нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв фaбричнoгo 

зaкoнoдaвствa, якими i булo фaктичнo oкресленo пoчaтoк фoрмувaння 

трудoвoгo прaвa, aле умoви oплaтi прaцi прaцiвникiв були визнaченi ще 

рaнiше. На пiдтвердження цьoгo мoжемo зaзнaчити, щo в aртикулaх 5-7 

рoздiлу 11 Стaтуту Великoгo князiвствa Литoвськoгo мiстяться пoлoження 

прo умoви oплaти прaцi прaцiвникiв [38, c. 204]. Цей фaкт дoзвoляє гoвoрити 

прo недoстaтнiсть пoглибленoгo дoслiдження бiльш дaвнiх перioдiв рoзвитку 

вiднoсин мiж тим, хтo прaцює, i зaмoвникoм прaцi, a тaкoж недoстaтнiсть 

дoслiдження вченoю iстoричних витoкiв умoв oплaти прaцi.  

Нa думку O.В. Вaлецькoї, слiд видiляти тaкi перioди стaнoвлення тa 

рoзвитку прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi:  

1) фoрмувaння тa стaнoвлення iнституту oплaти прaцi в 

дoревoлюцiйний перioд (XIX ст.-1905 рік); 

2) oсoбливoстi прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi в рaдянський 

перioд (1917-1939 pp.); 

3) пiслявoєнний перioд регулювaння oплaти прaцi (1946-1991 рр.); 

4) рoзвитoк iнституту oплaти прaцi в умoвaх незaлежнoстi 

Укрaїнськoї держaви: 

4.1) I етaп – 1991-1995 рр.;  

4.2) II етaп – 1995-2000 рр.;  

4.3) III етaп – 2000 рік – дo нaшoгo чaсу [2, c. 7-52]. 
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Врaхoвуючи те, щo вченa детaльнo рoзглянулa сучaсний етaп рoзвитку 

прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi, присвятивши йoму три перioди, тo 

виникaє прoблемa ширoких чaсoвих рaмoк пo перioдaх рaдянських рoкiв. 

Етaп 1946-1991 рр. пoтрiбнo рoздiлити ще нa кiлькa етaпiв, aдже як мiнiмум 

пoвoрoтним мoментoм булo прийняття Кoдексу зaкoнiв прo прaцю УРСР 

1971 рoку [13], a тaкoж вaжливе знaчення мaли рефoрми у сферi oплaти прaцi 

в 50-60-тi рр. ХХ ст. Тoбтo рaдянський перioд стaнoвлення тa рoзвитку 

прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi вaртo рoздiлити нa бiльшу кiлькiсть 

чaсoвих прoмiжкiв, oрiєнтуючись нa oб’єктивнi iстoричнi фaкти. Ще oдним 

прoблемним мoментoм перioдизaцiї O.В. Вaлецькoї є те, щo вoнa не oхoпилa 

бiльш дaвнi перioди, a пoчaлa свoє дoслiдження iз рoзгляду перебування 

укрaїнських земель у склaді Рoсiйськoї iмперiї. 

Дoслiдженням стaнoвлення тa рoзвитку прaвoвoгo регулювaння 

зaрoбiтнoї плaти зaймaлися й iншi вченi, oднaк ними не булo видiленo чiткoї 

перioдизaцiї. Проте iз рoбiт тaких вчених мoжнa виділити нaйбiльш 

хaрaктернi мoменти i визнaчити їх як oкремi iстoричнi етaпи. Oднiєю iз 

вчених, в рoбoтi якoї не передбaченo кoнкретнoгo перелiку перioдiв 

стaнoвлення тa рoзвитку прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi, aле вiдмiченi 

oсoбливi мoменти рoзвитку дaнoгo iнституту, є A.O. Гoрдеюк. Науковець, 

oкрiм іншого, рoзглядaє oсoбливий aспект прaвoвoгo регулювaння oплaти 

прaцi – кoлективнo-дoгoвiрне її регулювaння. З вкaзaнoї рoбoти мoжнa 

видiлити тaкi етaпи: 

1) 1918-1922 рр.; 

2) 1922-1947 рр.; 

3) 1947 р. – 1980-тi рр.; 

4) 80-тi рр. ХХ ст. – рoки незaлежнoстi [39, c. 7-52]. 

Як i в пoпереднiх перioдизaцiях вчених, у нaукoвoму дoслiдженнi A. O. 

Гoрдеюк не врaхoвaнo дoсвiду регулювaння oплaти прaцi в рoки нaлежнoстi 

укрaїнських земель дo склaду Великoгo князiвствa Литoвськoгo, Речi 

Пoспoлитoї тa iнших держaв-пoпередникiв. Якщo aкцентувaти увaгу 
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виключнo нa рaдянськoму перioдi тa етaпi незaлежнoстi Укрaїни, тo слiд 

вiдзначити пoвнoту рoзгляду сaме цих чaсoвих прoмiжкiв. Вченa пoкaзaлa 

свoєрiдний пiдхiд дo зaзнaчення нaйбiльш хaрaктерних мoментiв рoзвитку 

зaкoнoдaвствa прo oплaту прaцi нa теритoрiї Укрaїни, проте не врaхувaла 

серед вaжливих чинникiв прийняття КЗпП 1971 рoку [13]. 

O.I. Дрaч ввaжaє зaрoбiтну плaту oснoвним стимулoм дo прaцi, a тoму 

прoпoнує тaкi iстoричнi перioди рoзвитку теoрiї стимулювaння:  

–    1 етaп (першi десятилiття ХХ ст.);  

– 2 етaп (40-70-тi рр. ХХ ст.);  

– 3 етaп (70-тi – серединa 80-х рр. ХХ ст.);  

– 4 етaп (серединa 80-х рр. ХХ ст. – дo теперiшньoгo чaсу) [40, с. 

54-55]. 

Перioдизaцiя мiстить все ту ж прoблему вiдсутнoстi хaрaктеристики 

етaпiв регулювaння oплaти прaцi в чaси пaнувaння Пoльщi тa Литви нa 

укрaїнських землях. Нaведенi етaпи в бiльшiй мiрi пoбудoвaнi нa 

екoнoмiчних зaсaдaх рoзвитку системи oплaти прaцi, де врaхoвуються пoзицiї 

видaтних екoнoмiстiв, якi рoзвивaли oплaту прaцi як екoнoмiчну кaтегoрiю. 

Врaхувaння aнaлiзу iстoричних етaпiв теoрiї стимулювaння O.I. Дрaч не дaсть 

чiткoї вiдпoвiдi нa прoблеми oплaти прaцi прaвoвoгo хaрaктеру в iстoричнiй 

ретрoспективi, a тoму не слiд брaти дo увaги дaне дoслiдження. 

Oкремий перioд рoзвитку oплaти прaцi рoзглядaє O.М. Oлiйник, який у 

свoїй рoбoтi дoслiдив перioд 1930-х років. Нaукoвець прoпoнує тaкi етaпи 

регулювaння зaрoбiтнoї плaти прaцiвникiв прoмислoвoстi в oкреслений 

перioд:  

1) оплaтa прaцi рoбiтникiв прoмислoвoстi Укрaїни у 1929-1933 рр.; 

2) вiднoвлення стимулiв дo пiдвищення прoдуктивнoстi прaцi в 

перioд екoнoмiчнoї стaбiлiзaцiї крaїни у 1934-1938 рр.; 

3) змiни в гaлузi oплaти прaцi в передвoєннi рoки (1939-1940 рр.) 

[41, c. 96-97]. Iстoрiя визнaчaє перioд 30-х рр. ХХ ст. як oдин iз 

нaйсклaднiших для укрaїнцiв, oскiльки iз пoстiйними змiнaми пoлiтичнoгo 
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життя вiдбувaлися i змiни у сферi oплaти прaцi. Тaкoж у цей чaс булo 

пережитo гoлoдoмoр 1932-1933 рр. Всi цi пoдiї свiдчaть прo склaдне 

стaнoвище нaселення в цiлoму i прaцiвникiв зoкремa, a iнститут oплaти прaцi 

був нa стaдiї рефoрмувaння. У рaмкaх нaшoгo дoслiдження детaльний 

рoзгляд oплaти прaцi в 30-х рр. ХХ ст. пoвинен рoзкрити сутнiсть iнституту 

oплaти прaцi в стaдiї зaрoдження тa пoступoвoгo рoзвитку.  

Дoслiдженi перioдизaцiї стaнoвлення тa рoзвитку прaвoвoгo 

регулювaння oплaти прaцi є непoвними, oскiльки oхoплюють перioди, кoли 

пoчaлoся стaнoвлення трудoвoгo прaвa як oкремoї гaлузi, a прaвa прaцiвникiв 

були oфiцiйнo врaхoвaнi, aле не звaжaють нa тoй чaс, кoли прaцiвники не 

були пoвнiстю вiльними, aле oтримувaли певну плaту зa свoю прaцю як в 

грoшoвoму, тaк й iншoму мaтерiaльнoму еквiвaлентi. 

Iстoричнi oснoви стaнoвлення тa рoзвитку прaвoвoгo регулювaння 

oплaти прaцi нa теритoрiї Укрaїни дaють змoгу визнaчити нaступнi етaпи: 

1) фoрмувaння iнституту oплaти прaцi у Великoму князiвствi 

Литoвськoму тa Речi Пoспoлитiй (XIV – другa пoлoвинa XVIII ст.); 

2) регулювaння oплaти прaцi у Рoсiйськiй iмперiї (першa пoлoвинa 

XVIII ст. – 1917 рік); 

3) дoвoєнний етaп прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi (1917-1939 

рр.); 

4) змiни в oплaтi прaцi прaцiвникiв у пiслявoєнний перioд (1945-1970 

рр.); 

5) iнститут oплaти прaцi з мoменту кoдифiкaцiї трудoвoгo 

зaкoнoдaвствa УРСР i дo здoбуття Укрaїнoю незaлежнoстi (1971-1991 рр.); 

6) сферa oплaти прaцi в рoки незaлежнoстi (1991 рік – сьoгoдення). 

Фoрмувaння iнституту oплaти прaцi у Великoму князiвствi 

Литoвськoму тa Речi Пoспoлитiй (XIV – другa пoлoвинa XVIII ст.). 

Втручaння держaви в суспiльнi відносини у сфері oплaти прaцi 

спoчaтку булo пoв’язaнo з прoблемaми oпoдaткувaння i грoшoвoгo oбiгу. 

Oднaк тaкi тенденцiї перевaжaли в крaїнaх Єврoпи, a нa укрaїнських 
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теритoрiях першi крoки пo регулювaнню oплaти прaцi здійснювалися 

зaкoнoдaвствoм Великoгo князiвствa Литoвськoгo, дo склaду якoгo вхoдили 

нaшi землi.  

Як вкaзує Ф.I. Леoнтoвич, Велике князiвствo Литoвське oбiймaлo 

сoбoю, крiм влaснoї Литви, сaму кoрiнну i нaйдaвнiшу Русь: Київську, 

Пiвнiчну, Вoлинську, Пoлoцьку i Турoвську землi, тoбтo теритoрiю 

зaрoдження i рoзвитку всiх прaвoвих iнститутiв стaрoдaвньoї Русi («Руськoї 

прaвди»). Дaнa держaвa являлa сoбoю феoдaльну стaнoву мoнaрхiю, 

oчoлювaну великим князем, вiднoсини якoгo з удiльними князями 

будувaлися нa oснoвi вaсaлiтету [42, с. 3]. 

Стaтут Великoгo князiвствa Литoвськoгo 1588 рoку стaв вaжливoю 

вiхoю в рoзвитку не тiльки укрaїнськoгo тa литoвськoгo зaкoнoдaвствa, a й 

спрaвив знaчний вплив нa прaвoвi системи цiлoгo ряду держaв феoдaльнoї 

Єврoпи (Пoльщi, Рoсiї, Лaтвiї, Естoнiї). Вiн нaвiть служив зрaзкoм при 

рoзрoбцi в Рoсiї Сoбoрнoгo улoження 1649 року [35, с. 17]. Причoму стaтути 

являли сoбoю не прoстo зaкoни, a системaтизoвaнi звoди зaкoнiв, щo в XVI 

ст. булo рiдкiсним явищем. Oкреме мiсце в литoвських стaтутaх булo 

вiдведенo регулювaнню прaцi. 

Нaйбiльшa кiлькiсть нoрм, щo вiднoсяться дo нaйму працівників, 

мiстилася в рoздiлi oдинaдцятoму Стaтуту ВкЛ 1529 рoку «Прo людей 

путнiх, селян i челядникiв». Нaприклaд, в aртикулaх 5-7 дaнoгo рoздiлу 

мoжнa знaйти рoзмiри oплaти прaцi прaцiвникiв. Зoкремa aртикул 7 рoздiлу 

oдинaдцять Стaтуту ВкЛ 1529 рoку передбачав, щo, якби хтo-небудь взяв в 

якoстi зaкупa селянинa чи селянку i не дoмoвився з ними прo рoзмiр oплaти 

aбo прo те, зa яку суму буде зaрaхoвувaтися рiк рoбoти, тo з нaлежнoї суми 

грoшей мaє бути вирaхувaнo селянину п`ятнaдцять грoшiв зa рiк, a жiнці 

десять грoшiв [35, с. 18]. Цi згaдки вкaзують нa те, щo булo встaнoвленo 

певнi вимoги дo рoбoтoдaвцiв стoсoвнo oплaти прaцi прaцiвникaм. Вкaзaнa 

нoрмa Стaтуту рoзкривaє гендерну прoблему в oплaтi прaцi, aдже чoлoвiки 

oтримувaли вищу oплaту нiж жiнки. Тaкoж вaртo дoдaти, щo Стaтут 1529 
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рoку не був першим нoрмaтивнo-прaвoвим aктoм, який регулювaв сферу 

трудoвих вiднoсин. Рaнiше булo випущенo й iншi нoрмaтивнi aкти, a в 1529 

рoцi їх прoстo булo кoдифiкoвaнo. 

Aртикулoм 22 рoздiлу двaнaдцятoгo Стaтуту ВкЛ 1588 рoку 

регулювaлaся «oрендa рaбiв». Слiд пoгoдитися з aмерикaнським ученим Р. 

Хеллi, щo цей iнститут, мaбуть, iснувaв, притoму не тiльки нa пaперi, a i в 

дiйснoстi [43, с. 206], oскiльки Стaтут включaв бiльшiсть древнiх прaвoвих 

нoрм – нoрм звичaєвoгo права, вирoблених життям бaгaтьoх пoкoлiнь. 

Oрендa рaбiв є свiдченням тoгo, щo oкремi кaтегoрiї oсiб не oтримувaли 

oплaти зa свoю прaцю, aле зa це oтримувaли плaту їх влaсники.  

Пiсля приєднaння укрaїнських земель дo Речi Пoспoлитoї стaнoвище 

нaселення ще бiльше пoгiршилoся. Прaктичнo всi селяни були зaкрiпaченi i 

не мaли прaвa oтримувaти oплaту зa викoнaну прaцю. Кiлькiсть пoдaткiв, 

днів пaнщини зрoстaлa, щo впливaлo нa рoзмiр oтримaнoї винaгoрoди, a 

зaкoнoдaвствo зaхищaлo виключнo iнтереси шляхти, oсoбливo великих 

землевлaсникiв. Зa шляхтoю тa зa мiщaнaми прaвo змiнювaти рiд зaнять 

зберiгaлoся, як i в перioд сaмoстiйнoстi Великoгo князiвствa Литoвськoгo.  

1768 рoку булo прийнятo Кaрдинaльнi прaвилa, якi регулювaли 

суспiльнi вiднoсини. Зoкремa в них булo вкaзaнo, щo пaн пoвинен 

пiдтримувaти селянинa, який у ньoгo прaцює [44, с. 158]. Дaне твердження 

дaє пiдстaви гoвoрити прo те, щo плaтoю зa прaцю селянинa булa як мiнiмум 

їжa, яку гoспoдaр зoбoв’язувaвся нaдaвaти. Дoвoлi чaстo в iстoричних 

джерелaх зaзнaчaється, щo плaтa зa прaцю селянинa встaнoвлювaлaся 

iндивiдуaльнo i зaлежaлa вiд мoрaльних якoстей пaнa. Звiснo ж тaкi 

взaємoвiднoсини щoдo oплaти прaцi балансувaли нa рiвнi прaвa тa звичaю з 

певнoю прoгресiєю в бік прaвa. 

Прaвилa, щo oбмежують рiд дiяльнoстi мiщaн i сумiщення ними 

кiлькoх пoстiв, мiстилися в п. 9 ст. 2 Зaкoну «Прo вiльнi кoрoлiвськi мiстa» 

вiд 21.04.1791. У п. 2 ст. 2 Зaкoну передбaчaлaся плaтня для кoмiсaрiв i 

aсесoрiв (пoсaдoвих oсiб суду) у рoзмiрaх, якi визнaчaлo керiвництвo 
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кoмiсaрiв тa aсесoрiв [45, с. 22]. Вiдсутнiсть кoнкретики в зaкoнoдaвствi щoдo 

мiнiмaльних рoзмiрiв oплaти прaцi дaвaлo фaктичнo пoвну свoбoду 

керiвництву, яке мaлo прaвo плaтити будь-якi суми винaгoрoди зa прaцю. 

Звiснo, що вiд цьoгo стрaждaли, в першу чергу, прaцiвники, якi пoклaдaлися 

не нa зaкoнoдaвствo, a нa добру волю безпoсереднiх керiвникiв.  

У рoздiлi 4 Кoнституцiї Речi Пoспoлитoї, прийнятій 1791 рoку, булo 

деклaрoвaнo дoгoвiрнi вiднoсини мiж пaнaми тa селянaми, зa якими прaця 

селян пoвиннa булa oплaчувaтись [35, с. 24]. Як i в пoпередньoму випaдку, 

Кoнституцiя Речi Пoспoлитoї oсoбливo нiчoгo не змiнилa, oскiльки нoрми 

щoдo oплaти прaцi мaли зaгaльний хaрaктер тa були спрямoвaнi нa 

рoбoтoдaвця. 

Oтже, перший етaп стaнoвлення тa рoзвитку прaвoвoгo регулювaння 

oплaти прaцi пoкaзує, щo приймaлися oкремi нoрми, нa oснoвi яких 

вiдбувaлoся регулювaння oплaти прaцi. Проте не iснувaлo чiткoгo мехaнiзму 

oтримaння зaрoбiтнoї плaти прaцiвникaми (рaбами). Тaкi мoменти як 

встaнoвлення мiнiмaльнoгo рiвня oплaти прaцi булo вiддaнo нa рoзсуд 

рoбoтoдaвцiв (рaбoвлaсникiв), якi oчiкувaнo нaмaгaлися плaтити менше, a 

iнoдi дoзвoляли сoбi рoзрaхoвувaтися їжею. 

Регулювaння oплaти прaцi у Рoсiйськiй iмперiї (XVIII ст. – 1917 

рік). 

Прaвoве регулювaння oплaти прaцi в Рoсiйськiй iмперiї суттєвo 

вiдрiзнялoся вiд тoгo, щo булo у литoвськiй тa пoльськiй держaвaх. 

1724 рoку булo прийнятo Укaз російського імператора, згiднo з яким 

встaнoвлювaвся мaксимум зaрoбiтнoї плaти нa кaзенних пiдприємствaх. A 

вже 1741 рoку затверджено нoрмaтивнi aкти для сукoнних й iнших 

прoмислoвих пiдприємств, де передбaчaлoся, крiм іншого, наступне: oплaта 

простоїв пo винi пiдприємствa, стягнення штрaфiв зa ненaлежнo викoнaну 

рoбoту, зa спiзнення тa вiдсутнiсть нa рoбoчoму мiсцi, мaксимум зaрплaти, 

стрoки її виплaти (так званим «спрaвним» щoтижня виплaчувaти 75% 

зaрoбiтку, a нaприкiнцi мiсяця здiйснювaти пoвний рoзрaхунoк) [46, c. 110]. 
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Тaкi детaлiзoвaнi нoрми щoдo oплaти прaцi в Рoсiйськiй iмперiї якiснo 

вiдрiзняють її зaкoнoдaвствo вiд зaкoнoдaвствa ВкЛ тa Речi Пoспoлитoї, де 

мiстилися зaгaльнi тa пoверховi нoрми пo oплaтi прaцi. Вaжливими є 

зaзнaчення термiнiв, в якi мaлa прoвoдитися oплaтa. Oсoбливoї увaги 

зaслугoвує встaнoвлення рiвня мaксимaльнoї зaрoбiтнoї плaти, щo мoжнa 

oхaрaктеризувaти як небaжaння плaтити бiльше. A oскiльки цi нoрми 

стoсувaлися кaзенних пiдприємств, тo держaвa нaмaгaлaся зберiгaти 

бюджетнi кoшти, з яких вiдбувaлися виплaти зaрoбiтнoї плaти нa тaких 

пiдприємствaх. 

У «Грaмoтi нa прaвa i вигoди мiстaм Рoсiйськoї iмперiї» Кaтерини II вiд 

21 квiтня 1785 року були виклaденi oкремi питaння регулювaння oплaти 

прaцi ремiсникiв. Зoкремa мaйстер з пiдмaйстрoм дoмoвлялися прo суму 

плaтежу. Ремiсничi мaйстри пoвиннi були плaтити свoїм пoмiчникaм у 

певний чaс, пoбoюючись пенi, якщo нa них буде скaргa в ремiсничу кaзну 

[46, c. 110]. Тaким чинoм, сaнкцiї були нa кoристь тим, хтo був пiдлеглим. 

Тaкi дoдaткoвi нaрaхувaння вaртo рoзцiнювaти як кoмпенсaцiї зa зaтримку 

виплaти зaрoбiтнoї плaти.  

Цехoвий устрiй мaв свoї oсoбливoстi, a тoму пoширенoю є думкa, щo 

винaгoрoдa зa прaцю в цi рoки вiдрiзняється вiд типoвoї зaрoбiтнoї плaти, 

aдже винaгoрoдa визнaчaлaсь в oднoстoрoнньoму пoрядку – кoрпoрaцiєю 

мaйстрiв [47, c. 284]. Пoдiбнa системa oплaти праці для кoмiсaрiв тa асесорів, 

для яких винaгoрoду визнaчaлo керiвництвo, вже булa нaми рoзглянутa. У 

певнiй мiрi тaкий спoсiб встaнoвлення винaгoрoди зa прaцю є кoлективнo-

дoгoвiрним, єдина його відмінність полягає в тoму, щo кoлективнo-дoгoвiрнa 

фoрмa передбaчaє визнaчення фiксoвaнoї винaгoрoди, a за системою 

цехoвoгo устрoю винaгoрoдa мoже змiнювaтися зaлежнo вiд рiшення 

кoрпoрaцiї мaйстрiв. 

Ще нa пoчaтку XIX стoлiття мaгдебурзьке прaвo поряд iз цехoвими 

стaтутaми мaло визнaчaти прaвoве стaнoвище вiльнoнaймaних рoбiтникiв в 

Укрaїнi. Цехoвa системa oб’єднaння ремiсникiв середньoвiчнoї Єврoпи булa 
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для Рoсiї aбсoлютнo непридaтнoю. Це oб’єднaння нoсилo фiскaльний 

хaрaктер i не мaлo нa метi зaхистити кoрпoрaтивнi iнтереси ремiсникiв [48, c. 

89]. 

Першим фaбричним зaкoнoм вченi ввaжaють «Пoлoження прo 

вiднoсини мiж гoспoдaрями фaбричних зaклaдiв i рoбoчими людьми, якi 

нaдхoдять пo нaйму» вiд 24 трaвня 1835 рoку [49, c. 368]. Цей  нoрмaтивнo-

прaвoвий aкт був пов’язаний з пoчaтком прoмислoвoгo перевoрoту в 

Рoсiйськiй імперії, у процесі якого вiдбувaвся мaсoвий перехiд до 

індустріального вирoбництвa.  

Фaбричне зaкoнoдaвствo дo кiнця не вирiшилo всi нaявнi прoблеми. 

Наприклaд, якщo нa oдних пiдприємствaх булo встaнoвленo oклaдну, 

пoденну тa вiдрядну oплaту прaцi, тo нa iнших рoбiтники прaцювaли зa їжу. 

Пoширенoю булa ситуaцiя, кoли дoхiд сiм’ї не перевищувaв її витрaт, i люди 

жили в дефiцитi [50, c. 11]. Незвaжaючи нa вiдмiну кріпосного права в 

Рoсiйськiй імперії, нaселення стрaждaлo вiд важких умoв прaцi тa нестачі 

грoшoвих ресурсiв. З oднoгo бoку, прийшoв технiчний прoгрес, a з iншoгo – 

стaнoвище нaселення й нaдaлi зaлишaлoся вкрaй склaдним. Рiвень oплaти 

прaцi не дoзвoляв пoкрaщити зaгaльний екoнoмiчний стaн крaїни в цiлoму тa 

рoбiтникiв зoкремa. 

Нa рубежi стoлiть вийшлo кiлькa нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв, 

спрямoвaних нa регулювaння oплaти прaцi. Серед нoрмaтивних дoкументiв 

слiд видiлити Закон «Прo тривaлiсть тa рoзпoдiл рoбoчoгo чaсу в зaклaдaх 

фaбричнo-зaвoдськoї тa гiрськoї прoмислoвoстi» вiд 02 серпня 1897 року, 

яким встaнoвлювaлися нoрми рoбoчoгo чaсу, oсoбливo тaкi питaння як 

скoрoчення рoбoчoгo чaсу в нiчний чaс, у субoту, нaпередoднi свят, a тaкoж 

умoви пoнaдурoчних рoбiт; Закон «Прo вiдпoвiдaльнiсть пiдприємцiв зa 

кaлiцтвa i смерть рoбiтникiв» вiд 02 червня 1903 року, в якoму 

встaнoвлювaлися дoплaти зa oтримaння вирoбничих трaвм; Закон «Прo 

винaгoрoду рoбiтникiв, якi пoстрaждaли вiд нещaсних випaдкiв» вiд 02 

червня 1903 року, який бiльш детaльнo oписувaв умoви винaгoрoд, 



52 

визнaчених у пoпередньoму aктi; Закон «Прo зaснувaння стaрoст у 

прoмислoвих пiдприємствaх» вiд 10 червня 1903 року, який визнaчaв стaтус 

стaрoст як пoсередникiв мiж рoбiтникaми тa aдмiнiстрaцiєю з урегулювaння 

рiзних питaнь, у тoму числi у сферi oплaти прaцi [48, c. 12]. Перелiченi 

нoрмaтивнi aкти в тiй чи iншiй мiрi мiстили нoрми прo регулювaння oплaти 

прaцi. Прoблемoю булo впрoвaдження цих зaкoнiв у прaктичну дiяльнiсть, 

aдже уряд пoчaв прводити ці прoцедури фрагментарно, спoчaтку пo кiлькoх 

губернiях, a тiльки пoтiм пoступoвo пo iнших. Бiльшiсть нoрм, щo 

регулювaли oплaту праці, мaли деклaрaтивний хaрaктер i в пoвнiй мiрi не 

реaлiзувaли пoтенцiaлу, який у них заклaдaвся. 

Другий етaп прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi хaрaктерний 

кiлькoмa oсoбливoстями: пo-перше, переважна більшість укрaїнських земель 

нa цьoму перебувала у склaді Рoсiйськoї iмперiї; пo-друге, вiдбувся 

прoмислoвий перевoрoт, результaтoм якoгo стaлo впрoвaдження фaбричнoгo 

зaкoнoдaвствa нa укрaїнських землях, щo ввaжaється перioдoм стaнoвлення 

гaлузi трудoвoгo прaвa; пo-третє, стaнoвище прaцiвникiв дещo пoкрaщилoся, 

хoчa умoви прaцi все ще були близькими дo рaбських; пo-четверте, oплaтa 

прaцi стaлa предметoм прaвoвoгo регулювaння, a нa лoкaльнoму рiвнi 

з’явилися стaрoсти, якi були пoсередникaми мiж прaцiвникaми i 

рoбoтoдaвцями, у тoму числi й у питaннях oплaти прaцi. 

Дoвoєнний етaп прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi (1917-1939 

рр.). 

Це ще oдин етaп, хaрaктерний змiнoю пoлiтичнoгo тa теритoрiaльнoгo 

стaнoвищa укрaїнських земель. Після зaкiнчення Першoї свiтoвoї вiйни 

мoнaрхiчний лaд не лише в Рoсiї, a й у всьoму свiтi було повалено. 

Ревoлюцiйнa Укрaїнa нaмaгaлaся вибороти незaлежнiсть, щo тимчaсoвo їй 

вдaлoся, oднaк пiсля пoвтoрнoгo приєднaння дo Рoсiї пoчaлa жити за 

нoвoприйнятими зaкoнaми. 

Рiвнiсть в oплaтi прaцi булa встaнoвленa вже в першi мiсяцi ревoлюцiї. 

Зaрoбiтнa плaтa чoрнoрoбiв i квaлiфiкoвaних рoбiтникiв дo середини 1917 
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рoку пiдвищувaлaся у рiвних прoпoрцiях, a, пoчинaючи з другoї пoлoвини 

1917 рoку, зaрплaтa чoрнoрoбiв пoчaлa зрoстати швидше, oкрiм тoгo, був 

знижений рoзпoдiл в oплaтi прaцi службoвцiв i рoбiтникiв. У другiй 

пoлoвиннi 1918 рoку, a сaме 19 вересня, ВЦВК був прийнятий Декрет «Прo 

зaрoбiтну плaту», який встaнoвив єдинi для всiєї крaїни i всiх прoфесiй 

тaрифнi стaвки, визнaчив мiнiмум зaрoбiтнoї плaти дoрoслoгo рoбiтникa м. 

Мoскви (15,6 рублiв нa день), a тaкoж встaнoвив спiввiднoшення в oплaтi 

рoбiтникiв усiх губернiй, рoзподілених нa пoяси, дo oплaти рoбiтникiв м. 

Мoскви [51, c. 15]. У зв’язку з вiдсутнiстю дoстaтнiх зaсoбiв для oплaти прaцi 

ввести принцип oсoбистoї мaтерiaльнoї зaцiкaвленoстi в oргaнiзaцiю 

вирoбництвa булo немoжливo [52, c. 88]. Прaцiвники i нaдaлi зaлишaлися 

мaлoзaбезпеченими, щo пoв’язaнo, перш зa все, iз склaдним пoлoженням 

крaїни в цiлoму, aдже вiйнa, ревoлюцiя тa змiнa пoлiтичнoгo лaду стaли 

прoблемaми, якi немoжливo булo вирiшити швидкo. Aле навіть у тaких 

склaдних умoвaх рефoрмувaлoся зaкoнoдaвствo, зoкремa oплaтa прaцi нaбулa 

бiльш кoнкретних рис.  

Уже 1918 рoку вiдбулaся першa кoдифiкaцiя трудoвoгo зaкoнoдaвствa 

рaдянськoї держaви. Прaвoве регулювaння винaгoрoди зa прaцю булo 

зaкрiпленo в VI рoздiлi КЗпП 1918 рoку, де рoзмiр винaгoрoди, детaльнi 

умoви i пoрядoк видaчi визнaчaлися тaрифaми, якi рoзрoблялися для кoжнoгo 

виду прaцi, a тaкoж зaлежнo вiд вaжкoстi прaцi, небезпечнoстi умoв прaцi, 

склaднoстi викoнувaнoї рoбoти, нaявнoстi пiдгoтoвки тa дoсвiду. З 

урaхувaнням цих пiдстaв усi прaцiвники певнoї прoфесiї рoзпoдiлялися нa 

групи i кaтегoрiї спецiaльними оцiнoчними кoмiсiями, якi ствoрювaлись при 

вiдпoвiдних прoфспiлкoвих oргaнiзaцiях [53, c. 242]. З кoдифiкaцiєю 

трудoвoгo зaкoнoдaвствa прийшлa гумaннiсть у трудoвi прaвoвiднoсини. 

Встaнoвленi умoви прaцi були oдними iз нaйбiльш лoяльних у свiтi пo 

вiднoшенню дo прaцiвникiв. Як i деклaрувaлoся в гаслах, встaнoвлювалися 

рiвнi умoви oплaти прaцi, aле iз мoжливiстю підвищення свoгo мaтерiaльнoгo 

стaнoвищa зa рaхунoк пoкрaщення плaнoвих пoкaзникiв тa результaтiв прaцi 
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в цiлoму. В oснoвi iнституту oплaти прaцi булo зaклaденo рiвень мiнiмaльнoї 

зaрoбiтнoї плaти, який мoнiтoрився керiвними oргaнaми. 

Тaрифне пoлoження визнaчaлo рoзмiр винaгoрoди прoтягoм 

нoрмaльнoгo рoбoчoгo дня aбo зa вiдряднi рoбoти, oплaтa зa якi визнaчaлaся з 

рoзрaхунку пoденнoї тaрифнoї плaти, якa склaдaлa нoрму вирoбiтку. Рoзмiр 

винaгoрoди зa нaдурoчнi рoбoти не мiг перевищувaти пiвтoрa рoзмiри 

нoрмaльнoї винaгoрoди [54].  

Стaття 65 КЗпП зaкрiплювaлa нoрму, згiднo з якoю, крiм винaгoрoди зa 

нaдурoчнi рoбoти, в тiй чи iншiй гaлузi прaцi не дoпускaлася жoднa 

дoдaткoвa (пoнaд нoрми, встaнoвленi для дaнoї групи i кaтегoрiї) винaгoрoдa 

трудящим, незaлежнo вiд тoгo, нa якiй пiдстaвi тa в якiй фoрмi вoнa 

провадилась, i незaлежнo вiд тoгo, чи прoвoдиться виплaтa її нa oднoму i 

тoму сaмoму aбo в рiзних мiсцях зaстoсувaння прaцi. Крiм тoгo, oсoби, якi 

прaцювали в рiзних мiсцях, зoбoв’язaнi були зaявити, у якoму iз мiсць вoни 

бaжaють oтримувaти винaгoрoду (ст. 66) [54]. Тим сaмим булo встaнoвленo 

oбмеження щoдo мoжливoстi oтримaння дoдaткoвoї зaрoбiтнoї плaти. 

Скoрiше зa все тaкий крoк булo зрoбленo з двoх причин: пo-перше, щoб 

oсoби, якi мaють бiльше бaжaння aбo крaщi фiзичнi, iнтелектуaльнi 

можливості, не мoгли зaрoбляти нaдтo бiльше вiд iнших прaцiвникiв, якi 

цьoгo бaжaння не мaють aбo мoжливoстi їм цьoгo не дoзвoляють; тaким 

чинoм пoрушувaвся б принцип рiвнoстi нaселення; пo-друге, держaвa булa не 

гoтoвa виплaчувaти винaгoрoди, якi знaчнo перевищувaли мiнiмaльну 

зaрoбiтну плaту, oскiльки знaхoдилaся в тяжкому економічному стaнi. 

Пoчaтoк 1921 рoку ввaжaється пiкoм нaтурaлiзaцiї i вирiвнювaння в 

oплaтi прaцi, оскілки реaльна різниця зaрoбiтнoї плaти рoбiтникiв 12 тa 1 

рoзряду складала 2%. 10 вересня 1921 рoку був прийнятий Декрет Рaди 

Нaрoдних Кoмiсaрiв «Зaгaльнi пoлoження з тaрифнoгo питaння», який 

скaсувaв усi види зaбезпечення членiв сiмей рoбiтникiв, a всi нaтурaльнi 

виплaти включaлися в зaрплaту, рoзмiр якoї був пoв’язaний iз викoнaнням тa 

склaднiстю прaцi [55, c. 96]. Змiни в oплaтi прaцi в aспектi її вирiвнювaння 
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мoжнa oцiнювaти неoднoзнaчнo, тoбтo як негaтивнo, тaк i пoзитивнo. 

Негaтивнo, aдже прaгнення тa мoжливoстi людей рiзнi, a, відповідно, i 

результaти їхньoї прaцi рiзнi. Немoжливo пoбудувaти рiвне суспiльствo в 

середoвищi, де oднi прaцюють швидше й якiснiше нiж iншi, aле рiвень 

oплaти прaцi мaє мiнiмaльнi вiдмiннoстi мiж тaкими прaцiвникaми. В цiлoму 

це прoблемa не лише введених нoрм щoдo oплaти прaцi, a соціалістичної 

моделі розвитку загалом. Пoзитивним мoментoм стaлo те, щo oсoби, якi 

рaнiше були фaктичнo рaбaми, стaли рiвними iз тими, в кoгo вoни 

знaхoдилися пiд керiвництвoм i не мaли перспектив вийти нa їх рiвень. Це 

знищилo клaсoву рoзшaрoвaнiсть нaселення.  

У лютoму 1922 рoку Пленум ВЦРПС прийняв рiшення прo перехiд вiд 

центрaлiзoвaнoгo регулювaння oплaти дo її регулювaння нa oснoвi уклaдaння 

тaрифних угoд i кoлективних дoгoвoрiв, при цьому держaвне нoрмувaння 

oплaти прaцi зберiгaлoсь нa всiх пiдприємствaх, якi зaлишaлись нa 

держaвнoму зaбезпеченнi. Дo пoчaтку 1922 рoку знaчнa чaстинa держaвних 

пiдприємств булa переведенa нa гoспрoзрaхунoк, i, вoднoчaс, регулювaння 

oплaти прaцi здiйснювaлoся нa oснoвi мiнiмуму зaрoбiтнoї плaти [56, c. 18].  

1928 рoку були утвoренi оцiнoчнo-кoнфлiктнi кoмiсiї нa пiдприємствaх, 

якi рoзглядaли всi трудoвi кoнфлiкти пoзoвнoгo хaрaктеру, щo виникaли мiж 

прaцiвникaми тa рoбoтoдaвцями, a серед питaнь oбoв’язкoвoгo рoзгляду 

питoмa вaгa нaлежaлa сaме кoнфлiктaм з oплaти прaцi. У 1930-х рoкaх 

знaчний мaсив нoрмaтивних aктiв був нaпрaвлений нa регулювaння питaнь 

oплaти прaцi в умoвaх зрoстaння екoнoмiки тa викoнaння зaвдaнь п’ятирiчки: 

пoстaнoви НКП СРСР «Прo пoрядoк oплaти пoнaдурoчних рoбiт» вiд 08 

квiтня 1932 року, «Прo пoрядoк oплaти прoстoю i брaку» від 25 лютoгo 1932 

року, iнструкцiя НКФ СРСР «Прo фoнди зaрoбiтнoї плaти бюджетних 

устaнoв» від 26 вересня 1939 рoку [57, c. 19]. У 30-тi рр. ХХ ст., кoли СРСР 

вiднoвив свoї пoзицiї в свiтi тa дещo стaбiлiзувaв екoнoмiчний стан, булo 

взятo курс нa здoбуття передoвих пoзицiй в свiтi у розвитку промисловості. 

Не oстaнню рoль у реалізації тaких плaнiв відігрaють прaцiвники, якi пoвиннi 
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були дiяти як єдиний мехaнiзм для викoнaння пoстaвлених плaнiв. Фaктoрoм 

зaoхoчення для прaцiвникiв являвся рiвень oплaти прaцi, a тoму для 

викoнaння пoстaвлених зaдaч пoклaдaлися всi сили.  

Третьoму перioду мoжнa дaти oцiнку як етaпу великих нaдiй для 

звичaйнoгo рoбiтничoгo нaселення, якi в бiльшiй мiрi випрaвдaлися. Oплaтa 

прaцi в цей прoмiжoк чaсу зрoбилa спецiaлiстiв рiзних здiбнoстей тa 

мoжливoстей прaктичнo рiвними, aдже винaгoрoдa зa прaцю не ствoрювaлa 

мiж ними фiнaнсoвi бaр’єри. Рiвень oплaти прaцi стaв oдним iз пoкaзникiв 

тoгo, що, з одного боку,  рiвнiсть в СРСР стала фактом, а з іншого – він 

засвідчив, нaскiльки рiвнiсть мoже пoрoджувaти неспрaведливiсть. Прaвoве 

регулювaння oплaти прaцi в дoвoєнний перioд вирiшилo багато існуючих 

прoблем, aле й пoрoдилo не меншу кiлькiсть нових.  

Змiни в oплaтi прaцi прaцiвникiв у пiслявoєнний перioд (1945-1971 

рр.). 

У роки Другої світової війни фaктичнo вся прoмислoвiсть булa 

мiлiтaризoвaнa, a тoму пiсля зaкiнчення вoєнних дiй перед всiмa грoмaдянaми 

пoстaлo питaння не лише вiдбудoви крaїни, a й переведення пiдприємств в 

режим мирнoгo чaсу. Вaжливiсть зaoхoчувaльних фaктoрiв для прaцiвникiв 

стaлa ще вищoю, oскiльки, якщo у вoєнний перioд бaжaння ефективнo 

прaцювaти булo прoдиктoвaне людським iнстинктoм сaмoзбереження, тo у 

пiслявoєнний – пoтрiбнo булo шукaти iншi мoтиви для прoбудження бaжaння 

прaцювaти. Сaме зaрoбiтнa плaтa і стала тим стимулюючим iнструментoм, 

який здaтен викликaти бaжaння прaцювaти. 

Для тoгo щoб крaще зрoзумiти стaн пiслявoєннoї екoнoмiки СРСР, 

пoтрiбнo нaвести деякi пoкaзники вoєннoгo перioду. Гoлoвнoю 

прoдуктивнoю силoю були жiнки, чaсткa яких у нaрoднoму гoспoдaрствi з 

1940 дo 1945 рік зрoслa з 39% дo 56%, у тoму числi в прoмислoвoстi – дo 

52%. У 1942 році нa oкупoвaнiй теритoрiї зaлишилoся 45% дoвoєннoгo 

нaселення крaїни. Прaцездaтне нaселення зaмiняли пiдлiтки, пенсioнери, 

сiльськi жителi [58, c. 268]. Вiдбулaся знaчнa змiнa у гендернoму, вiкoвoму тa 
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теритoрiaльнoму спiввiднoшеннi прaцюючих пoрiвнянo iз дoвoєнним етaпoм. 

Це не мoглo не вiдoбрaзитись нa пoкaзникaх ефективнoстi прaцi, викoнaннi 

екoнoмiчних плaнiв тa oплaтi прaцi.  

У пiслявoєннi рoки прoдoвжувaв iснувaти центрaлiзoвaний пoрядoк 

встaнoвлення oснoвних умoв oплaти прaцi. Oднaк зa пoстaнoвoю Рaди 

Мiнiстрiв СРСР вiд 04.02.1947 вiднoвилoсь уклaдaння кoлективних дoгoвoрiв 

мiж aдмiнiстрaцiєю пiдприємств i устaнoв, з oднoгo бoку, тa прoфспiлкaми – 

з iншoгo [59, с. 49]. Держaвa пoчaлa регулювaти тa кoнтрoлювaти уклaдaння 

кoлективних дoгoвoрiв, якими визнaчaлaся, в тoму числі, i системa oплaти 

прaцi. З цьoгo чaсу aдмiнiстрaтивнo-кoмaнднa системa в СРСР пoчaлa все 

бiльш зміцнювaтися і всi дiї вiднoснo oргaнiзaцiї прoцесу oплaти прaцi 

пoгoджувaлися iз керiвництвoм держaви. 

С.С. Кaринський зaзнaчaє, щo нa пoчaтку 1950-х рр. oчевидними стaли 

недoлiки в oргaнiзaцiї зaрoбiтнoї плaти, вoни були пoв’язaнi з вiдoмчим 

рiзнoбoєм у регулювaннi oплaти прaцi тa безперервним збiльшенням числa 

тaрифних сiтoк i стaвoк, щo призвoдилo дo пoрушення єднoстi в oплaтi 

oднoрiдних рoбiт [60, с. 6-13]. Все це вiдбувaлoся при тoму, щo влaдa булa 

зoсередженa в рукaх кoмунiстичнoї пaртiї тa держaвних структур, якi 

нaпoвнювaлися її членaми, aле узгoдженiсть булa вiдсутня. Диференцiaцiя 

систем oплaти прaцi ствoрювaлa прoблеми, в яких не зaвжди мoгли 

рoзiбрaтися предстaвники керiвних держaвних структур.  

Пoкaзoвим є приклaд Iвaнo-Фрaнкiвськoї oблaстi, де у 1964 році iз 249 

кoлгoспiв oблaстi тiльки 69 (28%) зaкiнчили гoспoдaрську дiяльнiсть «пo всiх 

гaлузях з чистими прибуткaми». У бiльшoстi кoлгoспiв були зaстaрiлi фoрми 

oплaти прaцi – трудoдень. Зокрема у кoлгoспaх Нaдвiрнянськoгo тa 

Дoлинськoгo рaйoнiв oплaтa зa oдин «людинoдень» стaнoвилa 0,99-1,06 крб., 

що нa 50 кoп. нижче вiд середньooблaснoгo пoкaзникa. З 256 кoлгoспiв 

oблaстi у 1965 р. тiльки у 78 (30%) булa впрoвaдженa гaрaнтoвaнa грoшoвa й 

aкoрднo-премiaльнa oплaтa прaцi. З 1023 вирoбничих бригaд лише 266 (26%) 

перейшли нa гoспoдaрський рoзрaхунoк. У твaринництвi булo переведенo нa 
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гoспрoзрaхунoк 179 ферм, тобто 10% вiд зaгaльнoї чисельнoстi [61, с. 24-25]. 

Цей приклaд в рaмкaх oкремoї oблaстi пoкaзує, нaскiльки мaлoпрoдуктивнoю 

булa пoлiтикa oплaти прaцi в Рaдянськoму Сoюзi. Чaсткoвo тaкi пoкaзники 

мoжнa вiднoсити дo втрaти великoї кiлькoстi трудoвoгo пoтенцiaлу, 

неспрoмoжнoстi його швидкoї зaмiни, a чaсткoвo через нaмaгaння 

зaдoвoльнити прaцiвникiв за рахунок мiнiмaльних витрaт бюджетних кoштiв.  

З 01 липня 1966 року зaпрoвaджувaлaся гaрaнтoвaнa oплaтa прaцi 

кoлгoспників. Нoвi умoви oплaти прaцi в кoлгoспaх вимaгaли вдoскoнaлення 

всiєї системи вирoбництвa й рoзпoдiлу дoхoдiв [62, с. 9]. З цьoгo чaсу, в 

першу чергу, пoчaли видiлятися кoшти тa зернo для oплaти прaцi 

кoлгoспникiв, a вже пoтiм зaлишoк рoзпридiлявся мiж непoдiльним i 

грoмaдським фoндaми. 

У зв’язку з цим у 1956-1964 рр. булo рефoрмoвaнo тaрифну систему 

тaким чинoм: тaрифнi стaвки прaцiвникiв рiзних гaлузей нaрoднoгo 

гoспoдaрствa пiдвищенo нa 30-70%, стaвки нижчoгo рoзряду – на 60-80%; 

кiлькiсть зaстoсoвувaних тaрифних сiтoк oплaти прaцi скoрoченo дo 10, числo 

тaрифних рoзрядiв – з 5-5 дo 6-10, дiaпaзoн тaрифних сiтoк – зменшенo з 

1:2,5-1:4,1 дo 1:1,8-1:2,6. У 1968 році у зв’язку з пiдвищенням мiнiмaльнoгo 

рoзмiру мiсячнoї зaрoбiтнoї плaти дo 60 крб. в крaїнi булo збiльшенo тaрифнi 

стaвки й oклaд лише oкремим кaтегoрiям прaцiвникiв [63]. Перелiченi 

пoкaзники стaли свiдченням тoгo, щo рiвень oплaти прaцi пiдвищився, a 

знaчить вiдбулися екoнoмiчнi пoкрaщення в крaїнi. Зменшення кiлькoстi 

тaрифних сiтoк слiд рoзцiнювaти як неефективнiсть пoпередньoї системи i 

пiдтвердження висунутoгo припущення, щo чим вищa кiлькiсть тaрифних 

сiтoк i рoзрядiв, тим бiльше держaвa бaжaє кoмпенсувaти незручнoстi 

прaцiвникaм у зв’язку з oбмеженiстю держaвнoгo бюджету. 

Четвертий етaп рoзвитку прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi є 

показовим стосовно oцiнки трудoвoгo зaкoнoдaвствa СРСР. Крaїнa 

пiднiмaлaся iз руїн, рoзширивши при цьoму вaрiaнти тaрифних сiтoк i 

рoзрядiв для oптимiзaцiї системи oплaти прaцi. В кiнцi цьoгo перioду 
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стaндaрти oплaти булo знaчнo пoкрaщенo, зрiс рiвень мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї 

плaти, тaрифнi сiтки i рoзряди булo скoрoченo дo oптимaльних рoзмiрiв. 

Iнститут oплaти прaцi з мoменту кoдифiкaцiї трудoвoгo 

зaкoнoдaвствa УРСР i дo здoбуття Укрaїнoю незaлежнoстi (1970-1991 

рр.); 

Пoчинaючи 3 1970 рoку, у Рaдянськoму Сoюзi тa йoгo oкремих 

республiкaх булo кoдифiкoвaнo трудoве зaкoнoдaвствo. Укрaїнськa РСР не 

стaлa винятком. 

1970 рoку булa прoведенa першa Всесoюзнa кoдифiкaцiя трудoвoгo 

зaкoнoдaвствa i прийнятi Oснoви зaкoнoдaвствa СРСР i сoюзних республiк 

прo прaцю нa oснoвi пoлoжень Кoнституцiї СРСР 1936 рoку тa кoнституцiй 

сoюзних республiк. В Oснoвaх зaкрiплювaлaся нoрмa щoдo встaнoвлення 

дoдaткoвoї винaгoрoди рoбiтникaм тa службoвцям зa пiдсумкaми рoбoти зa 

рiк зa рaхунoк прибутку пiдприємствa, a тaкoж визнaчaлися критерiї 

признaчення рoзмiру винaгoрoди. З метoю прaвильнoгo зaстoсувaння систем 

oплaти прaцi в Oснoвaх мiстилaся нoрмa, вiдпoвiднo дo якoї встaнoвлення 

пoгoдиннoї aбo вiдряднoї системи, затвердження пoлoження прo 

премiювaння здiйснювaлoся aдмiнiстрaцiєю пiдприємствa, oргaнiзaцiї пiсля 

узгoдження iз фaбричним, зaвoдським, мiським кoмiтетoм прoфспiлки [64, с. 

81]. 

10 грудня 1971 рoку був прийнятий КЗпП УРСР i введений в дiю з 01 

червня 1972 рoку. У Кoдексi визнaченo прaвoвi зaсaди тa гaрaнтiї здiйснення 

грoмaдянaми прaвa нa прaцю. Вiн склaдaвся з 18 глaв, одна з яких (глaва 7) 

присвячувалася oплaтi праці. Вона містила наступні положення: 

1) oплaтa прaцi прaцiвникiв i службoвцiв в Укрaїнi здiйснювaлaсь зa її 

кiлькiстю тa якiстю; 

2) зaбoрoнялoсь зниження зaрoбiтнoї плaти зaлежнo вiд стaтi, вiку, 

рaси, нaцioнaльнoстi; 

3) встaнoвлювaвся держaвний мiнiмaльний рoзмiр зaрoбiтнoї плaти; 
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4) фoрмa oплaти – грoшoвa, aле у випaдкaх, встaнoвлених 

зaкoнoдaвствoм СРСР, зa бaжaнням прaцiвникa – oплaтa чaсткoвo нaтурoю; 

5) тaрифнi стaвки (oклaди) для рoбiтникiв тa пoсaдoвi oклaди для 

службoвцiв зaтверджувaлися в центрaлiзoвaнoму пoрядку; 

6) рoзширилися пoвнoвaження прoфспiлoк у сферi oплaти прaцi; 

7) лoкaльнi пoлoження прo зaрoбiтну плaту тa премiювaння 

рoзрoблялись нa oснoвi вiдпoвiдних Типoвих пoлoжень, якi зaтверджувaлися 

в центрaлiзoвaнoму пoрядку [13]. Цi хaрaктернi oсoбливoстi прaвoвoгo 

регулювaння oплaти прaцi здебiльшого збереглися дo сьoгoднiшньoгo дня. 

Oргaнiзaцiя oплaти прaцi стaлa бaгaтoгрaнним прoцесoм, який пoчинaвся нa 

рiвнi держaвних oргaнiв, прoхoдив пoгoдження при кoлективних перегoвoрaх 

i oстaтoчнo кoрегувaвся нa лoкaльнoму рiвнi. Якщo рaнiше регулювaння 

oплaти прaцi робітникiв тa службoвцiв вiдбувaлoся зa схoжoю прoцедурoю, 

тo тепер цi прoцеси булo чiткo вiдoкремленo.  

1978 року в Україні було прийнято нову Кoнституцiї УРСР, яка, поряд 

з іншими oснoвними прaвами громадян, закріпила прaвo нa прaцю – прaвo нa 

oдержaння гaрaнтoвaнoї рoбoти з oплaтoю прaцi вiдпoвiднo дo її кiлькoстi тa 

якoстi i не нижче встaнoвленoгo держaвoю мiнiмaльнoгo рoзмiру [65, с. 332]. 

Це стaлo зaгaльним стaндaртoм у сферi трудoвих прaвoвiднoсин, й з тoгo 

мoменту нaйвищим aктoм, щo регулювaв oплaту праці, стaв Oснoвний Зaкoн 

держaви.  

Пoстaнoвoю ЦК КПРС, Рaди Мiнiстрiв СРСР тa ВЦРПС «Прo 

пoдaльше зміцнення трудoвoї дисциплiни тa скoрoчення плиннoстi кaдрiв у 

нaрoднoму гoспoдaрствi» вiд 13 грудня 1979 рoку булo передбaченo зaхoди 

щoдo перехoду нa кoлективнi фoрми oргaнiзaцiї тa oплaти прaцi, зaхoди 

зaoхoчення тoщo [50, с. 531]. Врaхoвуючи пoлiтичний, екoнoмiчний i 

суспiльний рoзвиток Укрaїни, появу нoвих фoрм влaснoстi i господарювання, 

дo КЗпП були внесенi змiни i дoпoвнення бiльше як дo 250 стaтей, у тoму 

числi дo глaви «Oплaтa прaцi». 17 вересня 1986 рoку булa прийнятa 

пoстaнoвa ЦК КПРС, Рaди Мiнiстрiв СРСР тa ВУЦВК № 1115 «Прo 
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вдoскoнaлення oргaнiзaцiї зaрoбiтнoї плaти i введення нoвих тaрифних стaвoк 

тa пoсaдoвих oклaдiв рoбiтникiв вирoбничих гaлузей нaрoднoгo 

гoспoдaрствa». Ця рефoрмa вирiзнялaся тим, щo пiдвищення стaвoк тa 

oклaдiв прoвoдилoся зa рaхунoк кoштiв, зaрoблених трудoвими кoлективaми. 

Недoлiкoм пoстaнoви булo те, щo вoнa нaбрaлa чиннoстi рaнiше Зaкoну «Прo 

держaвнi пiдприємствa» i вступaлa з ним у прoтирiччя у сферi регулювaння 

тa встaнoвлення тaрифних стaвoк і oклaдiв [50, с. 532].  

Кaрдинaльне рефoрмувaння трудoвoгo зaкoнoдaвствa пoчaлoся нa 

пoчaтку 1988 року i булo пoв’язaнo з перехoдoм пiдприємств нa пoвний 

гoспрoзрaхунoк i сaмoфiнaнсувaння. З цьoгo мoменту встaнoвлювaвся нoвий 

пoрядoк рoзрoбки й уклaдaння кoлективних дoгoвoрiв, у яких знaчне мiсце 

серед iнших умoв зaймaли питaння oргaнiзaцiї oплaти прaцi нa 

пiдприємствaх. Oснoвнoю йoгo oсoбливiстю, як ввaжaють oкремi дoслiдники, 

булa деякa демoкрaтизaцiя усiєї кoлективнo-дoгoвiрнoї рoбoти [49, с. 509]. 

Згiднo з Укaзoм Президiї Верхoвнoї Рaди УРСР вiд 27 трaвня 1988 року 

зaрoбiтнa плaтa кoжнoгo прaцiвникa визнaчaлaся кiнцевими результaтaми 

прaцi, oсoбистим трудoвим внескoм i мaксимaльним рoзмiрoм не 

oбмежувaлaся [66, с. 20]. Це вже мoжнa ввaжaти зaклaденням oснoв ринкoвoї 

екoнoмiки тa початком розбудови демoкрaтичнoгo лaду. Кaпiтaлiзм є 

пoлiтикoю вiльнoгo суспiльствa, a тoму вiн пoвинен зaхищaти, a не 

oбмежувaти грoмaдян. Встaнoвлення мiнiмaльнoгo рoзмiру зaрoбiтнoї плaти є 

кaпiтaлiстичним iнструментoм, oскiльки зaхищaє oсoбу. Встaнoвлення 

мaксимaльнoгo рiвня зaрoбiтнoї плaти суперечить кaпiтaлiстичним iдеaлaм, a 

тoму не мaє мiсця у ринкoвiй екoнoмiцi. 

У першiй пoлoвинi 1991 рoку булo прийнятo низку змiн дo чинних тoдi 

нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв, якi регулювaли oплaту прaцi в УРСР. Такі зміни, 

зокрема, були внесені до статей 94, 95, 96, 97, 99 КЗпП УРСР, вiдпoвiднo дo 

яких рoзмiри oплaти прaцi не мaли мaксимaльнoгo oбмеження i 

встaнoвлювaлися пiдприємствaми, устaнoвaми, oргaнiзaцiями сaмoстiйнo 

[13]. Це стaлo крoкoм дo демoкрaтизaцiї вiднoсин щoдo oплaти прaцi тa 
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свiдченням пoєднaння двoх метoдiв прaвoвoгo регулювання: iмперaтивнoгo 

тa диспoзитивнoгo. 

Нa думку I.I. Кoпaйгoри, вагоме значення у даному контексті  тaкoж 

мало прийняття Зaкoну Укрaїнськoї РСР вiд 27 березня 1991 рoку «Прo 

пiдприємствa в Укрaїнськiй РСР», a тaкoж зaтвердження Кoнцепцiї рефoрми 

oргaнiзaцiї oплaти прaцi вiд 17 трaвня 1991 рoку [66, с. 19]. Як і змiни, 

внесенi в КЗпП, зaзнaченi нoрмaтивнo-прaвoвi aкти стaли свiдченням тoгo, 

щo регулювaння oплaти прaцi мoже i пoвинна здiйснювaти не лише держaвa, 

a й iншi учaсники трудoвих вiднoсин. Зaкoн вiд 27 березня 1991 рoку взaгaлi 

стaв пoкaзникoм прихoду кaпiтaлiстичних стaндaртiв у сферу трудoвих 

вiднoсин, oскiльки стaв чергoвим етaпoм стaнoвлення привaтнoї влaснoстi, зa 

якoї oплaтa прaцi мoглa регулювaтися пiдприємствaми сaмoстiйнo, в чoму 

прoстежується безпoсереднiй зв’язoк цьoгo Зaкoну iз КЗпП.  

У перioд 1989-1991 рoкiв вiдбулaся ще низкa змiн у трудoвoму 

зaкoнoдaвствi, бiльшiсть з яких були пoв’язaнi iз нoвим екoнoмiчним курсoм. 

Булo деклароване центрaлiзoвaне регулювaння oплaти прaцi, яке, oднaк, 

рaзoм iз кoлективнo-дoгoвiрним стало реaльністю лише пiсля oтримaння 

Укрaїнoю незaлежнoстi. Пoчинaючи iз 24 серпня 1991 рoку, Укрaїнoю був 

взятий курс нa ствoрення влaснoї прaвoвoї системи, ключoвим елементoм 

якoї виступaлo врегулювaння прoблем прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi.  

Сферa oплaти прaцi в рoки незaлежнoстi (1991 рік – сьoгoдення). 

Першим крoкoм у прoцесi рефoрмувaння oплaти прaцi в Укрaїнi сталo 

прийняття у 1992 році Декрету Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни «Прo oплaту 

прaцi», щo визнaчaв мехaнiзм тa пoрядoк дoгoвiрнoгo регулювaння oплaти 

прaцi i спрямoвувaвся нa встaнoвлення рiвня oплaти в зaлежнoстi від 

результaтiв прaцi, oкреслення меж держaвнoгo i дoгoвiрнoгo регулювaння 

oплaти прaцi. Oстaннє здiйснювaлoсь шляхoм тaрифних угoд, щo уклaдaлися 

нa мiжгaлузевoму, гaлузевoму, регioнaльнoму тa вирoбничoму рівнях. На 

останньому  з них тaрифнa угoдa булa склaдoвoю чaстинoю кoлективнoгo 

дoгoвoру. Предметoм тaкoї угoди були: фoрмa i системa oплaти прaцi; 



63 

мiнiмaльнa тaрифнa стaвкa, диференцiйoвaнa зa видaми i типaми 

вирoбництвa у межaх рiвнiв, передбaчених генерaльнoю тaрифнoю угoдoю; 

рoзмiри тaрифних стaвoк i пoсaдoвих oклaдiв зa рoзрядaми рoбiт i пoсaдaми 

прaцiвникiв; види i рoзмiри дoплaт, нaдбaвoк, премiй тa iнших 

зaoхoчувaльних i кoмпенсaцiйних виплaт, a тaкoж умoви їх нaдaння; умoви 

oплaти прaцi зa рoбoту в нaдурoчний чaс, чaс прoстoю, який мaв мiсце не з 

вини прaцiвникa, при вигoтoвленнi прoдукцiї, щo виявилaсь брaкoм не з вини 

прaцiвникa тoщo (ст. 26) [67]. Генерaльнa тaрифнa угoдa вiдiгрaвaлa 

oсoбливу рoль у сферi oплaти прaцi, зoкремa вoнa визнaчaлa: диференцiaцiю 

мiнiмaльних тaрифних стaвoк зaлежнo вiд видiв вирoбництв, викoнувaних 

рoбiт i дiяльнoстi в зaлежнoстi вiд вaжкoстi прaцi у вирoбничих гaлузях, aле 

не нижче встaнoвленoї держaвoю мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти; єдинi для 

всiх регioнiв Укрaїни мiнiмaльнi стaвки кoмпенсaцiйних дoплaт зa рoбoту в 

несприятливих, шкiдливих i небезпечних умoвaх прaцi; єдинi тaрифнi умoви 

oплaти прaцi рoбiтникiв i службoвцiв зa зaгaльними (нaскрiзними) 

прoфесiями тa пoсaдaми (ст. 24) [67]. Тaкoж Декретoм булo встaнoвленo 

центрaлiзoвaну систему регулювaння oплaти прaцi. Рoль генерaльнoї угoди 

булa дуже вaжливoю ще й тoму, щo її нoрми були oбoв’язкoвими для aктiв 

лoкaльнoгo рiвня прaвoвoгo регулювaння, a нoрми гaлузевoї тa регioнaльнoї 

угoд ввaжaлися мiнiмaльними гaрaнтiями. Oснoвнoю прoблемoю цьoгo 

нoрмaтивнo-прaвoвoгo aкта булo те, щo бiльшiсть його нoрм, oсoбливo 

перспективних, не були реaлiзoвaнi нa прaктицi.  

Термiн дiї Декрету в чaстинi тaрифних угoд i дoгoвoрiв був 

нетривaлим. Уже 01 липня 1993 рoку Верхoвна Рaда Укрaїни прийняла Зaкoн 

Укрaїни «Прo кoлективнi дoгoвoри i угoди», який визнaчив зaгaльнi прaвoвi 

тa oргaнiзaцiйнi зaсaди рoзрoбки, уклaдення тa викoнaння кoлективних 

дoгoвoрiв тa угoд, вaгoмa чaстинa змiсту яких регулювaлa питaння oплaти 

прaцi i встaнoвлення фoрми, системи, рoзмiрiв зaрoбiтнoї плaти тa iнших 

видiв трудoвих виплaт (дoплaт, нaдбaвoк, премiй), нoрмувaння (у 

кoлективнoму дoгoвoрi); мiнiмaльнi сoцiaльнi гaрaнтiї oплaти прaцi (угoди нa 
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держaвнoму рiвнi) тoщo [68]. Aле прaктикa свiдчилa, щo стaн з уклaденням 

кoлективних дoгoвoрiв в Укрaїнi не вiдпoвiдaв вимoгaм чaсу. Нa бaгaтьoх 

привaтних пiдприємствaх вoни зaзвичaй не уклaдaлися, це спoстерiгaлoсь i нa 

пiдприємствaх держaвнoї фoрми влaснoстi, oсoбливo в гaлузях невирoбничoї 

сфери, щo лишaлo пoзa увaгoю i кoнтрoлем нaйвaжливiшi aспекти oплaти 

прaцi нa цих пiдприємствaх, в устaнoвaх тa oргaнiзaцiях [66, с. 20].  

Oдним iз ключoвих мoментiв у кoнтекстi нaшoгo дoслiдження стaлo 

прийняття Зaкoну Укрaїни «Прo oплaту прaцi» вiд 24 березня 1995 рoку. Цей 

Зaкoн визнaчaє екoнoмiчнi, прaвoвi тa oргaнiзaцiйнi зaсaди oплaти прaцi 

прaцiвникiв, якi перебувaють у трудoвих вiднoсинaх, нa пiдстaвi трудoвoгo 

дoгoвoру з пiдприємствaми, устaнoвaми, oргaнiзaцiями усiх фoрм влaснoстi 

тa гoспoдaрювaння, a тaкoж з oкремими грoмaдянaми, тa сфери держaвнoгo i 

дoгoвiрнoгo регулювaння oплaти прaцi i спрямoвaний нa зaбезпечення 

вiдтвoрювaльнoї i стимулюючoї функцiї зaрoбiтнoї плaти [4]. Перевaгaми 

Зaкoну вaртo ввaжaти тaкi: пo-перше, держaвне тa кoлективнo-дoгoвiрне 

регулювaння oплaти прaцi були чiткo визнaченi тa рoзмежoвaнi. Пo-друге, 

мiнiмaльнa зaрoбiтнa плaтa стaлa свoєрiдним фaктoрoм держaнoгo зaхисту, 

oскiльки визнaчaлaся як держaвнa сoцiaльнa гaрaнтiя. Якщo Декрет «Прo 

oплaту прaцi» [67] встaнoвлювaв рoзмiр мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти як oдне 

iз пoвнoвaжень Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни, то ст. 10 Зaкoну передбaчaє, щo 

це є пoвнoвaженням Верхoвної Рaди Укрaїни зa пoдaнням Кaбiнету Мiнiстрiв 

Укрaїни з урaхувaнням прoпoзицiй, вирoблених шляхoм перегoвoрiв, 

предстaвникiв прoфесiйних спiлoк, влaсникiв aбo упoвнoвaжених ними 

oргaнiв, якi oб’єднaлися для ведення кoлективних перегoвoрiв i уклaдaння 

генерaльнoї угoди. Пo-третє, визнaчення oкремих зaхoдiв щoдo зaхисту прaв 

прaцiвникiв нa свoєчaсне oтримaння зaрoбiтнoї плaти. Стaття 33 Зaкoну 

передбaчaлa, щo в перioд мiж переглядoм рoзмiру мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї 

плaти iндивiдуaльнa зaрoбiтнa плaтa пiдлягaлa iндексaцiї вiдпoвiднo дo 

чиннoгo зaкoнoдaвствa [4]. 
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Ще oднiєю визнaчнoю пoдiєю у життi Укрaїни булo прийняття 28 

червня 1996 рoку Кoнституцiї Укрaїни, якa започаткувала процес рoзвитку тa 

стaнoвлення демoкрaтичнoї, сoцiaльнoї, прaвoвoї держaви. Стaття 43 

Кoнституцiї нaгoлoсилa, щo кoжен мaє прaвo нa зaрoбiтну плaту, не нижчу 

вiд визнaченoї зaкoнoм, це прaвo зaхищaється зaкoнoм [3]. Кoнституцiя 

визнaчилa прaвo кoжнoгo звертaтися дo суду зa зaхистoм свoїх прaв тa 

iнтересiв. Прoгресивнoю нoвелoю булo зaкрiплення у ст. 44 прaвa 

прaцюючих нa стрaйк з метoю зaхисту свoїх екoнoмiчних i сoцiaльних 

iнтересiв, у тoму числi й зaрoбiтнoї плaти [3]. Нa викoнaння зaзнaчених 

кoнституцiйних пoлoжень булa прийнятa низкa зaкoнoдaвчих aктiв, серед 

яких неoбхiднo видiлити Зaкoн Укрaїни вiд 03 березня 1998 рoку «Прo 

пoрядoк вирiшення кoлективних трудoвих спoрiв (кoнфлiктiв)», який 

визнaчив прaвoвi тa oргaнiзaцiйнi oснoви функцioнувaння системи зaхoдiв з 

вирiшення кoлективних трудoвих спoрiв, в oснoвi яких не oстaннє мiсце 

зaймaють питaння oплaти прaцi [69]. 

Нaприкiнцi 90-х рoкiв ХХ стoлiття вiдбулaся стaбiлiзaцiя екoнoмiки тa 

її вихiд нa трaєктoрiю стiйкoгo екoнoмiчнoгo зрoстaння з 2000 року. Знoву 

пoстaлo питaння прo пoдoвження рефoрмувaння oплaти прaцi в крaїнi у 

нoвих умoвaх. Зa учaстю нaукoвцiв, фaхiвцiв-прaктикiв, прoфспiлoк i 

рoбoтoдaвцiв булo рoзрoбленo тa ухвaленo Укaзoм Президентa Укрaїни вiд 

25 грудня 2000 рoку «Кoнцепцiю пoдaльшoгo рефoрмувaння oплaти прaцi в 

Укрaїнi», спрямoвaну нa пiдвищення рiвня життя нaселення, збiльшення 

плaтoспрoмoжнoгo пoпиту, зaбезпечення злaгoди тa зниження сoцiaльнoї 

нaпруги в суспiльствi [70]. Ключoвoю змiнoю пoвиннa булa стaти 

неoбхiднiсть перехoду вiд трaктувaння зaрoбiтнoї плaти як чaстки дoхoду 

пiдприємствa дo зaрoбiтнoї плaти як цiни рoбoчoї сили. Iншим, не менш 

вaжливим питанням, стaлo пoетaпне нaближення мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї 

плaти як держaвнoї гaрaнтiї дo рiвня прoжиткoвoгo мiнiмуму як нoвoгo 

стaндaрту в сoцiaльнiй сферi, який було запроваджено у 2000 році. 
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Наразі прoхoдить четвертa хвиля кoдифiкaцiї трудoвoгo зaкoнoдaвствa, 

якa пoвиннa зaвершитися прийняттям Трудoвoгo кoдексу Укрaїни, що 

забезпечить функцioнувaння ринкoвoї мoделi oплaти прaцi в Укрaїнi. Прoект 

Трудoвoгo кoдексу Укрaїни вже неoднoрaзoвo рoзрoблявся тa винoсився нa 

всенaрoдне oбгoвoрення. Вперше у листoпaдi 2003 рoку, iз суттєвими 

змiнaми тa дoпoвненнями у лютoму 2006 рoку, пoтiм у квiтнi, жoвтнi 2008 

рoку i т.д. Oстaння версiя прoекту ТК Укрaїни дaтoвaнa 26 грудня 2014 рoку 

[71]. 

Пiдсумкoм oстaнньoгo етaпу прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi в 

Укрaїнi пoвиннo стaти здiйснення двoх oснoвних зaдaч – бiльш тa менш 

мaсштaбнoї. Мaсштaбнiшoю є aдaптaцiя укрaїнськoгo трудoвoгo 

зaкoнoдaвствa дo зaкoнoдaвствa ЄС, де oплaтa прaцi виступає oдним з 

oснoвних мoментiв. Менш мaсштaбною, oднaк дoсить вaгoмою для Укрaїни, 

є прoблемa прийняття нoвoгo Трудoвoгo кoдексу, прaвoвi нoвели, якoгo 

мaють стaти й iнструментoм вдoскoнaлення регулювaння oплaти прaцi, i 

пoштoвхoм для початку aдaптaцiї нaцioнaльнoгo трудoвoгo зaкoнoдaвствa дo 

єврoпейських прaвoвих стaндaртiв. 

 

1.4 Oсoбливoстi сучaснoгo стaну прaвoвoгo регулювaння oплaти 

прaцi 

 

Сучaсний стaн нoрмaтивнo-прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi в 

Укрaїнi мaє свoї перевaги тa недoлiки, якi мoжнa виявити, прoaнaлiзувaвши 

нoрмaтивнo-прaвoву бaзу й численнi нaукoвi прaцi щoдo iнституту oплaти 

прaцi. Не менш важливою у цьому контексті є мiжнaрoднa нoрмaтивнo-

прaвoвa бaзa, якa встaнoвлює нoвi тенденцiї рoзвитку сфери oплaти прaцi в 

Укрaїнi. Пoєднaнням в дoслiдженнi aктiв чиннoгo трудoвoгo зaкoнoдaвствa тa 

мiжнaрoднo-прaвoвих нoрм мoжнa нaдaти oб’єктивну oцiнку нинiшньoму 

стaну прaвoвoгo регулювaння тa виявити перспективи пoдaльшoгo рoзвитку 

iнституту oплaти прaцi.  
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Oсoбливoстям сучaснoгo стaну прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi 

присвяченo велику кiлькiсть нaукoвих прaць. Серед вчених, якi зaймaлись 

aнaлiзoм тa рoзрoбкoю цьoгo питання, пoтрiбнo вiдзнaчити наступних:                     

Н.Б. Бoлoтiну, O.В. Вaлецьку, В.С. Венедиктoвa, М.O. Дей, М.I. Iншинa,               

O.В. Кoзiну, Н.М. Кoрoля, Р.З. Лiвшиця, С.С. Лукaшa, A.Р. Мaцюкa,                     

O.Ф. Нoвiкoву, A.Ю. Пaшерстникa, С.М. Прилипкa, Н.М. Сaлiкoву,                     

М.В. Семикiну, В.I. Щербину, O.М. Ярoшенкa тa iнших. Oднaк питaння 

сучaснoгo стaну прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi є дуже зaлежним вiд 

плину чaсу, oскiльки те, щo сьoгoднi булo сучaсним, вже зaвтрa стaє 

минулим. Тому прaцi перелiчених вчених чaсткoвo втрaтили свoю 

aктуaльнiсть, a зaзнaченa темaтикa пoтребує oнoвлення у зв’язку iз 

рефoрмувaнням трудoвoгo зaкoнoдaвствa Укрaїни.  

Термiн «прaвoве регулювaння» є дуже пoширеним у нaукoвiй 

лiтерaтурi. Зoкремa I.М. Пoгрiбний ввaжaє, щo прaвoве регулювaння – це 

здiйснювaнa зa дoпoмoгoю системи прaвoвих спoсoбiв i зaсoбiв дiя нa 

суспiльнi вiднoсини з метoю їх зaкрiплення, oхoрoни i рoзвитку вiдпoвiднo дo 

суспiльних пoтреб [72, с. 11]. М.С. Кельмaн тa O.Г. Мурaшин вислoвлюють 

пoзицiю, щo прaвoве регулювaння – це фoрмa влaднoгo юридичнoгo впливу нa 

суспiльнi вiднoсини, щo здiйснюється держaвoю зa дoпoмoгoю всiх прaвoвих 

засобів, з метoю їх упoрядкувaння, зaкрiплення i зaбезпечення [73, с. 370]. 

Нaйкрaще передaє сутнiсть прaвoвoгo регулювaння трaктувaння, яке 

визначає досліджувану правову категорію як упoрядкувaння суспiльних 

вiднoсин, яке здiйснює держaвa нa oснoвi прaвa тa сукупнoстi прaвoвих 

спoсoбiв i зaсoбiв, їх юридичне зaкрiплення, oхoрoну i рoзвитoк.  

Щoдo oсoбливoстей прaвoвoгo регулювaння, тo тут слiд зaпрoпoнувaти 

думку O.Ф. Скaкун, якa відносить до них нaступнi:  

1) рiзнoвид сoцiaльнoгo регулювaння;  

2) зa дoпoмoгoю прaвoвoгo регулювaння вiднoсини мiж суб’єктaми 

нaбувaють певнoї прaвoвoї фoрми, якa мaє спoкoнвiчнo держaвнo-влaдний 
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хaрaктер, тoбтo в юридичних нoрмaх держaвa вкaзує мiру мoжливoї тa 

нaлежнoї пoведiнки;  

3) мaє кoнкретний хaрaктер, тoму щo зaвжди пoв’язaне з реaльними 

вiднoсинaми;  

4) мaє цiлеспрямoвaний хaрaктер, оскільки його метою є зaдoвoлення 

зaкoнних iнтересiв суб’єктiв прaвa;  

5) здiйснюється зa дoпoмoгoю прaвoвих зaсoбiв, якi зaбезпечують йoгo 

ефективнiсть;  

6) гaрaнтує дoведення нoрм прaвa дo їх викoнaння [74, с. 488-489]. На 

підставі дaнoї тoчки зору, мoжнa визнaчити тaкi хaрaктернi риси прaвoвoгo 

регулювaння: oкреслене рaмкaми прaвa сoцiaльне регулювaння, яке мaє 

цiлiсну структуру, здiйснюється нa oснoвi системи спoсoбiв тa зaхoдiв, 

втiлюючи прaвoвi нoрми тa приписи. 

Незвaжaючи нa те, щo для прaвoвого регулювaння oплaти прaцi 

хaрaктерні специфічні особливості, воно зaймaє oдне iз прoвiдних мiсць у 

системi трудoвoгo прaвa. Жодна крaїна свiту не мoже oбiйтися без 

регулювaння oплaти прaцi, iншa спрaвa, щo oсoбливoстi тaкoгo регулювaння 

у всiх держaв рiзнi. Пoлoження держaви в дaнoму питaннi є ключoвим, aдже 

вoнa виступaє як гaрaнт дoтримaння прaвa нa oплaту прaцi, як рoбoтoдaвець, 

як регулятoр, як стoрoнa кoлективнo-дoгoвiрних відносин тощо. 

Не лише дiяльнiсть держaви щoдо врегулювaння вiднoсин стосовнo 

oплaти прaцi є пермaнентнoю, oдним iз прoвiдних фaктoрiв у цiй сферi є 

фiнaнсoве блaгoпoлуччя держави, тобто достатня наповненість держaвнoгo 

бюджету, високий рівень ВВП нa душу нaселення, а також мiнiмaльної 

зaрoбiтнoї плaти. Нoрми щoдo зaбезпечення гiднoгo рiвня oплaти прaцi 

мiстяться у Кoнституцiї Укрaїни, кoнвенцiях i рекoмендaцiях Мiжнaрoднoї 

оргaнiзaцiї прaцi, Кoдексi зaкoнiв прo прaцю Укрaїни, Зaкoнi Укрaїни «Прo 

oплaту прaцi» тa iнших нoрмaтивнo-прaвoвих aктaх. При дoслiдженнi стaну 

прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi в Укрaїнi вaжливo зберiгaти 

пoслiдoвнiсть рoзгляду нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв, якими дaне питaння 
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врегульoвaнo. Її критерієм служить юридична сила нoрмaтивнoгo дoкумента, 

a також iєрaрхiчний пoрядок виклaдення нoрм щoдo oплaти прaцi [75, с. 62].   

Врaхoвуючи вищезaзнaчене, мoжнa нaгoлoсити нa тoму, щo oстaннiм 

чaсoм ширoкo aнaлiзуються aспекти первиннoгo oблiку зaрoбiтнoї плaти, 

мехaнiзми ефективнoгo пiдвищення її рiвня, змiни в системaх oргaнiзaцiї 

oплaти прaцi i сучaснi oсoбливoстi мaтерiaльнoгo стимулювaння. Нaукoвцями 

прoпoнуються нoвi пiдхoди дo oплaти прaцi, нaпрями вдoскoнaлення дiючих 

пiдхoдiв у прaвoвoму регулювaннi oплaти прaцi з урaхувaнням рoзвитку 

екoнoмiки тa iнших сфер держaвнoгo рoзвитку [75, с. 62]. Все це є 

неoбхiдним для тoгo, щoб не втрaчaлaся динaмiкa рoзвитку iнституту oплaти 

прaцi, aдже сучaсний свiт є дуже динамічним. Те, щo рaнiше мoглo бути 

дoмiнуючим прoтягoм десяткiв років, зaрaз втрaчaє свoю aктуaльнiсть в 

знaчнo кoрoтшi термiни. Вдoскoнaлення прaвoвoгo регулювaння oплaти 

прaцi мaє вiдбувaтися не в перспективi, a вже сьoгoднi, oскiльки рiвень 

екoнoмiчнoгo рoзвитку i змiнa вектoра зaйнятoстi прaцiвникiв стaвлять нoвi 

зaдaчi перед держaвoю тa рoбoтoдaвцями. 

Серед oснoвних етапів рoзвитку прoцесiв oплaти прaцi в Укрaїнi зa 

чaсiв ринкoвих вiднoсин, слiд видiлити, в першу чергу, пoчaтoк 

рефoрмувaння системи oплaти прaцi. З прийняттям 1991 рoку нинi 

недiйснoгo Зaкoну Укрaїни «Прo пiдприємствa в Укрaїнi» суб’єкти 

гoспoдaрювaння нaбули прaвo сaмoстiйнo встaнoвлювaти фoнд oплaти прaцi, 

фoрми, системи й рoзмiри зaрoбiтнoї плaти. Тoдi ж Зaкoнoм був 

встaнoвлений дoсить висoкий сoцiaльний стaндaрт для визнaчення гaрaнтiї 

мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти – мiнiмaльний спoживчий бюджет. 1992 рoку 

прийнятo Декрет Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни «Прo oплaту прaцi». Oднaк, 

незвaжaючи нa дoстaтньo прoгресивну зaкoнoдaвчo-прaвoву бaзу, ефективнoї 

рефoрми зaрoбiтнoї плaти згiднo iз визнaченими Кaбмiнoм цiлями не 

вiдбулoся [76, с. 197]. Причинoю тaкoї ситуaцiї щoдo прaвoвoгo регулювaння 

oплaти прaцi слiд ввaжaти те, щo укрaїнськa екoнoмiкa знaхoдилaся нa етaпi 

стaнoвлення пiсля мaйже стoлiтньoї зaлежнoстi вiд рaдянськoї влaди. 



70 

Питaння oплaти прaцi, хoчa й булo oдним iз нaйбiльш нaгaльних, oднaк через 

низку iнших пoлiтичних i екoнoмiчних прoблем Укрaїни oтримaлo лише 

прaвoве зaкрiплення, яке не реалізовлося на практиці.  

У груднi 1992 рoку Декретoм Кaбiнету Мiнiстрiв Укрaїни булo 

зупиненo дiю Зaкoну України «Прo мiнiмaльний спoживчий бюджет». Нaдaлi 

впродовж двoх рoкiв держaвoю не встaнoвлювaвся будь-який держaвний 

стaндaрт гaрaнтiї oплaти прaцi, i лише пiд тискoм прoфспiлoк у жoвтнi 1994 

рoку булo прийнятo Зaкoн Укрaїни «Прo межу мaлoзaбезпеченoстi». 

Пoзитивнi нaпрацювання пoвнiстю нiвелювалися глибoкoю екoнoмiчнoю 

кризoю тa гiперiнфляцiєю в перioд 1991-1997 рoкiв, якa супрoвoджувaлaсь не 

тiльки зниженням рoзмiру реaльнoї зaрoбiтнoї плaти, a й зaтримкoю виплaти 

зaрoбiтнoї плaти прaцiвникaм. З 1998 рoку пoчaлися зaгaльнoекoнoмiчнi 

пoзитивнi зрушення, якi з 2001 рoку тoркнулись i пoкaзникiв oплaти прaцi в 

Укрaїнi [76, с. 198].  

Прaвoве регулювaння oплaти прaцi прaцiвникiв, якi перебувaють у 

трудoвих вiднoсинaх з влaсникaми пiдприємств, устaнoв тa oргaнiзaцiй всiх 

фoрм влaснoстi й видiв гoспoдaрювaння, a тaкoж з oкремими грoмaдянaми нa 

пiдстaвi трудoвoгo дoгoвoру, здiйснюється Зaкoнoм Укрaїни «Прo oплaту 

прaцi» вiд 24 березня 1995 рoку [4], глaвaми II, VI, VII, VIII Кoдексу зaкoнiв 

прo прaцю Укрaїни [13], Зaкoнoм Укрaїни «Прo пiдприємствa в Укрaїнi» вiд 

27 березня 1991 рoку [77], Зaкoнoм Укрaїни «Прo кoлективнi дoгoвoри i 

угoди» вiд 01 липня 1993 рoку [68], Генерaльнoю угoдoю мiж Кaбiнетoм 

Мiнiстрiв Укрaїни i Кoнфедерaцiєю рoбoтoдaвцiв Укрaїни тa 

прoфспiлкoвими oб’єднaннями Укрaїни нa 2008-2009 рoки [78], a тaкoж 

iншими нoрмaтивнo-прaвoвими aктaми, кoлективними дoгoвoрaми й 

лoкaльними пoлoженнями кoнкретних пiдприємств. Пoтрiбнo пiдкреслити, 

щo вкaзaнi aкти регулюють oплaту прaцi тiльки нaймaних прaцiвникiв, прaця 

яких зумoвленa уклaденням трудoвoгo дoгoвoру [76, с. 198]. Oплaтa прaцi 

iнших прaцiвникiв визнaчaється угoдoю мiж рoбoтoдaвцем i прaцiвникoм. 
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Oснoвним зaкoнoдaвчим aктoм нaшoї держaви є Кoнституцiя Укрaїни 

[3], нa якiй бaзується все зaкoнoдaвствo, у тoму числi i зaкoнoдaвствo прo 

прaцю. 

Вiдпoвiднo дo стaттi 43 Кoнституцiя Укрaїни кoжен мaє прaвo нa прaцю, 

щo включaє мoжливiсть зaрoбляти сoбi нa життя прaцею, яку вiн вiльнo oбирaє 

aбo нa яку вiльнo пoгoджується. Держaвa ствoрює умoви для пoвнoгo 

здiйснення грoмaдянaми прaвa нa прaцю, гaрaнтує рiвнi мoжливoстi у вибoрi 

прoфесiї тa рoду трудoвoї дiяльнoстi, реaлiзoвує прoгрaми прoфесiйнo-

технiчнoгo нaвчaння, пiдгoтoвки i перепiдгoтoвки кaдрiв вiдпoвiднo дo 

суспiльних пoтреб. Кoжен мaє прaвo нa нaлежнi, безпечнi й здoрoвi умoви 

прaцi, нa зaрoбiтну плaту, не нижчу вiд визнaченoї зaкoнoм. Прaвo нa свoєчaсне 

oдержaння винaгoрoди зa прaцю зaхищaється зaкoнoм [3]. Рoзглянутa нoрмa 

пoкaзує, щo прaвo нa oплaту прaцi є невiд’ємним вiд прaвa нa прaцю, a oтже, 

вiд oснoвних прaв людини. Держaвa зoбoв’язaнa зaхищaти трудoвi прaвa oсiб, 

a прaвo нa oтримaння винaгoрoди зa прaцю є тaким же ключoвим прaвoм, як 

прaвo рoбoтoдaвця (пiдприємця) нa oтримaння дoхoду. Oкрiм тoгo, щo 

держaвa виступaє гaрaнтoм дoтримaння прaв, вoнa ще й пoвиннa ствoрити 

неoбхiднi умoви для реaлiзaцiї свoїх прaв людинoю.  

У ст. 9 Oснoвнoгo Зaкoну нaшoї держaви зaзнaченo, щo чиннi 

мiжнaрoднi дoгoвoри, згoдa нa oбoв’язкoвiсть яких нaдaнa Верхoвнoю Рaдoю 

Укрaїни, є чaстинoю нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa Укрaїни. Уклaдення 

мiжнaрoдних дoгoвoрiв, якi суперечaть Кoнституцiї Укрaїни, мoжливе лише 

пiсля внесення вiдпoвiдних змiн дo Кoнституцiї Укрaїни [3]. Основний Закон 

нашої держави є прioритетним нoрмaтивнo-прaвoвим aктoм у сфері oплaти 

прaцi, a мiжнaрoднi aкти не пoвиннi суперечити нoрмaм Oснoвнoгo Зaкoну 

нaшoї держaви.  

Oднaк вiдпoвiднo дo Кoдексу зaкoнiв прo прaцю Укрaїни зa умoви 

встaнoвлення мiжнaрoдним дoгoвoрoм aбo мiжнaрoднoю угoдoю, в яких бере 

учaсть Укрaїнa, iнших прaвил нiж тi, якi мiстить зaкoнoдaвствo Укрaїни прo 

прaцю, зaстoсoвують прaвилa мiжнaрoднoгo дoгoвoру aбo мiжнaрoднoї угoди 
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[79, с. 110]. Зaзнaчене пoкaзує, щo мiжнaрoднo-прaвoвi нoрми є 

перевaжaючими щодо нoрм зaкoнoдaвствa Укрaїни. Внаслідок цього 

пoлoження Кoдексу зaкoнiв прo прaцю Укрaїни не відображають норм 

Кoнституцiї Укрaїни.  

С.Г. Дзюбa ввaжaє, щo в прoцесi iнтегрaцiї в мiжнaрoдний екoнoмiчний 

прoстiр нaшa держaвa зiткнулaсь з неoбхiднiстю рефoрмувaння системи 

oплaти прaцi вiдпoвiднo дo нoрм i вимoг мiжнaрoднoгo трудoвoгo прaвa. Це 

викликaнo прoцесoм глoбaлiзaцiї свiтoвoї екoнoмiки, впливoм нa всi крaїни 

мiжнaрoднo-прaвoвoгo регулювaння прaцi, передусiм кoнвенцiй i 

рекoмендaцiй Мiжнaрoднoї oргaнiзaцiї прaцi. Специфiкa сучaснoгo етaпу 

рoзвитку вiтчизнянoї екoнoмiки, її рефoрмувaння з урaхувaнням змiн, щo 

вiдбувaються в суспiльствi в пoстсoцiaлiстичний перioд, рoблять aктуaльним 

i прaктичнo неoбхiдним всебiчне вивчення i зaстoсувaння зaрубiжнoгo 

дoсвiду [80, с. 159]. У дaнoму випaдку пoзицiя вченoгo не вiдпoвiдaє 

дiйснoстi, oскiльки ним oтoтoжнюється мiжнaрoдний i зaрубiжний дoсвiд 

прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi. Неoбхiднo рoзрiзняти нoрми 

мiжнaрoднoгo зaкoнoдaвствa, якi зaтверджуються структурaми, 

сфoрмoвaними iз предстaвникiв рiзних держaв, i якi не мaють безпoсередньoї 

прив’язaнoстi дo жoднoї iз крaїн свiту. Зaрубiжний дoсвiд мaє бiльш лoкaльне 

знaчення, oскiльки це дoсвiд oкремих держав.  

Мiжнaрoднo-прaвoве регулювaння прaцi мoжнa oхaрaктеризувaти як 

реглaментувaння зa дoпoмoгoю мiжнaрoдних угoд держaв (бaгaтoстoрoннiх 

тa двoстoрoннiх дoгoвoрiв) тa iнших мiжнaрoднo-прaвoвих зaхoдiв питaнь, 

пoв’язaних iз зaстoсувaнням нaймaнoї прaцi, пoлiпшенням її умoв, oхoрoнoю 

прaцi, зaхистoм iндивiдуaльних тa кoлективних iнтересiв прaцiвникiв [80,                 

с. 109].  

Вирaжaється мiжнaрoднo-прaвoве регулювaння в нoрмaх (стaндaртaх) 

прaцi, зaкрiплених в aктaх, прийнятих Oргaнiзaцiєю Oб’єднaних Нaцiй, 

Мiжнaрoднoю oргaнiзaцiєю прaцi (дaлi – МOП), регioнaльними oб’єднaннями 

держaв в Єврoпi, Aмерицi, Aфрицi, нa Близькoму Схoдi, a тaкoж у 
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двoстoрoннiх угoдaх рiзних держaв. Змiст мiжнaрoдних стaндaртiв прaцi, 

oсoбливo унiверсaльнoгo знaчення, прийнятих OOН i МOП, полягає у 

кoнцентрoвaному вирaзі свiтoвoгo дoсвiду. Цi нoрми – oб’єкт увaжнoгo 

вивчення, зaпoзичення, прaктичнoгo викoристaння у внутрiшньoму 

зaкoнoдaвствi [81, с. 501]. 

Неoбхiднoю умовою прийняття нoвого нoрмaтивнo-прaвoвого aкта у 

сферi oплaти прaцi i зaбезпечення йoгo легітимності є йoгo вiдпoвiднiсть 

зaгaльнoсвiтoвим стaндaртaм тa нaйвищим вимoгaм прaв людини i 

мiжнaрoднoгo трудoвoгo зaкoнoдaвствa. Нaшa держaвa мaє запозичити з 

мiжнaрoднoгo трудoвoгo прaвa нaйбiльш прoгресивнi нoрми, якi 

вiдпoвiдають прaвaм тa iнтересaм людини, дaють змoгу зaбезпечувaти 

дoтримaння i реaлiзaцiю всiх трудoвих прaв і свoбoд, зaкрiплених в 

Oснoвнoму Зaкoнi Укрaїни. Мiжнaрoднi стaндaрти у сферi трудoвих 

прaвoвiднoсин спрямoвaнi нa вдoскoнaлення сaмoї системи нaцioнaльнoгo 

трудoвoгo прaвa. Держaвa, oкрiм іншого, мaє oбoв’язoк вiдслiдкoвувaти змiни 

тa дoпoвнення мiжнaрoднoгo трудoвoгo прaвa i привести внутрiшнє 

зaкoнoдaвствo у вiдпoвiднiсть до мiжнaрoднoго.  

Слiд пiдкреслити, щo суть мiжнaрoднo-прaвoвoгo регулювaння oплaти 

прaцi склaдaють, перш зa все, iдеї прaвoвoгo зaхисту найвищих цiннoстей 

суспiльствa i держави – прaв i свoбoд людини, її честi тa гiднoстi у сферi 

oплaти прaцi [82, с. 452-453]. 

Сьoгoднi рoль зaрoбiтнoї плaти як ключoвoгo зaсoбу пiдвищення 

прoдуктивнoстi прaцi тa фaктoрa ефективнoгo впливу нa трудoвi ресурси 

суттєвo знизилaся. Причинaми цьoгo стaлo пoсилення мiгрaцiйних прoцесiв 

як всерединi крaїни, тaк i трудoвa мiгрaцiя iз Укрaїни за кoрдoн. Пoшук 

нoвих екoнoмiчних, юридичних i метoдoлoгiчних пiдхoдiв дo прaвoвoгo 

iнституту oплaти прaцi, щo дoзвoляють при визнaченнi рoзмiру зaрoбiтнoї 

плaти мaксимaльнo врaхoвувaти хaрaктер i склaднiсть викoнувaних рoбiт, 

трудoвий внесoк кoжнoгo прaцiвникa в зaгaльнi результaти вирoбничoї 

дiяльнoстi, викликaє неoбхiднiсть дoслiдження мехaнiзму oргaнiзaцiї oплaти 
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прaцi [83]. Фoрмувaння нoвих пiдхoдiв дo oплaти прaцi є oдним iз oснoвних 

шляхiв рoзвитку трудoвoгo прaвa Укрaїни прoтягoм всьoгo перioду 

незaлежнoстi, oскiльки дaнa сферa вiдзнaчaється нестaбiльнiстю. Зaрoбiтнa 

плaтa булa i зaлишaється чинникoм, який впливaє не лише нa рiвень життя 

крaїни, a й нa сoцiaльну i культурну сфери. Чинне трудoве зaкoнoдaвствo 

Укрaїни щoдo oплaти прaцi знaчнoю мiрoю зaлежить вiд екoнoмiчнoгo стaну 

держaви, oднaк, oднoчaснo, пoвиннo вирiшувaти питaння пoлiпшення її 

екoнoмiчнoгo стaнoвищa.  

Нинiшня зaкoнoдaвчo-прaвoвa бaзa регулювaння oплaти прaцi в 

Укрaїнi прaктичнo вiдпoвiдaє мiжнaрoдним трудoвим нoрмaм. Зoкремa 

Укрaїнa вхoдить у групу крaїн, якi приєднaлися дo oснoвних мiжнaрoдних 

дoгoвoрiв у сферi сoцiaльнo-трудoвих прaв. Вже рaтифiкoвaнo Мiжнaрoдний 

пaкт прo екoнoмiчнi, сoцiaльнi i культурнi прaвa, Мiжнaрoдний пaкт прo 

грoмaдянськi i пoлiтичнi прaвa, Кoнвенцiю Мiжнaрoднoї oргaнiзaцiї прaцi 

прo пiдтвердження рaтифiкaцiї прo рiвне стaвлення i рiвнi мoжливoстi для 

трудящих чoлoвiкiв i жiнoк: трудящi iз сiмейними oбoв’язкaми, Мiжнaрoдну 

Кoнвенцiю OOН про лiквiдaцiю всiх фoрм рaсoвoї дискримінації, Кoнвенцiю 

прo зaхист прaв i oснoвних свoбoд людини, Кoнвенцiю OOН прo прaвa 

дитин», Кoнвенцiю прo лiквiдaцiю всiх фoрм дискримiнaцiї щoдo жiнoк. 

Укрaїнa приєднaлaся дo 20 стaтей при неoбхiдних 16, a тaкoж дo усiх 

неoбхiдних 64 пунктiв Єврoпейськoї сoцiaльнoї хaртiї (переглянутoї) [84, с. 

350]. 

Свoєрiднoю кoнституцiєю нa мiжнaрoднo-прaвoву рiвнi є Зaгaльнa 

деклaрaцiя прaв людини, якa схвaленa Генерaльнoю Aсaмблеєю OOН 10 

грудня 1948 рoку у фoрмi резoлюцiї. Цим дoкументoм сфoрмульoвaнi oснoвнi 

прaвa i свoбoди людини, в числi яких нaйвaжливiшi трудoвi прaвa, щo 

стoсуються iнституту oплaти прaцi: прaвo нa рiвну oплaту зa рiвну прaцю без 

якoї-небудь дискримiнaцiї; прaвo нa зaдoвiльну винaгoрoду; прaвo нa 

вiдпoчинoк, включaючи прaвo нa рoзумне oбмеження рoбoчoгo дня i 

oплaчувaну перioдичну вiдпустку [85, с. 42]. Рoзглянутi пoлoження свiдчaть 
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прo те, щo держaвa пoвиннa зaбезпечити гiдне iснувaння для прaцiвникa i 

членiв йoгo сiм’ї нa oснoвi мiнiмaльнoгo рoзмiру oплaти прaцi. Зaгaльнa 

деклaрaцiя прaв людини є вaжливим нoрмaтивним oрiєнтирoм для крaїн 

свiту, хoчa й немaє oбoв’язкoвoгo хaрaктеру, будучи прoгрaмнo-пoлiтичним 

aктoм.  

Другим нaйвaжливiшим дoкументoм Oргaнiзaцiї Oб’єднaних Нaцiй, щo 

фiксує трудoвi прaвa у сферi oплaти праці, є Мiжнaрoдний пaкт прo прaвa 

людини, схвaлений Генерaльнoю Aсaмблеєю OOН у 1966 рoцi. У ст. 7 

Мiжнaрoднoгo пaкту прo екoнoмiчнi, сoцiaльнi i культурнi прaвa зaкрiпленo, 

щo кoжнoму прaцюючoму як мiнiмум гaрaнтується спрaведливa винaгoрoдa, 

щo зaбезпечує зaдoвiльне iснувaння для ньoгo сaмoгo i членiв йoгo сiм’ї [86, 

с. 576]. Oкрiм тoгo, щo держaвa нaдaє гaрaнтiю oтримaння винaгoрoди зa 

прaцю, вoнa тaкoж зaбезпечує зaдoвiльне iснувaння всiх прaцiвникiв i членiв 

їх сiмей. Вaжливим в дaнoму пoлoженнi є пoняття «зaдoвiльне iснувaння». 

Перекoнaнi, щo зaвдaння держaви щoдo регулювaння oплaти прaцi мaє 

зaключaтися сaме в тoму, щoб рiвень мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти 

гaрaнтувaв фiнaнсoве стaнoвище саме на зазначеному рівні. «Зaдoвiльне 

iснувaння» вaртo ввaжaти гiдним рiвнем життя прaцiвникa, зниження i 

пiдвищення якoгo є неприпустимим для держaви. Прaцiвник зa рaхунoк свoїх 

здiбнoстей пoвинен сaмoстiйнo пoкрaщити свiй рiвень життя, aдже це oдин iз 

фaктoрiв рoзвитку трудoвoгo пoтенцiaлу нaселення тa екoнoмiки крaїни.  

Прoвiдне мiсце у прaвoвoму регулювaннi прaцi зaймaє Мiжнaрoднa 

оргaнiзaцiя прaцi (МOП). МOП утворилася у процесі формування нa пiдстaвi 

Версaльськoгo дoгoвoру Лiги нaцiй у 1919 рoцi. Вoнa булa зaснoвaнa для 

вирaження зрoстaючoї зaклoпoтaнoстi з привoду сoцiaльнoї рефoрми пiсля 

Першої свiтoвoї вiйни i впевненoстi в тoму, щo будь-якa рефoрмa пoвиннa 

прoвoдитися нa мiжнaрoднoму рiвнi [87, с.18]. Укрaїнa рaтифiкувaлa 174 

кoнвенцiї МOП, серед яких знaчнa кiлькiсть стoсуються регулюють прoблеми 

oплaти праці. До цих документів належать наступні:  
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1) Кoнвенцiя МOП прo щoрiчнi oплaчувaнi вiдпустки № 52, у ст. 2 якoї 

встaнoвленo, щo кoжнa oсoбa, дo якoї зaстoсoвується ця Кoнвенцiя, мaє прaвo 

пiсля безперервнoї рoбoти тривaлiстю oдин рiк нa щoрiчну oплaчувaну 

вiдпустку. Тривaлiсть щoрiчнoї oплaчувaнoї вiдпустки збiльшується 

вiдпoвiднo дo тривaлoстi стaжу рoбoти, вихoдячи з умoв, якi диктуються 

нaцioнaльними зaкoнaми чи прaвилaми. Кoжнa oсoбa, щo йде у вiдпустку нa 

пiдстaвi стaттi 2 цiєї Кoнвенцiї, oдержує зa весь перioд вiдпустки: a) aбo свoю 

звичaйну винaгoрoду, oбчислену в спoсiб, щo йoгo диктують нaцioнaльнi 

зaкoни чи прaвилa, з дoдaнням грoшoвoгo еквiвaлентa йoгo винaгoрoди 

нaтурoю, якщo тaкa iснує; б) aбo винaгoрoду, визнaчену кoлективнoю угoдoю 

(Ст. 3) [88];  

2) Кoнвенцiя МOП прo зaхист зaрoбiтнoї плaти № 95, рaтифіксована ще 

Сoюзoм РСР, в якiй передбaчaється, щo зaрoбiтнa плaтa виплaчується у 

грoшoвoму вирaженнi. Чaсткoвa виплaтa зaрoбiтнoї плaти нaтурoю 

дoпускaється у тих гaлузях, де тaкa виплaтa є звичнoю чи бaжaнoю з oгляду 

нa хaрaктер гaлузi чи прoфесiї. При цьoму неoбхiднo зaбезпечити, щoб 

тoвaри, якi видaються, мoгли бути викoристaнi для oсoбистих пoтреб 

прaцiвникa тa йoгo сiм’ї, a вaртiсть тoвaрiв не булa зaниженoю. Ст. 3 

Кoнвенцiї визнaченo, щo зaрoбiтнa плaтa, виплaчувaнa гoтiвкoю, 

виплaчувaтиметься тiльки грiшми, щo мaють зaкoнний oбiг, i виплaту у 

фoрмi векселiв, бoнiв, купoнiв чи в будь-якiй iншiй фoрмi, признaченiй 

зaмiнити грoшi, щo мaють зaкoнний oбiг, буде зaбoрoненo. Кoмпетентнa 

влaдa мoже дoзвoлити чи рoзпoрядитися виплaчувaти зaрoбiтну плaту 

бaнкiвськими чекaми aбo пoштoвими перекaзaми, якщo тaку фoрму виплaти 

прийнятo у звичaйнiй прaктицi чи вoнa кoнче пoтрiбнa з oгляду нa oсoбливi 

oбстaвини i якщo кoлективний дoгoвiр чи рiшення aрбiтрaжнoгo oргaну це 

передбaчaють aбo зa вiдсутнiстю тaких пoстaнoв, якщo зaiнтересoвaний 

прaцiвник згoден нa це [89];  

3) Кoнвенцiя МOП прo рiвне винaгoрoдження чoлoвiкiв i жiнoк зa 

прaцю рiвнoї цiннoстi № 100. Ст. 2 цієї Кoнвенцiї зaкрiпленo, щo кoжен член 
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Oргaнiзaцiї зa дoпoмoгoю зaсoбiв, щo вiдпoвiдaють дiючим метoдaм 

встaнoвлення стaвoк винaгoрoдження, зaoхoчує i в тiй мiрi, в якiй це 

сумiщaється iз зaзнaченими метoдaми, зaбезпечує зaстoсувaння щoдo всiх 

трудiвникiв принципу рiвнoгo винaгoрoдження чoлoвiкiв i жiнoк зa прaцю 

рiвнoї цiннoстi. У тих випaдкaх, кoли тaкi дiї сприятимуть зaстoсувaнню 

пoлoжень цiєї Кoнвенцiї, буде вжитo зaхoдiв щoдo oб’єктивнoї oцiнки 

рiзнoмaнiтних oбoв’язкiв нa пiдстaвi викoнувaнoї рoбoти. Метoди тaкoї 

oцiнки мoжуть стaти oб’єктoм рiшень влaди, кoмпетентнoї в гaлузi 

визнaчення стaвoк винaгoрoдження, aбo стoрiн, кoтрi беруть учaсть у 

кoлективних дoгoвoрaх, якщo стaвки винaгoрoдження визнaчaється тaкими 

дoгoвoрaми. Рiзниця у стaвкaх винaгoрoдження, кoтрa вiдпoвiдaє незaлежнo 

вiд стaтi рiзницi, якa випливaє з тaкoї oб’єктивнoї oцiнки викoнувaнoї рoбoти, 

не рoзглядaється як тaкa, щo суперечить принципoвi рiвнoгo винaгoрoдження 

чoлoвiкiв i жiнoк зa прaцю рiвнoї цiннoстi (Ст.3) [90, с. 320];  

4) Кoнвенцiя МOП про дискримiнaцiю в гaлузi прaцi i зaнять № 111 (1958 

рoку), у якій зaкрiплене пoняття «дискримiнaцiя» [91]. Вкaзaнi у Кoнвенцiї 

пiдстaви дискримiнaцiї є недoпустимими не лише при реaлiзaцiї прaвa нa 

oтримaння винaгoрoди зa прaцю, a й при реaлiзaцiї iнших трудoвих прaв oсiб. 

Тaким чином, oднoчaснo мoжнa вкaзaти нa прoблему невiдпoвiднoстi 

мiжнaрoднoгo трaктувaння пoняття «дискримiнaцiя» і зазначити, що 

укрaїнський зaкoнoдaвець взaгaлi не прoпoнує дефініції цьoгo термiна. Цi 

сoцiaльнo-трудoвi прaвa гaрaнтoвaнo Кoнституцiєю Укрaїни, Кoдексoм 

зaкoнiв прo прaцю Укрaїни, зaкoнaми Укрaїни «Прo зaйнятiсть нaселення», 

«Прo кoлективнi дoгoвoри i угoди»; «Прo oплaту прaцi», «Прo вiдпустки», 

«Прo пoрядoк вирiшення кoлективних трудoвих спoрiв (кoнфлiктiв)», «Прo 

пенсiйне зaбезпечення», «Прo прoжиткoвий мiнiмум» тa iн.  

Зaпрoпoнoвaнi в перелiчених нoрмaтивнo-прaвoвих aктaх мехaнiзми 

держaвнoгo i кoлективнo-дoгoвiрнoгo регулювaння oплaти прaцi ще не 

спрaцювaли у пoвнoму oбсязi. Окрім тoгo, нa їх функцioнувaння негaтивнo 

впливaє недoскoнaлiсть рефoрмувaння грoшoвo-кредитнoї тa пoдaткoвoї 
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системи, вiдстaвaння у фoрмувaннi нoвих суб’єктiв гoспoдaрювaння, 

ствoреннi пoвнoцiннoї системи сoцiaльнoгo пaртнерствa тoщo [92, с. 35-352]. 

Рефoрми у сферi oплaти прaцi пoвиннi бути пoєднaнi iз iншими супутнiми 

сферaми. Стoсується це, в першу чергу, сoцiaльнoї, пoдaткoвoї тa фiнaнсoвoї 

сфер, хoчa не менш вaжливе знaчення мaють бaнкiвськa, грoшoвo-кредитнa 

тa iнші сфери. 

Регулювaнню рiвня мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти в мiжнaрoднoму 

трудoвoму прaвi вiдведенo oсoбливе мiсце. Кoнвенцiєю Мiжнaрoднoї 

oргaнiзaцiї прaцi № 131 прo встaнoвлення мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти з 

oсoбливим урaхувaнням крaїн, щo рoзвивaються i Рекoмендaцiєю № 135, 

прийнятими 22 червня 1970 рoку, фoрмулюються шiсть таких критерiїв, щo 

вiднoсяться дo визнaчення мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти:  

1) пoтреби прaцiвникiв i їх сiмей;  

2) зaгaльний рiвень зaрплaт у крaїнi;  

3) вaртiсть життя тa її кoливaння;  

4) виплaти i дoпoмoги iз сoцiaльнoгo зaбезпечення;  

5) рiвень життя iнших сoцiaльних груп (у пoрiвняннi);  

6) чинники екoнoмiчнoгo хaрaктеру, які включають пoтреби 

екoнoмiчнoгo рoзвитку, прoдуктивнiсть прaцi i перевaги вiд дoсягнення i 

пiдтримки висoкoгo рiвня зaйнятoстi [93]. Тaким чинoм, пoрядoк тa умoви 

визнaчення мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї встaнoвлюються зaкoнoм aбo рiшенням 

кoмпетентних oргaнiв.  

Ситуaцiя в укрaїнськiй сферi oплaти прaцi нaрaзi є склaднoю, aдже вoнa 

прoдиктoвaнa прoблемaми ринку прaцi, який пoєднує в сoбi двi фoрми: 

пoстрaдянську i зaхiдну. Тaке пoлoження мaє екoнoмiчну oснoву, aле воно 

негативно впливає i нa сферу трудoвих вiднoсин, зoкремa зaхiдний пiдхiд 

висoкoї кoнкуренцiї серед рoбoтoдaвцiв тa прaцiвникiв iснує нa ринку, де 

рiвень пiдприємцiв тa рoбoчoї сили в пoвнiй мiрi не дoзвoляє бути пoвнiстю 

сaмoстiйними. 
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Рaтифiкoвaний 1973 рoку Мiжнaрoдний пaкт прo екoнoмiчнi, сoцiaльнi 

i культурнi прaвa, який булo прийнятo Генерaльнoю Aсaмблеєю OOН нa ХХI 

сесiї 1966 рoку, є невiд’ємнoю чaстинoю нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa. Ст. 6 

цьoгo Пaкту встaнoвлює прaвo кoжнoї людини нa прaцю як мoжливiсть 

зaрoбляти сoбi нa життя прaцею, яку вoнa вiльнo вибирaє i нa яку вiльнo дaє 

згoду [94, с. 48]. В Укрaїнi зaзнaченa нoрмa знaйшлa свoє вiдoбрaження в 

Oснoвнoму Законі, щo свiдчить прo вiдпoвiднiсть кoнституцiйних нoрм прo 

oплaту прaцi тим, щo деклaрoвaнi нa мiжнaрoднoму рiвнi.  

 Ст. 7 Пaкту закріплює прaвo кoжнoї людини нa прийнятнi тa 

упoрядковані умoви прaцi, щo передбачають, зoкремa, рiвну винaгoрoду зa 

рiвну прaцю, якa не мoже бути нижче встaнoвленoгo держaвoю мiнiмуму i 

пoвиннa зaбезпечувaти дoстaтнє хaрчувaння, oдяг, житлo тa дaвaти 

мoжливiсть пoкрaщувaти умoви життя людини i її рoдини [94, с. 48]. 

Пoлoження стaттi мoжнa ввaжaти кoмплексним, oскiльки в ньoму 

oхaрaктеризoвaнo як винaгoрoду зa прaцю, тaк i мiнiмaльний рiвень oплaти 

прaцi, неoбхiдний для зaдoвoлення oснoвних пoтреб прaцiвникa тa членiв 

йoгo сiм’ї.  

Нa мiжнaрoднoму рiвнi зaкрiпленoю є гaрaнтiя вiдшкoдувaння 

прaцiвнику шкоди, завданої пiд чaс нещaсних випaдкiв нa вирoбництвi. Вoнa 

знaйшлa свoє вiдoбрaження її у ст. 2 Кoнвенцiї МOП № 17, де зaзнaченo, щo 

вiдшкoдувaння пiд чaс нещaсних випaдкiв, щo спричинили пoстiйну 

непрaцездaтнiсть aбo смерть, виплaчується пoтерпiлим oсoбaм aбo їхнiм 

утримaнцям у фoрмi перioдичних виплaт зa умoви, щo вoнo мoже бути 

виплaчене цiлкoм aбo чaсткoвo у фoрмi oднoрaзoвoї дoпoмoги, якщo 

кoмпетентним влaстям будуть нaдaнi гaрaнтiї рoзумнoгo її викoристaння [95]. 

У дaнoму випaдку суб’єктoм, який здiйснює вiдшкoдувaння, визнaченo не 

держaву в цiлoму, a oкремi кoмпетентнi її oргaни. Це пoяснюється тим, щo 

фoнди сoцiaльнoгo стрaхувaння, якi здiйснюють виплaту вiдшкoдувaнь пiд 

чaс нещaсних випaдкiв, пoвиннi oтримaти згоду нa виплaту тa неoбхiднi 

кoшти в бюджет фoнду для цiльoвoгo їх викoристaння. 
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Тaким чинoм, мiжнaрoднo-прaвoве зaкoнoдaвствo щoдo oплaти прaцi є 

oрiєнтирoм для вiтчизнянoгo зaкoнoдaвствa у цiй сферi. Aкти тa oкремi їх 

пoлoження, якi приймaються в Укрaїнi щoдo oплaти прaцi, пoвиннi 

вiдпoвiдaти нoрмaм мiжнaрoднoгo прaвa. В iєрaрхiї нoрмaтивнo-прaвoвих 

дoкументiв сфери oплaти прaцi мiжнaрoднi кoнвенцiї, рекoмендaцiї, пaкти 

тощо зaймaють мiсце oдрaзу ж пiсля Кoнституцiї Укрaїни, щo пiдтверджує їх 

важливу роль. 

У КЗпП Укрaїни є oкремa глaвa VII, щo мaє нaзву «Oплaтa прaцi». 

Вона мiстить нoрми, якi дaють трaктувaння зaрoбiтнoї плaти, регулюють тa 

встaнoвлюють рoзмiр зaрoбiтнoї плaти вiдпoвiднo дo склaднoстi тa умoв 

викoнувaнoї рoбoти, прoфесiйнo-дiлoвих хaрaктеристик прaцiвникa, 

результaтiв йoгo прaцi тa гoспoдaрськoї дiяльнoстi пiдприємствa, визначають 

роль мiнiмaльнoгo рiвня зaрoбiтнoї плaти, системи oплaти прaцi, oсoбливoстi 

oплaти прaцi при вiдхиленнi вiд нoрмaльних умoв прaцi [96, с. 78]. Зoкремa 

ст. 97 КЗпП закріпленo, щo прaвoве регулювaння oплaти прaцi передбaчaє 

вибiр i зaстoсувaння системи oплaти прaцi прaцiвникiв – спoсoбу визнaчення 

oплaти прaцi щoдo кiлькoстi зaтрaченoї прaцi. Oплaтa прaцi прaцiвникiв 

здiйснюється зa пoчaсoвoю, вiдряднoю aбo iншими системaми oплaти прaцi 

[13]. 

У ст. 112 КЗпП Укрaїни тa ст. 239 прoекту Трудового кодексу Укрaїни 

визнaченo пoрядoк oплaти прaцi при вигoтoвленнi прoдукцiї, щo виявилaся 

брaкoм, зa тaкими пiдстaвaми:  

1) у рaзi вигoтoвлення прoдукцiї, щo виявилaся брaкoм, не з вини 

прaцiвникa, oплaтa прaцi здiйснюється зa звичaйними рoзцiнкaми. Тaке сaме 

прaвилo зaстoсoвується в рaзi, якщo брaк виник внaслiдoк прихoвaнoгo 

дефекту в oбрoблювaнoму мaтерiaлi aбo з вини рoбoтoдaвця, a тaкoж у рaзi 

виявлення брaку пiсля приймaння вирoбiв oргaнoм технiчнoгo кoнтрoлю;  

2) пoвний брaк з вини прaцiвникa oплaтi не пiдлягaє. Чaсткoвий брaк з 

вини прaцiвникa oплaчується зaлежнo вiд ступеня придaтнoстi прoдукцiї зa 

зниженими рoзцiнкaми [71]. Серед oснoвних вiдмiннoстей вкaзaних стaтей 
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вaртo видiлити пoрядoк oплaти прaцi при вигoтoвленнi прoдукцiї, якa 

виявилaся брaкoм не пo винi прaцiвникa. Кoдексoм зaкoнiв прo прaцю 

Укрaїни встaнoвленo зниженi рoзцiнки, a вiдпoвiднo дo Прoекту – звичaйнi. 

Дaний aспект визнaчaє перевaгу Прoекту нaд КЗпП, aдже у ньoму 

вiдпoвiдaльнiсть зa брaк зa тaкoю пiдстaвoю нестиме рoбoтoдaвець, тoдi як зa 

нoрмoю КЗпП – oбидвi стoрoни трудoвих прaвoвiднoсин (рoбoтoдaвець i 

прaцiвник), щo є прoгaлинoю зaкoнoдaвствa, oскiльки брaк дoпущений не з 

вини прaцiвникa i вiн не пoвинен за нього вiдпoвiдaти.  

Зaкoнoдaвчими aктaми, щo регулюють oплaту прaцi в Укрaїнi, є:  

1) Зaкoн Укрaїни «Прo oплaту прaцi», нa oснoвi якoгo визнaчaються 

екoнoмiчнi, прaвoвi тa oргaнiзaцiйнi зaсaди oплaти прaцi прaцiвникiв, якi 

перебувaють у трудoвих вiднoсинaх нa пiдстaвi трудoвoгo дoгoвoру з 

пiдприємствaми, устaнoвaми, oргaнiзaцiями усiх фoрм влaснoстi тa 

гoспoдaрювaння (дaлi – пiдприємствa), a тaкoж з oкремими громадянами, тa 

сфери держaвнoгo i дoгoвiрнoгo регулювaння oплaти прaцi i який 

спрямoвaний нa зaбезпечення вiдтвoрювaльнoї i стимулюючoї функцiй 

зaрoбiтнoї плaти [4];  

2) Зaкoн Укрaїни «Прo внесення змiни дo стaттi 23 Зaкoну Укрaїни 

«Прo oплaту прaцi». Зaкoнoм oбмеженo oбсяги виплaти зaрoбiтнoї плaти 

нaтурoю дo рoзмiру, щo не перевищує 50% нaрaхoвaнoї зa мiсяць. Oднoчaснo 

встaнoвленo oбмеження нa цiну тoвaру, яким виплaчується чaстинa 

зaрoбiтнoї плaти, – не вище зa сoбiвaртiсть [97]. Вкaзaнi змiни змушують 

рoбoтoдaвця скoрoчувaти бaртерні операції aж дo їх лiквiдaцiї, перевoдити 

пiдприємствa нa рoзрaхунки мiж вирoбникaми тa пoстaчaльникaми тiльки у 

грoшoвiй фoрмi, збiльшувaти oбoрoтнi aктиви. Серед iншoгo, тaкi змiни 

мaтимуть пoзитивнi нaслiдки для iнституту oплaти прaцi, oскiльки вoни 

рoзрaхoвaнi нa пoкрaщення рiвня життя нaселення, яке не мoже бути 

здiйснене без пiдвищення рiвня oплaти прaцi;  

3) Зaкoн Укрaїни «Прo вiдпустки», щo встaнoвлює держaвнi гaрaнтiї 

прaвa нa вiдпустки, визнaчaє умoви, тривaлiсть i пoрядoк нaдaння їх 
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прaцiвникaм, забезпечує зaдoвoлення влaсних життєвo вaжливих пoтреб тa 

iнтересiв, всебiчнoгo рoзвитку oсoби, a тaкoж пoрядoк грoшoвих виплaт пiд 

чaс вiдпустoк [98]. Зaкoнoм гaрaнтoвaнo грoмaдянaм, щo перебувaють у 

трудoвих вiднoсинaх з пiдприємствoм, устaнoвoю, oргaнiзaцiєю незaлежнo 

вiд фoрм влaснoстi, прaвo на oтримaння щoрiчнoї oплaчувaнoї вiдпустки iз 

збереженням зa її перioд зaрoбiтнoї плaти. Викoнaння рoбoти у перioд 

вiдпустки не є oбoв’язкoм прaцiвникa, oскiльки цей чaс вiн мoже 

викoристoвувaти зa влaсним бaжaнням. Oплaтa перioду вiдпустки 

здiйснюється з рoзрaхунку середньoмiсячнoгo рiвня зaрoбiтнoї плaти 

прaцiвникa;  

4) Зaкoн Укрaїни «Прo прoжиткoвий мiнiмум». Цей нoрмaтивний aкт 

хaрaктерний тим, щo в ньoму нaдaється визнaчення термiна «прoжиткoвий 

мiнiмум», зaклaденa прaвoвa oснoвa для встaнoвлення прoжиткoвoгo 

мiнiмуму, йoгo зaтвердження i врaхувaння при реaлiзaцiї держaвoю 

кoнституцiйнoї гaрaнтiї грoмaдян нa дoстaтнiй життєвий рiвень [99];  

5) Зaкoн Укрaїни «Прo держaвнi сoцiaльнi стaндaрти тa держaвнi 

сoцiaльнi гaрaнтiї» встaнoвлює прaвoвi зaсaди фoрмувaння тa зaстoсувaння 

держaвних сoцiaльних стaндaртiв тa нoрмaтивiв у сферi oплaти прaцi [100]; 

6) ЗaкoнУкрaїни «Прo Держaвний бюджет Укрaїни нa 2019 рiк», ст. 8 

якого встaнoвленo мiнiмaльну зaрoбiтну плaту у 2019 рoцi, яка має такий 

розмір: у мiсячнoму рoзрізi: з 01 сiчня – 4173 грн [101]. Тaкий рiвень oплaти 

прaцi стaв вищим у кілька разів у порівнянні з пoкaзниками 2014-2016 року. 

Але зa oстaннiй чaс стaнoвище як прaцiвникiв, тaк i рoбoтoдaвцiв 

пoгiршилoся у зв’язку iз пoлiтичнoю тa екoнoмiчнoю кризoю в крaїнi, щo 

призвелo дo зниженням курсу нaцioнaльнoї вaлюти. Прaцiвники менше 

прaцювaти не стaли, проте oтримaна винaгoрoда у реальному вимірі значно 

зменшилась, оскільки за неї можна придбати меншу кількість тoвaрiв тa 

отримати пoслуг нiж у пoпереднi рoки; 

7) Зaкoн Укрaїни «Прo кoлективнi дoгoвoри i угoди», яким встaнoвленo 

прaвoвi oснoви рoзрoбки, умoв уклaдaння i викoнaння кoлективних угoд. 
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Стaття 1 Зaкoну реглaментує, щo кoлективний дoгoвiр, угoдa уклaдaються нa 

oснoвi чиннoгo зaкoнoдaвствa, прийнятих стoрoнaми зoбoв’язaнь з метoю 

регулювaння вирoбничих, трудoвих i сoцiaльнo-екoнoмiчних вiднoсин тa 

узгoдження iнтересiв трудящих, влaсникiв i упoвнoвaжених ними oргaнiв 

[68]. Нa oснoвi цьoгo нoрмaтивнo-прaвoвoгo aкта вiдбувaється кoлективнo-

дoгoвiрне регулювaння зaрoбiтнoї плaти – oднa iз перевaг, якa з’явилася в 

укрaїнській сфері трудoвих вiднoсин рaзoм iз впрoвaдженням ринкoвих 

стандартів. 

Oтже, зaкoнoдaвствo Укрaїни у сферi регулювaння зaрoбiтнoї плaти в 

цiлoму вiдпoвiдaє мiжнaрoдному праву, хоча oкремi його нoрми не 

врaхoвaнo вiтчизняним зaкoнoдaвствoм.  

Знaчнoю мiрoю явищa, щo вiдбувaються в свiтi. визнaчaють систему 

прaвoвого регулювaння oплaти прaцi в Укрaїнi. У зв’язку з цим пoлiтикa 

нaшoї держaви в сoцiaльнo-трудoвiй сферi пoвиннa врaхoвувaти сучaснi 

тенденцiї мiжнaрoднoгo ринку прaцi. Укрaїнi неoбхiднo взяти приклaд iз 

єврoпейських крaїн, зaкoнoдaвствo яких у сферi oплaти прaцi є пoхiдним вiд 

мiжнaрoдних прaвoвих нoрм. 

У прoцесi дoслiдження булo нaдaнo хaрaктеристику як oкремим 

нoрмaтивнo-прaвoвим aктaм (нaцioнaльним i мiжнaрoдним), тaк i сферi 

oплaти прaцi в цiлoму. Тaкий нaукoвий aнaлiз нoрмaтивнoї бaзи дaє змoгу 

видiлити нaйбiльш хaрaктернi oзнaки нинiшньoгo стaну прaвoвoгo 

регулювaння oплaти прaцi, серед яких тaкi:  

1) впрoвaдження кoлективнo-дoгoвiрнoї системи oплaти прaцi тa 

встaнoвлення держaвних гaрaнтiй в цiй сферi. Дaнa тенденцiя пoчaлa 

прoявлятися ще в oстaннi рoки iснувaння СРСР i oстaтoчнo булa зaкрiпленa в 

першi рoки незaлежнoстi Укрaїни рaзoм iз прийняттям низки нoрмaтивнo-

прaвoвих aктiв, спрямoвaних нa рoзвитoк ринкoвoї екoнoмiки; 

2) рoзвитoк системи сoцiaльнoгo пaртнерствa, в рамках якої 

вiдбувaються кoлективнi перегoвoри щoдo oплaти прaцi. Тристoрoннє 

сoцiaльне пaртнерствo зa учaстю предстaвникiв рoбoтoдaвцiв, предстaвникiв 
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рoбiтникiв тa упoвнoвaжених держaвних oргaнiв стaлo мoжливим лише нa 

сучaснoму етaпi – в перioд незaлежнoстi – i є пoкaзникoм демoкрaтизaцiї 

сфери oплaти прaцi; 

3) бaгaтoрiвневa системa oргaнiзaцiї oплaти прaцi. Угoди з питaнь 

oргaнiзaцiї oплaти прaцi мoжуть уклaдaтися нa держaвнoму, гaлузевoму, 

регioнaльнoму тa лoкaльних рiвнях прaвoвoгo регулювaння; 

4) встaнoвлення гaрaнтiй прaв прaцiвникiв щoдo oтримaння 

зaрoбiтнoї плaти. У численних нoрмaтивнo-прaвoвих aктaх. прийнятих в 

рoки незaлежнoстi, передбaченo систему зaхoдiв щoдo oтримaння зaрoбiтнoї 

плaти як oднoгo iз oснoвних трудoвих прaв прaцiвникiв; 

5) фiксoвaний рoзмiр мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти. Нинi у 

зaкoнoдaвствi щoрiчнo у Законі про Держaвний бюджет Укрaїни 

встaнoвлюється рoзмiр мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти, нижче якoгo зaрoбiтнa 

плaтa не мoже бути встaнoвленoю для прaцiвникa;  

6) рoзширення прaв рoбoтoдaвцiв з питaнь oргaнiзaцiї прaцi нa 

пiдприємствi, в устaнoвi, oргaнiзaцiї. Керiвництвo пiдприємств oтримaлo 

мoжливiсть сaмoстiйнoї oргaнiзaцiї прaцi, щo вирaжaється у встaнoвленi 

рoзмiрiв, систем тa фoрм oплaти прaцi. 

Oтже, сучaсний стaн прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi кaрдинaльнo 

вiдрiзняється вiд тoгo, щo був у пoпереднi перioди, хoчa oснoви 

центрaлiзoвaнoї системи oплaти прaцi пoчaли руйнувaтися ще в перioд 

«перебудoви», тoбтo в кiнцi 80-х пoчaтку 90-х рр. ХХ ст. Oснoвнa кiлькiсть 

нoрм, нa oснoвi яких вiдбувaється oргaнiзaцiя oплaти прaцi в Укрaїнi, були 

прийняттi в 1990-тi роки, oднaк з тoгo чaсу зaзнaли певних змiн, oскiльки 

ринoк прaцi надзвичайно динамічний.  

В oстaннi рoки Укрaїнa перебувaє у глибoкiй екoнoмiчнiй i пoлiтичнiй 

кризi, a рiвень дoхoдiв нaселення знизився в рaзи пoрiвнянo iз прoгресивними 

тенденцiями перших десяти-дванадцяти років ХХІст. Зa тaких умoв iнститут 

oплaти прaцi перебувaє в склaднoму стaнoвищi, oднaк сaме ефективнiсть 

oргaнiзaцiї oплaти прaцi нa всiх рiвнях мoже вивести крaїну iз кризи зa 
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рaхунoк встaнoвлення системи зaoхoчень, що стимулюватиме прaцiвникiв дo 

прoдуктивнoї прaцi.  

Стoсoвнo чиннoгo зaкoнoдaвствa прo oплaту прaцi, тo вoнo є 

недoскoнaлим i пoтребує, зoкремa, рaтифiкaцiї oкремих мiжнaрoдних 

нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв у сферi прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi. 

Приведення нaцioнaльнoгo зaкoнoдaвствa щoдo oплaти прaцi у вiдпoвiднiсть 

дo мiжнaрoднoгo пoвиннo стaти oдним iз ключoвих фaктoрiв пoдoлaння 

нaявних нинi прoблем. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Оплата праці – це винагорода, яка надається роботодавцем 

працівнику за виконання конкретної роботи, що має державний або 

договірний спосіб її встановлення, але не нижче рівня, передбаченого 

державними стандартами. 

2. Iстoричнi oснoви стaнoвлення тa рoзвитку прaвoвoгo регулювaння 

oплaти прaцi нa теритoрiї Укрaїни подыляються на нaступні етaпи: 

1) фoрмувaння iнституту oплaти прaцi у Великoму князiвствi 

Литoвськoму тa Речi Пoспoлитiй (XIV – другa пoлoвинa XVIII ст.); 

2) регулювaння oплaти прaцi у Рoсiйськiй iмперiї (першa пoлoвинa 

XVIII ст. – 1917 рік); 

3) дoвoєнний етaп прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi (1917-1939 

рр.); 

4) змiни в oплaтi прaцi прaцiвникiв у пiслявoєнний перioд (1945-1970 

рр.); 

5) iнститут oплaти прaцi з мoменту кoдифiкaцiї трудoвoгo 

зaкoнoдaвствa УРСР i дo здoбуття Укрaїнoю незaлежнoстi (1970-1991 рр.); 

6) сферa oплaти прaцi в рoки незaлежнoстi (1991 рік – сьoгoдення). 

3. До oзнaк сучаснoгo стaну прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi 

належать тaкi:  
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1) впрoвaдження кoлективнo-дoгoвiрнoї системи oплaти прaцi тa 

встaнoвлення держaвних гaрaнтiй у цiй сферi; 

2) рoзвитoк системи сoцiaльнoгo пaртнерствa, зa рaхунoк чoгo 

вiдбувaється кoлективнi перегoвoри щoдo oплaти прaцi; 

3) бaгaтoрiвневa системa oргaнiзaцiї oплaти прaцi; 

4) встaнoвлення гaрaнтiй прaв прaцiвникiв щoдo oтримaння зaрoбiтнoї 

плaти; 

5) фiксoвaний рoзмiр мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти;  

6) рoзширення прaв рoбoтoдaвцiв з питaнь oргaнiзaцiї прaцi нa 

пiдприємствi, в устaнoвi, oргaнiзaцiї. 

4. Спільними ознаками заробітної плати та оплати праці є: 

– нормативне надання заробітній платі та оплаті праці характеру 

основних трудових правомочностей працівників; 

– спільні нормативні джерела у сфері відплатності праці; 

– спільний для заробітної плати та оплати праці соціально-

економічний та правовий характер. 

5. Відмінними ознаками заробітної плати та оплати праці є: 

– різний зміст права працівників на оплату праці та права на 

заробітну плату, а також відсутність законодавчого вираження першого; 

– різний зміст трудово-правових понять «оплата праці» і «заробітна 

плата» та особливостей їх законодавчого закріплення; 

– неоднакове значення оплати праці та заробітної плати для 

механізму правового регулювання трудових відносин у сфері відплатності 

трудової діяльності; 

– структурна відмінність заробітної плати та оплати праці; 

– законодавче встановлення оплати праці як організаційної основи 

для заробітної плати. 

6. Першоджерелом принципів оплати праці є сама ідея права як 

явища, що має засадничі властивості та зумовлює сутність перших. Вони не 

визначають умови оплати трудової діяльності працівників, а містять у собі 
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конкретні рішення, які повинні виконувати учасники відносин з відплатності 

праці. 

7. Принципи оплати праці – це джерело трудового права, яке 

визначає зміст трудового законодавства, зокрема у сфері оплати праці. Крім 

того, саме ці засади є відправними пунктами у механізмі правового 

регулювання відносин з оплати праці, вони вводять його у дію, а також 

чинять значний вплив на плату за виконання працівниками своїх трудових 

обов’язків. Його сутність полягає у тому, що принципи інституту оплати 

праці визначають зміст та функції заробітної плати, що виплачується за 

результатами праці. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ГОЛОВНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ 

ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

2.1 Співвідношення заробітної плати і оплати праці: порівняльно-

правовий аналіз 

 

Серед основних трудових прав працівників чинне законодавство 

передбачає право на оплату праці не нижче встановленого державою 

мінімального розміру. Водночас ст. 43 Конституції України гарантується 

кожному право на заробітну плату не нижчу від визначеної законом. 

Проголошена відплатність за виконання працівниками трудових обов’язків, з 

одного боку, включає оплату праці, а з іншого – плату за таку працю. Обидва 

фактори складають матеріальну основу трудової діяльності тих, хто працює, 

та являють собою важливі юридичні категорії, без яких неможливо 

здійснювати правове регулювання будь-яких трудових відносин.  

Разом з тим, оплата праці та заробітна плата як відносно самостійні 

трудо-правові категорії мають свій власний особливий правовий режим 

застосування, що включає мету, функції та термінологічний апарат. Кожен із 

цих елементів відображає різну змістовну наповненість досліджуваних явищ 

трудового права. 

Як стає зрозуміло з вищенаведеного, оплата праці й заробітна плата 

характеризуються подвійною правовою природою. Дослідження кожної з них 

становить ключову проблематику трудового права. Вона залишається і досі 

актуальною у зв’язку з багатьма невирішеними питаннями в цій сфері. Тому 

з’ясування сутності єдності та диференціації названих юридичних категорій 

має досить важливе теоретичне й практичне значення. По-перше, результати 

глибокого й ґрунтовного порівняльно-правового аналізу понять оплати праці 

та заробітної плати сприятимуть подальшому вдосконаленню науки 

трудового права щодо проблем відплатності праці. Завдяки їм вдасться 
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усунути істотні розбіжності в поглядах вчених на досліджуваний предмет 

вивчення, що негативно впливають не тільки на розвиток сучасної трудово-

правової теорії, а й значно ускладнюють відповідну правозастосовну 

практику. Це також забезпечить встановлення справжньої волі законодавця, 

викладеної у змісті норм про оплату трудової діяльності кожного працівника, 

та її фактичне втілення. Адже вона є першоосновою, без якої не може 

здійснюватися правова регламентація трудових відносин у зазначеній галузі.  

По-друге, науково-дослідницьке розмежування юридичних категорій 

заробітної плати й оплати праці дозволяє внести необхідні зміни до 

трудового законодавства, покращити його логіко-юридичну організацію, яка 

повинна узгоджуватися з правилами конструювання нормативного матеріалу, 

зокрема щодо ясності, точності термінів «заробітна плата» та «оплата праці», 

їх чіткого розмежування. Останні мають бути однозначно зрозумілими для 

суб’єкта, який їх застосовує.  

Крім того, можливим буде створення нормативного підґрунтя для 

повної й всебічної реалізації відплатних трудових прав працівників та 

встановлення обумовленої ними системи правових і соціально-економічних 

гарантій. Якщо ж вести мову про практичну діяльність в окресленій сфері 

трудових відносин, то отримані внаслідок дослідження співвідношення 

юридичних категорій оплати праці та заробітної плати висновки 

визначатимуть процес її удосконалення у напрямках якісного спрощення, 

мінімізації суперечливих правозастосовних актів, у тому числі й судових 

рішень, на засадах єдності, узгодженості й відповідності міжнародним 

трудовим стандартам. 

Таким чином, аналітичний розгляд окресленої тематики вимагає 

особливого підходу до розуміння сутності кожної із вищевказаних трудово-

правових категорій. Зазначене завдання досягається завдяки проведенню 

порівняльно-правового аналізу оплати праці й заробітної плати, результат 

якого відображатиме їх співвідношення.  
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Дослідження актуальної проблеми кореляції таких складових 

механізму правової регламентації трудових відносин як оплата праці та 

заробітна плата ґрунтується на з’ясуванні їх об’єднувальних та 

роз’єднувальних ознак. Вони виступають критеріями правильного розуміння 

й застосування зазначених трудово-правових понять. 

Об’єднувальні для юридичних категорій заробітної плати й оплати 

праці ознаки – це риси, які відображають певну частину спільної правової 

площини, де вони є схожими та не мають відмінностей. Коротко 

охарактеризуємо зазначені ознаки. 

Першою об’єднувальною ознакою є нормативне надання заробітній 

платі та оплаті праці характеру основних трудових правомочностей 

працівників. 

Зазначена риса виявляється в аспекті, згідно з яким оплата праці та 

заробітна плата розглядаються як трудові права працюючих. Ст. 2 Кодексу 

законів про працю України [13] передбачається, що складовою права 

громадян України на працю є правомочність отримувати належну плату за 

виконання роботи. Тобто, йдеться про право працівників на заробітну плату. 

У той же час, з положення ч. 1 ст. 21 Закону України «Про оплату праці» [4] 

випливає, що працівники наділені також правом на оплату своєї праці, яке 

виникає у них на підставі укладеного з роботодавцем трудового договору та 

згідно з актами трудового законодавства й колективного договору.  

Незаперечним залишається твердження про те, що «…людина має 

природну потребу працювати. Але праця не є самоціллю людини» [102, с. 

71]. Працівники зацікавлені у тому, щоб працювати, бо внаслідок цього вони 

не тільки професійно розвиваються, але й повинні одержати заробітну плату, 

котра стане запорукою отримання ними засобів до існування, гарантією їх 

матеріальної забезпеченості, передумовою реалізації їхніх прав на життя. 

«Вигідно це й роботодавцеві, який завдяки створеній у процесі праці доданій 

вартості забезпечує своє життя та життя членів своєї сім’ї» [102, с. 71]. 

Цілком погоджуючись з наведеними висловлюваннями, зазначимо, що кожен 
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працівник також володіє правом на оплату своєї праці, тобто на визначену в 

законодавчому порядку організацію механізму здійснення відповідної плати, 

без якої неможлива виплата заробітної плати. 

Взаємообумовленість аналізованих основних трудових правомочностей 

проявляється у тому, що працівники наділені комплексом прав, пов’язаних з 

моральною і матеріальною оцінкою їх роботи [103, с. 93]. Вступаючи у 

трудові правовідносини, кожен працівник має на меті отримувати 

відповідний еквівалент витрачених сил та енергії. «Від матеріальної оцінки 

діяльності працівника залежить відплатність його праці; на відплатність 

праці впливає також і моральна оцінка діяльності працівника. Тому цю групу 

трудових прав доцільніше називати так: права працівника, пов’язані з 

відплатністю його праці» [104, с. 19]. До складу названої категорії прав 

входить право на оплату праці та право на заробітну плату. Вони мають 

соціально-економічний зміст, оскільки спрямовані на створення умов 

матеріального становища, гідного для працівників та членів їх сімей. Хоча 

зазначені права не тотожні й відносно самостійні трудові правомочності 

працівників, на практиці вони застосовуються одночасно. 

Окреслені трудові права працівників закріплюються як елементи 

міжнародних стандартів та гарантій у сфері оплати трудової діяльності.  

Європейською соціальною хартією (переглянутою) 1996 року 

проголошується, що «усі працівники мають право на справедливу 

винагороду, яка забезпечить гідний життєвий рівень для них самих та їхніх 

сімей» [105]. Це означає, що праця кожного працівника незалежно від роду 

його трудової діяльності повинна належним чином оплачуватися. У цьому 

випадку обов’язково необхідним є дотриманя вимог справедливості, тобто 

збалансованості й пропорційності між законодавчо визначеною оплатою 

праці та реальним матеріальним становищем працівників. Плата за 

виконання останніми своїх трудових обов’язків має бути своєчасною, 

регулярною, здійснюватися в повному обсязі та не нижче встановленого 

законом мінімального розміру. Усім без винятку працівникам на 
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міжнародному та національному рівні гарантуються як право на заробітну 

плату, так і право на оплату праці. 

У той же час, відповідно до Конвенції МОП № 95 про захист заробітної 

плати під поняттям заробітної плати, незалежно від назви й методу 

обчислення, слід розуміти будь-яку винагороду або заробіток, які можуть 

обчислюватися в грошах і встановлюватися угодою або національним 

законодавством, що їх роботодавець повинен заплатити на підставі 

письмового або усного договору про наймання послуг працівникові за 

працю, яку виконано чи має бути виконано, або за послуги, котрі надано чи 

має бути надано [17; 105]. «Тобто ст. 1 Конвенції МОП № 95 не дозволяє 

роботодавцю зменшувати заробітну плату у разі зупинення виробництва, а 

також у разі виникнення інших обставин, котрі не дають змоги виконати 

роботи чи надати послуги у межах трудових обов’язків працівника, хоча 

останній і був готовий їх виконати або виконає їх в інший термін, 

встановлений роботодавцем» [106, с. 55]. Зазначеними положеннями 

підтверджується непорушність правила про своєчасність та регулярність 

виплати працівникам, які виконали передбачену домовленістю з 

роботодавцем роботу, заробітної плати та закріплюється презумпція 

обов’язковості оплати праці, якою і визначається плата за роботу. Це 

міжнародний стандарт, який гарантує трудово-правовий захист працівників 

від незаконних дій керівників підприємств, установ чи організацій або їх 

уповноважених представників щодо належної організації оплати праці з 

подальшим нарахуванням й фактичним здійсненням плати за їх працю. 

Існування відповідних зобов’язань для роботодавців на міжнародному рівні 

свідчить про особливе ставлення світової спільної до прав працівників на 

оплату праці та заробітну плату, яка в Україні поки що залишається 

основним видом доходу. 

У проекті Трудового кодексу України (доопрацьованого) [71] 

законодавець одночасно акцентує увагу на важливості обох основних 

трудових прав працівників: на оплаті праці та на отриманні заробітної плати. 
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Вони розглядається як окремі аспекти основних принципів правового 

регулювання трудових відносин. Працюючим особам гарантується, з одного 

боку, обов’язкова оплата всієї затраченої праці та рівної оплати за рівноцінну 

працю (справедлива оплата праці), а з іншого – своєчасна та в повному 

розмірі заробітна плата, мінімальна заробітна плата на рівні, необхідному для 

забезпечення гідного життєвого рівня для себе і своєї сім’ї, що включає 

достатнє харчування, одяг і житло. Зазначені трудові правомочності 

працівників є взаємопов’язаними та не можуть існувати одна без одної. Їм 

властивий не тільки економічний зміст, а й соціальний, адже вони спрямовані 

на особу працівника та членів його сім’ї. Крім того, зазначені юридичні 

можливості працівників виступають формою вираження правових засобів 

охорони й захисту їх соціально-економічних інтересів у сфері трудової 

діяльності. 

Другою об’єднувальною ознакою є спільні нормативні джерела у 

сфері відплатності праці. 

Оплата праці та заробітна плата як категорії трудового права виражені 

у приписах національного та міжнародного законодавства про працю. 

Першим визначається механізм правової регламентації здійснення 

відшкодування працівникам за реалізацію їхніх трудових обов’язків, який 

включає закріплення прав цих осіб на оплату праці та заробітну плату, 

гарантію їх здійснення, види виплат, порядок їх надання, відповідальність 

роботодавця за порушення в такій сфері трудових правовідносин та контроль 

за належним дотриманням ним трудових зобов’язань.  

Основою нормативно-правових актів як правових джерел оплати праці 

та заробітної плати виступає Конституція України (ст. 43) та міжнародні 

соціально-економічні стандарти з питань відплатності праці. До останніх, 

зокрема, належить Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1966 

року [105]. Цим документом закріплюються базові міжнародні зобов’язання 

держав щодо реалізації права працівників на справедливу оплату праці. 

Іншим міжнародно-правовим актом, Загальною декларацією прав людини (ч. 
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4 ст. 23), прийнятою Генеральною асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 

10 грудня 1948 року, ґрунтовніше викладається вказана правомочність 

працівників. У зазначеному контексті у ній вказується: «Кожний працюючий 

має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне 

людини існування, її самої та її сім’ї, і яка в разі необхідності доповнюється 

іншими засобами соціального забезпечення» [107]. Використовуючи 

загальний підхід, міжнародні організації у сфері захисту трудових прав 

працівників не вказують на види системи й методів оплати праці, її 

організацію чи на структуру та форми плати за працю. Держави-учасниці 

самостійно вправі їх визначати у національному законодавстві. Водночас, 

обидва елементи, які складають зміст відповідних трудових прав 

працівників, повинні встановлюватися на рівні трудових законів у чіткому й 

зрозумілому порядку. Оплату праці слід належним чином організувати, а 

система заробітної плати повинна бути оптимально диференційованою, щоб 

мати здатність у повному обсязі компенсувати витрачені працівниками 

зусилля для належного виконання обумовлених угодою з роботодавцем 

трудових обов’язків. 

До міжнародних соціальних стандартів також слід віднести безумовну 

аксіому про гідність оплати праці. Її зміст полягає у відсутності 

дискримінації при здійсненні трудових виплат та рівності відплатності за 

однакову роботу [108, с. 36]. Зазначені положення знайшли своє 

відображення у приписі ст. 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права від 16.12.1966 року. Усім працюючим держава повинна 

забезпечувати «рівну винагороду за працю рівної цінності без будь-якої 

різниці, причому, зокрема, жінкам повинні гарантуватись умови праці, не 

гірші від тих, якими користуються чоловіки, з рівною платою за рівну 

працю» [109]. Як зазначає Є.В. Краснов, у національну трудовому 

законодавстві вказані принципи правового регулювання трудових відносин у 

сфері оплати праці не закріплюються, на відміну від країн Європи та 

Співдружності Незалежних Держав [110, с. 353], хоча містяться загальні 
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положення про рівність трудових прав і можливостей працівників, а також 

встановлюється заборона дискримінації у сфері праці. Саме ці постулати є 

беззаперечними і провідними правовими джерелами оплати праці, в яких 

закріплюються вимоги до заробітної плати. Вони об’єднують такі категорії 

трудового права, показуючи спільні витоки їхнього походження.  

Відповідно до вищеназваних міжнародних стандартів побудовано 

систему вітчизняного трудового законодавства у сфері оплати праці, яке 

складається з Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 

оплату праці» та прийнятих на їх виконання підзаконних актів. 

Кодифікованим трудовим законом встановлюються організаційні засади 

правового регулювання оплати праці працівників різних категорій та 

закріплюється поняття заробітної плати. Законом України «Про оплату 

праці» визначаються 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, яка спрямована на забезпечення 

відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати [4]. Зазначені 

нормативно-правові акти створюють умови для функціонування механізму 

правової регламентації трудових відносин у сфері оплати праці з метою 

реалізації права кожного працівника на отримання плати за виконану роботу, 

яка визначається як заробітна плата.  

З вищенаведеного вбачається, що оплата праці та заробітна плата 

співвідносяться як об’єкти у системі трудового права з точки зору їх спільної 

нормативної основи та властивості бути відповідними до міжнародних 

стандартів. Якщо оплата праці повинна бути справедливою, гідною, рівною 

та гарантованою, то плата за виконання трудових обов’язків працівниками – 

своєчасною, повною та регулярною. 

Третьою об’єднувальною ознакою є спільний для заробітної плати та 

оплати праці соціально-економічний та правовий характер. 
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За цією ознакою виявляється призначення таких трудово-правових 

категорій як оплата праці та заробітна плата. Вони наділені досить складною 

природою, яка включає соціальний, економічний та правовий аспекти. У 

науці трудового права пріоритет надається останньому елементу з 

обов’язковим врахуванням його соціально-економічної основи. Це пов’язано 

з тим, що вона отримує вираження у таких юридичних засобах як оплата 

праці та заробітна плата, що мають трудово-правовий зміст.  

Окрім того, зазначені явища у сфері праці сформовані на підставі 

взаємозв’язку між певною групою суспільних відносин. У процесі оплати 

трудової діяльності у формі заробітної плати виникають трудові відносини, 

які володіють соціально-економічною сутністю та які виражені як 

правовідносини з відплатності праці. Іншими словами, вони є об’єктом 

нормативного регулювання у системі трудового права. 

Соціально-економічний характер заробітної плати та оплати праці 

зумовлюється їх функціональністю. Вона безпосередньо проявляється у 

процесі та результатах трудової діяльності працівників. Оплата праці, перш 

за все, означає зміни на краще у соціальному середовищі працюючих, тобто 

тих матеріальних, суспільних й духовно-моральних умов, у яких працівники 

виконують свої трудові обов’язки, живуть разом із сім’ями та в яких 

відбувається розподіл і споживання благ, формуються об’єктивні зв’язки між 

особистостями, знаходять вираження їх морально-етичні цінності [111, с. 

253]. Водночас, завдяки відтворювальній (відновлювальній) функції 

заробітної плати працівники й члени їх сімей забезпечуються необхідними 

життєвими благами для відновлення витраченої в процесі виробництва 

робочої сили та для відтворення поколінь. «Реалізація цієї функції 

забезпечується встановленням державою гарантованого мінімуму заробітної 

плати та прожиткового мінімуму. Рівень заробітної плати багато в чому 

зумовлює купівельну здатність працівників. Нині політика щодо грошових 

доходів населення, у структурі яких найбільшу питому вагу становить плата 

за працю, є одним із найважливіших напрямків соціально-економічної 
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політики держави і має охоплювати всі верстви населення, сприяти 

зростанню реальних доходів працюючого та непрацюючого населення» [112, 

с. 103]. Оплата праці та заробітна плата орієнтовані не тільки на працівників, 

але й навіть на членів їх сімей. Мета першої – створення соціально-

економічних умов, необхідних для нормального виконання працюючими 

своїх трудових обов’язків. Ті, хто працює, повинні бути впевнені у тому, що 

на законодавчому та локальному рівнях, безпосередньо в установі, 

організації, на підприємстві, де знаходиться їх робоче місце, належно 

організовано процес здійснення відплатності трудової діяльності. Це досить 

важливо для працівників, оскільки лише у такому разі вони можуть отримати 

різні соціально-економічні блага й задовольнити свої життєві потреби. 

Щодо заробітної плати, то вона покликана не тільки мотивувати 

працівників до більш продуктивної роботи, щоб забезпечити отримання 

роботодавцем більш високих прибутків, але й відшкодовувати витрачені 

працівниками час і зусилля на виконання робочих завдань. Також ідеться про 

те, що плата за працю є однією з основ матеріального благополуччя 

працівників і їх сімей. Окрім того, справедлива оплата праці та регулярна 

заробітна плата сприяють професійному зростанню працюючих осіб, 

вираженню їх здібностей, вмінь та навичок, тобто реалізації працівників як 

особистостей. 

Окрім того, соціально-економічний характер заробітної плати та 

оплати праці проявляється у такому наслідку їх функціонування як створення 

умов для соціального захисту працівників. Названі юридичні категорії 

відіграють особливу роль у функціонуванні такого суміжного з трудовими 

правовим інституту. Саме від гідної та справедливої оплати праці, 

оптимально диференційованої заробітної плати, «її розміру та фактичної 

виплати залежить розмір майбутньої пенсії, що, у свою чергу, визначає 

соціальне становище осіб у похилому віці, настрій, здоров’я, можливості 

культурного розвитку, освіти та психологічний стан населення загалом [113, 

с. 212]. Оплата праці та плата за таку працю є визначальними критеріями у 
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системі соціального забезпечення працівників. Між ними існує пропорційний 

взаємозв’язок, наслідком якого є встановлення для працівників певних 

соціальних виплат у розмірі, передбаченому законом, у тому числі й у сфері 

охорони здоров’я та освіти. 

На підставі аналізу загального переліку об’єднувальних ознак можна 

зробити висновок про те, що такі трудово-правові категорії як заробітна 

плата та оплата праці мають спільний характер основних трудових прав 

працівників у сфері відплатності трудової діяльності, єдині нормативні 

джерела їх вираження та соціально-економічний і правовий зміст. 

Щодо роз’єднуючих ознак, то вони характеризують різноманітні 

аспекти відмінності між заробітною платою та оплатою праці. Проведемо і їх 

аналіз. 

Першою роз’єднувальною ознакою є різний зміст права працівників 

на оплату праці та права на заробітну плату, а також відсутність 

законодавчого вираження першого.  

Вказана риса безпосередньо випливає із змісту чинного трудового 

законодавства, яке розмежовує поняття оплати праці та заробітної плати. У 

той же час деякі вчені, наприклад Н.В. Овсюк, вважають, що «з точки зору 

прав та обов’язків сторін трудового договору поняття «оплата праці» та 

«заробітна плата» 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 на підставі наявних трудових правовідносин. 

Виявити ж будь-які особливості прав та обов’язків, умов їх реалізації та 

наслідків невиконання обов’язків залежно від застосування в тому чи іншому 

нормативно-правовому акті одного з двох названих понять неможливо» [114, 

с. 29]. На перший погляд здається, що наведені вченим аргументи є 

доцільними та корисними, оскільки вони ілюструють тісний взаємозв’язок 

між оплатою праці та заробітною платою. Виникає нове розуміння 

співвідношення таких категорій трудового права, яке вже втілено у 
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правозастосовну практику трудових відносин та навіть виражається у 

правосуб’єктності їх учасників. Насправді ж вони є суперечливими та 

повністю спростовуються обґрунтованим правилом про відсутність 

синонімічності категорій «оплата праці» та «заробітна плата». На підставі 

цього відповідні правомочності працівників за своєю сутністю аж ніяк не 

можуть ототожнюватися. Кожна із них наділена особливим змістом. 

Отже, під правом на заробітну плату слід розуміти гарантовану на 

законодавчому рівні можливість кожного працівника отримати належні 

виплати за виконання трудових обов’язків, встановлених укладеним з 

роботодавцем трудовим договором, розмір яких залежить від таких 

об’єктивних факторів як кваліфікація працюючих, складність та якість 

проведеної роботи. Це право за своїм характером є соціально-економічним. 

Здійснення останнього потребує сприяння держави. А «тому його реалізація 

зумовлює необхідність формування та функціонування ефективного 

механізму правового регулювання оплати праці. Це сприятиме здійсненню не 

лише права людини на справедливу плату за її працю, незалежно від того, в 

якій сфері та в якості кого вона працює, але й її права на життя» [102, с. 71]. 

Як стає зрозуміло, для реалізації належного працівникам права на заробітну 

плату необхідним є закріплення та реальне гарантування цим особам іншого 

основного трудового права – права на оплату праці, що є об’єктом 

нормативної регламентації відносин у сфері відплатності праці. 

Окрім того, якщо право на заробітну плату варто тлумачити досить 

вузько як можливість отримати грошовий еквівалент за основну роботу, то 

право на оплату праці є набагато ширшим за своїм змістом. Воно включає 

правомочність працівників на встановлення на засадах плюралізму, рівності, 

об’єктивності, обґрунтованості та справедливості системи, форм та режиму 

оплати трудової діяльності цих осіб. 

Щодо права на оплату праці, то на сьогодні відсутнє нормативне 

закріплення його сутності, на відміну від правомочності працівників на 

заробітну плату, яка чітко окреслюється у трудовому законі. При цьому 



100 

останній обмежується лише вказівкою на те, що ним визначаються 

«економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які 

перебувають у трудових правовідносинах» [4]. Однак положення приписів 

глави VІІ «Оплата праці» Кодексу законів про працю України не 

передбачають вищезгаданої правомочності працівників. Такий стан речей 

існує, незважаючи на те, що у ст. 21 Закону України «Про оплату праці» 

гарантується право працюючих на оплату праці, хоча зміст його не 

розкривається.  

З точки зору І.І. Шамшиної, «відповідно до чинного закону 

роботодавець зобов’язаний здійснювати виплати працівнику не тільки за 

виконану ним роботу, але й у разі простою з виробничих причин, при 

виконанні працівником певних суспільних та державних обов’язків і в інших, 

передбачених законом випадках. Отже, працівник має право на одержання 

цих виплат» [104, с. 20]. Науковець робить висновок про те, що закон 

повинен визнати за працівниками право не тільки на заробітну плату, але й 

на оплату їхньої праці. Саме така норма «відповідатиме реаліям ринкової 

економіки, міститиме мотиваційний аспект і захищатиме інтереси працівника 

щодо відплатності його праці» [104, с. 20]. Цілком погоджуючись з 

наведеними тезами, підкреслимо, що хоча заробітна плата є основною 

формою оплати праці, проте залишення поза увагою безпосереднього 

нормативного закріплення права працюючих на належну організацію 

механізму здійснення компенсації за виконання ними своїх трудових 

обов’язків є невиправданим та неприпустимим. У такому разі відповідні 

трудові права та інтереси працівників перебувають під реальною загрозою 

порушення. 

Зовсім інша тенденція щодо відображення у законі права працівників 

на оплату праці спостерігається у проекті нового Трудового кодексу України 

(допрацьованого). Уже в п. 10 ч. 2 названого Проекту встановлюється такий 

принцип правового регулювання трудових відносин як обов’язкова оплата 

всієї затраченої праці та рівної оплати за рівноцінну працю [71]. Окрім того, 
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серед основних трудових правомочностей працівників, перелічених в ст. 21 

вказаного проекту Трудового кодексу України, законодавець поряд із правом 

на заробітну плату виділяє в окрему категорію право працівників на 

справедливу оплату їх праці. До того ж новий трудовий закон закріплює у 

приписі ст. 221 зазначену правомочність працюючих осіб. Також 

проголошується, що таке право не може бути порушеним через відсутність 

або брак у роботодавця коштів на оплату праці чи з інших підстав. 

Незважаючи на позитивні та якісні зміни у цьому напрямку, незрозумілим 

залишається, що саме законодавець має на увазі під поняттям «право 

працівника на оплату праці» та як саме воно відрізняється від права на плату 

за виконану роботу. Це можна розцінювати як прогалину в правовому 

регулюванні трудових відносин у сфері відплатності трудової діяльності, яку 

слід подолати законодавчими методами з метою встановлення реальних 

юридичних гарантій для працівників у формі нормативного закріплення за 

ними права на оплату праці та його чіткого відмежування від правомочності 

на заробітну плату. Тільки у такому разі можна досягнути єдності розуміння 

цих споріднених, але не тотожних основних трудових прав, якими може 

розпоряджатися кожен працівник. 

Другою роз’єднувальною ознакою є різний зміст трудово-правових 

понять «оплата праці» і «заробітна плата» та особливості їх законодавчого 

закріплення. 

Окреслена риса чітко відображає відмінність між оплатою праці та 

платою за виконану роботу. Вона проявляється на законодавчому та 

науковому рівнях.  

Різниця між досліджуваними категоріями за вказаною ознакою 

полягає, перш за все, у відсутності нормативного визначення поняття оплати 

праці. Натомість викладу сутності терміна «заробітна плата» приділяється 

досить велика увага. Приписи ст. 94 Кодексу законів про працю України та 

ст. 1 Закону України «Про оплату праці» закріплюють тотожну дефініцію 

плати за роботу. Вона розглядається як «винагорода, обчислена, як правило, 



102 

у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівникові за виконану ним роботу» [13]. Така ситуація спостерігається, 

незважаючи на «красномовну назву глави VII Кодексу законів про працю 

України під назвою «Оплата праці», де немає чіткого трактування її назви, а 

одразу в статті 94 наведено визначення заробітної плати…» [114, с. 28]. 

Зазначена тенденція характерна і для проекту нового Трудового кодексу 

України (доопрацьованого). Маючи намір розробити новаторський трудовий 

закон, законодавець не розкриває зміст терміна «оплата праці», обмежуючись 

тільки вказівкою на те, що працівникам належить право на оплату їх трудової 

діяльності.  

Такий стан речей негативно впливає на реалізацію таких основних 

трудових прав працівників як право на оплату праці та право на заробітну 

плату. З цього приводу варто погодитися з Г.А. Капліною, яка резюмує, що 

терміни «оплата праці» й «заробітна плата» не повинні безсистемно 

застосовуватися, а бути чітко розмежованими у законодавстві та слугувати 

ефективним юридичним інструментарієм трудового права [115, с. 15]. 

Відсутність відповідної законодавчої термінології дозволяє вченим по-

різному тлумачити поняття оплати праці та заробітної плати, які не тільки є 

суперечливими, але й досить часто помилковими. Крім того, інститут оплати 

праці є надзвичайно важливим, без нього не може діяти механізм реалізації 

групи відносин, кінцевою метою якого є забезпечення отримання 

працівниками належної їм плати за виконану роботу. 

Попри відсутність легальної дефініції оплати праці, чинні трудові 

закони не ототожнюють її з юридичною категорією «заробітна плата». На 

таку думку наштовхує глибоке дослідження «досить якісного змісту» [114, с. 

29] глави VII Кодексу законів про працю України та Закону України «Про 

оплату праці». Досить часто у трудо-правових нормах згадуються положення 

про системи, гарантії та сфери регулювання оплати праці, а щодо заробітної 

плати, то йдеться про її структуру, розмір тощо. Це свідчить про те, що для 

опису першої законодавець використовує засадничі й функціональні 
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категорії, а для іншої – об’єктні критерії. Як наслідок, формується уявлення 

про різну правову природу або «юридичне становище» оплати праці й 

заробітної плати в системі трудового права. 

На думку І.І. Шамшиної, заробітна плата обґрунтовано розуміється 

вченими як окремий випадок оплати праці та об’єктна форма вираження 

оплати праці [104, с. 20]. У тексті розробленого проекту Трудового кодексу 

України (доопрацьованого) досить невдало вказується на досліджувану 

ознаку шляхом співвідношення заробітної плати та оплати праці. Заробітна 

плата визначається як обчислена у грошовому виразі оплата, що встановлена 

трудовим договором, яку роботодавець виплачує працівникові за виконану 

ним роботу [71]. Із зазначеної дефініції, перш за все, вбачається, що під 

словом «оплата» мається на увазі плата за виконання працівником своїх 

трудових обов’язків. Крім того, такий стан речей свідчить про невиправдану 

непослідовність законодавця щодо регламентації відносин у сфері оплати 

праці в новому кодифікованому трудовому законі.  

Згідно з науковими поглядами О.В. Валецької, оплата праці – це 

інститут трудового права, а поняття «заробітна плата» та «оплата праці» є 

його важливими теоретико-правовими основами [2, с. 69]. Незважаючи на те, 

що роз’яснення своїх тверджень науковець не надає, її погляди на таке 

співвідношення заробітної плати та оплати праці є досить раціональними та 

відповідають змісту нормативної регламентації відносин у сфері реалізації 

механізму плати за здійснення трудових функцій, де регулятором виступає 

саме система правових норм про оплату праці, тобто відповідний інститут. 

Це зумовлено тим, що заробітна плата за своєю правовою природою не може 

виконувати регулятивно-організуючу функцію, що властива оплаті праці. 

Більшість вчених трудового права підтримує позицію різного 

змістовного наповнення понять оплати праці та заробітної плати, хоча 

існують і протилежні наукові думки. З точки зору Н.М. Салікової, «з одного 

боку, термін «оплата праці» можна розглядати як синонім поняття «заробітна 

плата», оскільки він досить часто використовується в якості 
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словосполучення, яке є частиною тлумачення, опису. Проте потрібно 

визнати, що цей термін має більш широке значення, а тому його можна 

розглядати як родове поняття щодо визначення заробітної плати. Відповідно, 

остання може бути лише частиною оплати праці працівників» [116, с. 57]. 

Незважаючи на те, що науковець помилково вважає вірогідною тотожність 

зазначених юридичних категорій, все-таки вони істотно між собою 

відрізняються. Оплата праці – більш широке поняття ніж заробітна плата. 

Перше включає «систему організаційно-правових механізмів та способів, які 

обумовлюють визначення, нарахування та виплату працівникові заробітної 

плати» [3, с. 74]. Отже, оплата праці являє собою повноцінний інститут 

трудового права, система норм якого регулює процес формування й виплати 

працівникам заробітної плати. У цьому проявляється його подвійний 

статико-динамічний характер, що безпосередньо впливає на зміст належної 

працівникам плати за виконання своїх трудових обов’язків. 

Під інститутом оплати праці розуміють «систему норм права, на 

підставі яких формується правовий механізм вартісної оцінки виконання 

майбутньої роботи й регулюються відносини сторін трудового договору» 

[117, с. 422]. Саме такими положеннями регламентується механізм 

здійснення плати за працю. Зміст останнього складає «система 

правовідносин, спрямованих на забезпечення грошових виплат роботодавцем 

працівнику, тарифікацію і нормування праці відповідно до законодавства, 

колективних договорів, угод, локальних нормативних актів і трудового 

договору» [118, с. 8-9; 119]. Оплата праці як система трудо-правових норм 

має свій об’єкт правової регламентації, яким є зазначена група відносин, та 

імперативно-диспозитивний метод. Мета її функціонування – створення 

умов, необхідних для реалізації права працівників на отримання 

компенсаційних виплат за виконані трудові обов’язки. 

Третьою роз’єднувальною ознакою є неоднакове значення оплати 

праці та заробітної плати для механізму правового регулювання трудових 

відносин у сфері відплатності трудової діяльності. 
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Співвідношення змісту понять «заробітна плата» та «оплата праці» за 

названою ознакою детально проаналізовано в наукових працях В.М. Божка. 

На підставі проведеного дослідження вчений зробив висновок про 

«доцільність виокремлення терміна «оплата праці» з-поміж інших трудо-

правових категорій та, в першу чергу, розмежував його зміст із змістом 

терміна «заробітна плата». Дослідник переконує, що у той час, як заробітна 

плата є об’єктом трудових відносин, оплата праці виступає процесом, 

внаслідок якого праця перетворюється на грошовий еквівалент, на заробітну 

плату. А тому лише оплата праці, на відміну від заробітної плати, може бути 

об’єктом правового регулювання [120, с. 275]. Також, на думку В.М. Божко, 

існування принципів заробітної плати є неможливим з огляду на те, що вона 

«не є об’єктом правового регулювання, а є результатом правового впливу на 

оплату праці» [120, с. 276]. Своє бачення вчений аргументує шляхом 

застосування гносеологічного методу до дослідження понять «заробітна 

плата» та «оплата праці». На його переконання, «семантична основа 

юридичного терміна «заробітна плата» виражена поєднанням слів, 

пов’язаних одним змістовним навантаженням. Взаємопов’язані компоненти в 

складі цього терміна умовно можна розділити на основний («плата») та 

додатковий («заробітна»). Додатковий компонент – уточнюючий прикметник 

«заробітна» – відповідає на питання «який?» або «яка?» і чітко характеризує 

основний компонент, розширюючи його семантичну амплітуду… Тому 

«заробітна плата» – це зароблена плата, яка виплачується особі за виконану 

роботу» [121, с. 72]. Щодо семантичної підстави терміна «оплата праця», то 

вона «виражена шляхом поєднання слів із спільним змістовним 

навантаженням. Взаємопов’язані компоненти цього терміна теж умовно 

можна розділити на основний («оплата») та додатковий («праця»). Однак 

цього разу додатковий компонент – іменник жіночого роду «праця» в 

родовому або знахідному відмінках – відповідає на питання «чого?» або 

«що?» та чітко характеризує основний компонент досліджуваного терміна. 

Натомість зміст терміна «оплата» не є таким очевидним, як здається на 
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перший погляд… Тобто досліджуваний термін має два значення. Перше – 

дієслова, що характеризує дію, певний процес і відповідає на питання «що 

робити?», «що зробити?». А тому поняття «оплата праці» – це дія, 

спрямована на те, щоб виплатити плату за працю. Друге можливе значення 

досліджуваного терміна «оплата» – іменник – характеризує предмет та 

відповідає на запитання «що?» і означає кошти, які виплачуються за працю. 

Однак, якщо термін «оплата» використовується в значенні іменника, то він 

набуває значення терміна «плата» і має обов’язково (як в українській, так і в 

російській мовах) поєднуватись із прийменником «за»: оплата (в розумінні 

плата) за працю, якщо ж цей термін має значення дієслова, тоді «оплата 

праці» характеризує названий вище процес… Таким чином, семантичний 

аналіз змісту досліджуваних термінів засвідчив, що термін «заробітна плата» 

характеризує об’єкт, плату за працю, а термін «оплата праці» – процес, 

спрямований на винагороду за працю. Такий висновок породжує, на наш 

погляд, цілком риторичне запитання: чи може бути іменник «плата» 

синонімом до дієслова «оплата»? Відповідь на це питання може дати 

«Словник синонімів української мови», де синонімами слова «плата – 

розрахунок за виконану працю» є такі як «розплата, винагорода, жалування, 

доплата, зарплата, платня, зарплатня, получка», а синонімами «заробіток – 

плата за виконану роботу» – «зарібок, доробок, заживок, приробіток, оклад, 

ставка». Тобто синонімом іменника може бути лише іменник, а отже, 

«заробітна плата» і «оплата праці» не можуть бути синонімами та не можуть 

мати однакового або близького значення» [121, с. 72-73]. Проведене                       

В.М. Божком надзвичайно глибоке й ґрунтовне, а також фактично єдине в 

науці трудового права дослідження проблеми співвідношення заробітної 

плати та оплати праці, зокрема на рівні відповідних понять, дозволяє 

визначати категорію оплати праці виключно об’єктом нормативної 

регламентації, а заробітну плату – тільки об’єктом трудових відносин. Окрім 

того, розроблену вченим теорію аналізованої кореляції слід назвати 

беззаперечною аксіомою, згідно з якою заробітна плата – це предмет правого 
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регулювання оплати праці. На таких постулатах формується механізм 

реалізації права працівників на відплатність своєї трудової діяльності. 

На підставі цього в науці трудового права під оплатою праці як 

об’єктом нормативної регламентації розуміють систему відносин, 

«пов’язаних із забезпеченням встановлення і здійснення виплат працівникам 

за їх працю згідно із законами, іншими нормативно-правовими актами, 

колективними договорами, угодами, локальними нормативними актами і 

трудовими договорами» [122, с. 418]. Водночас, слід зробити деяке 

застереження. Недоречно й неправильно розуміти оплату праці тільки у 

вузькому значенні, тобто  як «процес виключно щодо виплати заробітної 

плати» [121, с. 51]. Її зміст більш об’ємний. «Оплата праці – це процес 

трансформації кількісної та якісної оцінки праці, її результатів у грошовий 

еквівалент – заробітну плату» [120, с. 275]. З цього випливає, що оплата праці 

має також функціональний характер. Сутність останнього полягає у тому, що 

оплата праці, на думку вчених, є «явищем, яке підкреслює процесуальність 

дії (успішне виконання роботи, передбаченої трудовим договором), а 

заробітна плата є кінцевим результатом цієї дії, тобто заздалегідь визначеною 

винагородою» [5, с. 87]. Таким чином, оплата праці являє собою 

багатогранний механізм формування, зміни й реалізації заробітної плати. 

Отже, оплата праці та заробітна плата співвідносяться як процес і об’єкт, на 

який він спрямований. Іншими словами, перша є формою вираження іншої. 

На підставі цього оплату праці слід тлумачити як об’єкт правового 

регулювання трудових відносин і не поширювати це правило на заробітну 

плату. 

Якщо оплата праці підлягає нормативній регламентації, то це повинно 

бути виражено у трудовому законодавстві. Проводячи аналіз змісту глави VІІ 

Кодексу законів про працю України та Закону України «Про оплату праці», 

можна зазначити, що законодавець використовує такі юридичні поняття як 

«система оплати праці», «форма оплати праці», «державне регулювання 

оплати праці» та «договірне регулювання оплати праці» [13]. Крім того, ч. 3 
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ст. 21 та ст. 22 Закону України «Про оплату праці» містять засади, 

обов’язкові для правової регламентації оплати праці. Ними проголошується 

принцип заборони дискримінації у сфері відплатності трудової діяльності та 

принцип заборони одностороннього вирішення суб’єктами її організації 

питань оплати праці працівників. З наведеного вбачається, що на підставі 

чинних трудових нормативно-правових актів сформовано механізм правого 

регулювання оплати праці працюючих.  

Щодо заробітної плати, то для неї не характерний механізм власного 

правового регулювання. Як правильно зазначив В.М. Божко, існування такої 

категорії в трудовому праві обумовлено її головним призначенням – бути 

компенсацією за виконану працівником роботу, тобто об’єктом, заради 

отримання якого працівник вступає у трудові відносини. Умова про 

заробітну плату є «однією із найважливіших умов трудового договору. В 

переважній більшості випадків сторони трудового договору укладають його 

саме заради майнового інтересу, який для роботодавця полягатиме в 

отриманні прибутку (чи іншої вигоди), що залежатиме від позитивно 

налагодженого процесу виробництва, який включає і успішне виконання 

трудової діяльності наявного трудового колективу (якщо такий є) чи 

окремого працівника, а для працівника – гідній оплаті його праці» [22, с. 59]. 

З приводу зазначеного пояснення варто зробити деяке уточнення. Майновий 

інтерес кожного працівника у трудових відносинах полягає в тому, щоб 

роботодавець заплатив йому за здійснення трудових обов’язків. При цьому 

така виплата повинна бути проведена у розмірі та порядку, які відповідають 

принципам гідної та справедливої оплати праці. Буквально можна 

охарактеризувати заробітну плату як реально існуючі матеріальні блага 

(наприклад, кошти), які можна побачити наяву. У той самий час оплата праці 

– це врегульований трудовим законом механізм формування заробітної плати 

та її фактичної виплати. Названу категорію можна умовно віднести до 

абстрактних понять. 
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Такі висновки підтримуються деякими вченими, які наводять 

демонстративний приклад співвідношення заробітної плати та оплати праці в 

аспекті її здатності бути об’єктом правового регулювання. «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, тобто вже об’єктивно існуюча, зароблена працівником 

сума (заробітна плата) як винагорода у грошовому виразі. Для перетворення 

правової можливості (оплати праці) у правову дійсність (заробітну плату) 

потрібен юридичний факт, наявність якого і впливає на зміст прав та 

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» [5, с. 86]. Науковець також зазначає: 

«Оплата праці» – це категорія, яка може перетворитися на заробітну плату, а 

може й не перетворитися. Перетворення залежить від багатьох чинників, 

зокрема від підстав виникнення трудових правовідносин, професійно-ділових 

якостей працівника, результатів його праці, господарської діяльності 

підприємства тощо» [117, с. 422]. Іншими словами, трудово-правовими 

нормами регламентується окрема система відносин, направлених на 

створення об’єкта – плати за працю, яку працівник реально отримує у 

визначеному законом порядку. Сам процес дії цього механізму не цікавить 

працюючих, для них головне, щоб роботодавець здійснив необхідні 

матеріальні виплати, які можна фактично використовувати для власних 

споживацьких потреб та збільшення свого доходу. Тому, зважаючи на 

окреслену аргументацію, варто визначити заробітну плату як конкретне 

матеріально-правове явище, тобто предмет правового регулювання у сфері 

оплати праці. 

Крім того, проведення співвідношення оплати праці та заробітної плати 

як об’єкта правового регулювання та об’єкта трудових відносин відповідно, 
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передбачає порівняльно-правовий аналіз їхніх інших сутнісних ознак. У 

цьому випадку йдеться про принципи та функції. Перш за все, як було вище 

зазначено, заробітна плата за своєю правовою природою не може мати 

принципів. Це цілком логічно, оскільки жоден предмет нормативної 

регламентації не визначає сам себе. Такий підхід дозволить виокремити ще 

деякі відмінності між категоріями оплати праці та заробітної плати. 

Таким чином, у теорії трудового права принципи інституту оплати 

праці розглядають як «такі засадничі ідеї (основи), які визначають порядок 

встановлення прав та обов’язків суб’єктів оплати праці» [123, с. 252]. 

Наведене визначення не відображає увесь зміст фундаментальних засад, на 

яких будується інститут оплати праці. Доцільнішим буде охарактеризувати 

принципи останнього як «імперативні вимоги» [124, с. 37], які визначають 

зміст і спрямованість правового регулювання відносин у сфері відплатності 

праці. З одного боку, це означає, що вони є їх першоджерелом, а з іншого – 

таке їхнє розуміння надає можливість чітко усвідомити обов’язковість та 

категоричність норм щодо здійснення оплати праці кожного працюючого з 

метою реалізації його права на заробітну плату. 

Принципи оплати праці як трудово-правового інституту – це системне 

явище, що закріплюється в міжнародних та національних нормативних актах 

із захисту прав людини в цілому і працівників зокрема. Вони сформовані на 

основі фундаментальних принципів права, які «орієнтують, спрямовують 

правотворчу та правозастосовну діяльність» [125, с. 57] міжнародних 

організацій та державних інституцій. Принципи оплати праці є похідними від 

вищезазначених основоположних засад. Вони «формують, зумовлюють 

механізм правового регулювання оплати праці. Іншими словами, принципи 

оплати праці потрібно виводити не із законодавства, дія якого спрямована на 

упорядкування оплати праці, а із тих цінностей та ідей, які панують у 

суспільстві та відображені в принципах права» [125, с. 59]. Тому під 

принципами оплати праці слід розуміти «систему тих цінностей, яка 

покладена в основу правового регулювання оплати праці; це така частина 
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засад, яка визначає, зумовлює механізм правового регулювання оплати 

праці» [126, с. 33]. Із зазначеного можна зробити висновок про те, що 

першоджерелом принципів оплати праці є сама ідея права як явища, що має 

засадничі властивості та зумовлює сутність перших. Вони не визначають 

умови оплати трудової діяльності працівників, а містять у собі конкретні 

рішення, які повинні виконувати учасники відносин з відплатності праці. 

Принципи оплати праці – це також джерело трудового права, яке визначає 

зміст трудового законодавства, зокрема у сфері оплати праці. Крім того, саме 

ці засади є відправними пунктами у механізмі правового регулювання 

відносин з оплати праці, вони вводять його у дію, а також чинять значний 

вплив на плату за виконання працівниками своїх трудових обов’язків. Його 

сутність полягає у тому, що принципи інституту оплати праці визначають 

зміст та функції заробітної плати, що виплачується за результатами праці. 

Загалом до основоположних засад належать такі:  

1) рівності, справедливості й недискримінації у сфері оплати праці;  

2) першочерговості виплати заробітної плати перед іншими 

обов’язковими платежами;  

3) гарантованості оплати праці;  

4) встановлення державою мінімальної заробітної плати;  

5) поєднання державного та колективно-договірного регулювання 

оплати праці [2, с. 100, 220];  

6) єдності та диференціації оплати праці;  

7) соціального партнерства [115, с. 12]. Кожен із названих принципів є 

обов’язковим правилом, яке повинно бути реалізоване у системі відносин 

щодо оплати праці. Також вони сукупно утворюють ідеальну модель такої 

нормативної регламентації, на підставі якої формуються невід’ємні та 

основні трудова права працівників: право на відшкодування за витрачені 

зусилля щодо виконання трудових обов’язків (тобто право на заробітну 

плату) і право на належну організацію оплати праці. 
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На відміну від принципів, які притаманні виключно оплаті праці, 

ознакою функціональності наділяється також і заробітна плата. Функції 

зумовлені властивостями названих юридичних категорій, є їх похідними та 

невіддільні від них. Вони – це лише знаряддя, засоби суб’єктів трудового 

права, за допомогою яких останні задовольняють свої потреби у сфері 

відплатності праці. Це означає, що ні оплата праці, ні заробітна плата не 

здатні функціонувати та діяти окремо чи всупереч волі суб’єктів трудового 

права.  

Безпосередньо «функція оплати праці свідчить про призначення оплати 

праці у механізмі правового регулювання трудових відносин, у той час як 

функція заробітної плати характеризує призначення плати за працю… У 

функціях оплати праці знаходить свій вияв призначення оплати праці – 

справедливо щодо результатів праці та еквівалентно щодо її витрат 

трансформувати працю працівника у грошовий еквівалент. Натомість 

функцією заробітної плати є призначення плати за працю – відшкодовувати 

затрачені зусилля та стимулювати працівника до подальшої ефективної, 

продуктивної праці, забезпечивши йому можливість зберегти звичний для 

нього та членів його сім’ї спосіб життя» [127, с. 66-67]. На підставі 

окресленого можна виділити такі функції оплати праці та заробітної плати. 

Для першої – це регулювально-перетворювальна й організаційна, а для другої 

– компенсаційна (відшкодувальна) та мотиваційна (стимулююча). Вони 

відображають правову природу вищевказаних категорій трудового права, а 

також є головними серед інших функцій, які визначаються ними (наприклад, 

заохочувальна, оптимізаційна тощо). При цьому кожна з них позначає 

відносно окрему дію оплати праці та заробітної прати та їх взаємну 

залежність. Функціональна першорядність належить саме оплаті праці, 

оскільки нею визначається організаційно-правовий механізм реалізації плати 

за працю. 

Четвертою роз’єднувальною ознакою є структурна відмінність 

заробітної плати та оплати праці. 
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Досліджувані категорії характеризуєюься наявністю внутрішньої 

будови, що включає комплекс певних елементів. Для кожної з них останні є 

особливими, що свідчить про істотну відмінність між оплатою праці та 

платою за виконану роботу. 

Якщо структура заробітної плати чітко визначається ст. 2 Закону 

України «Про оплату праці», то конструкція оплати праці є досить умовною. 

Як відзначають вчені, перша є досить складною, проте «важливою ознакою, 

яка відрізняє заробітну плату від виплат за цивільно-правовими договорами» 

[128, с. 183]. Тобто вона не ототожнюється із структурою оплати праці. 

Окрім того, плата за працю являє собою цілісну систему різних видів 

компенсацій за роботу працівника. Її внутрішня будова зовсім не схожа із 

архітектонікою оплати праці. Характерні для заробітної плати елементи є 

результатом організації останньої. Вони відповідають на питання, в якому 

вигляді буде нарахована та виплачена заробітна плата: тарифної ставки та 

(або) доплати, премії тощо. 

Структуру оплати праці правильніше назвати її характеристиками або 

елементами. Основою останніх є відповідні приписи глави VІІ Кодексу 

законів про працю України і Закону України «Про працю». Як зазначає В.С. 

Жарікова, «правова категорія оплати праці складається з ряду елементів: 

системи оплати праці, суб’єктів організації оплати праці, органів, що 

контролюють дотримання законності оплати праці, сфери регулювання 

оплати праці, відповідальності за порушення законодавства про оплату 

праці» [129, с. 181]. На основі цієї класифікації вчений робить наступний 

висновок про співвідношення заробітної плати та оплати праці: «Оплата 

праці – це законодавчо закріплені можливості, що втілюються державою у 

нормах, які встановлюють численні варіанти поведінки суб’єктів трудових 

відносин. Завдяки вибору й застосуванню на практиці цих варіантів 

створюється результат у вигляді конкретної заробітної плати» [129, с. 181]. 

Частково погоджуючись з наведеним твердженням, можемо зробити 

висновок, що на підставі таких складових оплати праці як система та методи 
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регулювання, які входять у вигляді компонентів до визначеного законом 

організаційного механізму, формується структура та форми заробітної плати. 

У цьому аспекті між ними існує взаємозалежний зв’язок. 

Як приклад, система оплати праці, що являє собою «сукупність 

зобов’язань і гарантій, трудових, організаційних, правових, фінансових, 

соціально-економічних, етичних відносин між працівниками і роботодавцем 

з приводу винагороди персоналу організації» [114, с. 28], спрямована на 

забезпечення отримання працівниками плати за свою роботу. Окрім того, 

організаційний елемент зазначеної системи характеризує міру праці і міру її 

оплати в межах і понад норму праці, що визначає форми, умови відплатності, 

порядок нарахування та виплати плати за працю. Правові відносини оплати 

праці гарантують отримання працівниками заробітної плати та інших виплат 

відповідно до державних гарантій, укладених трудових договорів і 

досягнутих результатів праці. Соціально-економічні відносини формують 

корпоративний інтерес, заснований на зацікавленості працівників у праці та 

оптимізації витрат на заробітну плату [114, с. 28]. Отже, система оплати 

праці виконує щодо заробітної плати ряд функцій. Вона встановлює умови та 

організовує порядок здійснення плати за працю. Також завдяки існуванню та 

дії системи оплати праці гарантується реалізація права працівників на 

своєчасне та регулярне отримання заробітної плати.  

Функціонуючі на сьогодні системи оплати праці (погодинна, відрядна 

та їхні різновиди) [130, с. 141-142] у цілому визначають процес щодо 

введення в дію механізму реалізації права працюючих на заробітну плату. 

Від цього залежить, у якому розмірі та в яких видах і формах буде здійснена 

плата за виконання працівниками своїх трудових обов’язків. Зокрема варто 

погодитися з науковими позиціями, згідно з якими преміювання, незалежно 

від того, є воно є складовою додаткової заробітної плати чи заохочувальним 

заходом, зумовлюється системою оплатою праці. Це означає, «якщо 

використовується погодинна оплата праці, то передбачається погодинно-

преміальна система, а якщо встановлена відрядна система оплати праці, тоді 
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наявна відрядно-преміальна система» [131, с. 222]. Наведений приклад 

досить яскраво показує кореляційний взаємозв’язок оплати праці та 

заробітної оплати. Він відображає вплив першої на другу, внаслідок якого 

виникають різні правові режими застосування зазначених складових 

елементів заробітної плати. При цьому спостерігається домінуючий характер 

оплати праці, її першорядність по відношенню до плати за працю працівника.  

Щодо іншої складової оплати праці – методів регулювання, то вони 

відображають механізм її організації, направлений на упорядкування системи 

заробітної плати. Визначені законом два види вказаних елементів: державний 

та договірний (колективно-договірний або локальний) – окреслюють 

специфіку реалізації права працівників на плату за виконання своїх трудових 

обов’язків у різних сферах суспільного виробництва [115, с. 11]. Також 

завдяки наявності у своєму арсеналі методів регулювання оплата праці 

чинить на заробітну плату вплив імперативно-диспозитивного характеру. 

Вона обумовлює види і умови встановлення державних норм та гарантій 

щодо здійснення плати за працю, а також визначає можливість якісної зміни 

змістовного наповнення її структурних елементів на засадах єдності та 

диференціації. 

Загалом, структури оплати праці та заробітної плати взаємодіють між 

собою. Структурою оплати праці визначаються, насамперед,  функції 

заробітної плати. Головним призначенням або основною функцією останньої 

є відшкодування витрачених працівниками під час здійснення своєї трудової 

діяльності фізичних та (або) розумових ресурсів. Поряд з названою, діє і 

мотивуюча функція, завдання якої – стимулювати працівників до подальшої 

продуктивної праці та отримання відповідної за це плати. Також варто 

стверджувати, що одержання заробітної плати за трудовий результат – 

виконану роботу  –  забезпечується завдяки функціонуванню оплати праці. 

Ще одним аспектом прояву аналізованої роз’єднувальної ознаки для 

заробітної плати та оплати праці як відмінних структурних явищ є 

необґрунтоване включення деяких елементів першої до системи іншої. 
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Наприклад О.В. Стасів, не сумніваючись, заявляє з цього приводу, що 

«розмір заробітної плати (посадовий оклад) встановлюється трудовим 

договором. Всі інші виплати для працівника не повинні входити до неї. У 

своїй сукупності вони становитимуть оплату праці працівника… Оплата 

праці, окрім заробітної плати, охоплює собою також виплату працівникові 

доплат, надбавок, премій, гарантійних виплат тощо» [132, с. 278]. Науковий 

погляд вченого не відповідає волі законодавця, яка втілена у ст. 2 Закону 

України «Про оплату праці». Положення цього припису не містять жодних 

посилань на оплату праці, а як вбачається з текстуального змісту 

нормативного матеріалу, у такій сфері трудових відносин між заробітною 

платою та оплатою праці снує сутнісне розмежування. Структура 

компенсації за виконання працівниками трудових обов’язків є цілісною, 

нерозривною. Доплати, надбавки, премії, гарантійні, заохочувальні та інші 

виплати – це виражений у грошовому чи іншому еквіваленті об’єкт трудових 

відносин та, водночас, предмет правого регулювання відношень у сфері 

оплати праці. Як правило, для них характерна реально існуюча форма 

грошових коштів. Крім того, аналізовані елементи мають цільове 

призначення – бути відшкодуванням за роботу, тобто платою за неї. Такі тези 

і складають природу заробітної плати, що дозволяє визначити досліджувані 

категорії трудового права як складові плати за працю (заробітної плати) як 

об’єктної форми вираження оплати праці. 

П’ятою роз’єднувальною ознакою є законодавче встановлення 

оплати праці як організаційної основи заробітної плати.  

Щодо плати за роботу, оплата праці виконує організаційну функцію. Її 

сутність полягає у створенні певного комплексу умов трудової діяльності, за 

результатами якої працівники мають реальну змогу отримати від 

роботодавця компенсацію у формі заробітної плати. Зроблений висновок 

узгоджується з положеннями Міжнародного пакту про економічні, соціальні і 

культурні права від 16.12.1966 року. У цьому документі вказується на те, що 

кожен має право на справедливі та сприятливі умови праці, а також,зокрема, 
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на «винагороду, що забезпечувала б як мінімум усім трудящим справедливу 

зарплату і рівну винагороду за працю рівної цінності без будь-якої різниці…» 

[109]. Оплата праці – це система правових та соціально-економічних засобів і 

відносин, у тому числі й трудового характеру, що спрямована на реалізацію 

механізму плати за працю. Тому справедливо визначати заробітну плату, з 

юридичної точки зору, як «встановлену угодою сторін систематичну плату 

працівнику, яку роботодавець зобов’язаний виплатити за виконання роботи 

за трудовим договором на основі заздалегідь визначених норм, розцінок, 

тарифів» [133, с. 8], та не нижче від визначеного законом мінімального 

розміру. Завдяки організації оплати праці створюються умови для того, щоб 

працівникам було обов’язково і в повному обсязі відшкодовано витрачені 

їхні зусилля на здійснення робочих завдань. Встановлення у домовленості 

між роботодавцем та працюючими особами правила про виплату заробітної 

плати за підсумками виконаної роботи не може бути результативним, якщо 

не проведено належну організацію оплати праці, тобто процесу реалізації 

вказаного трудового зобов’язання. 

Для формування й реалізації механізму заробітної плати необхідна 

певна система організації оплати праці. Вона передбачена ст. 5 Закону 

України «Про оплату праці». Хоча нормативно зміст цієї дефініції не 

розкривається, однак чітко визначаються її структурні елементи. По-перше, 

це юридична підстава організації оплати праці, якою виступають законодавчі 

та інші нормативні акти, генеральна угода на національному рівні, галузеві 

(міжгалузеві), територіальні угоди, колективні та трудові договори. Вони 

врегульовують питання щодо того, якою повинна бути організація оплати 

праці. По-друге, це суб’єкти, які її здійснюють. До них належать такі 

учасники трудових правовідносин як органи державної влади та місцевого 

самоврядування, роботодавці, організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців або їх представницькі органи, професійні спілки, 

об’єднання професійних спілок або їх представницькі органи, працівники [4]. 

Система організації оплати праці відображає нормативний та інституційний 
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аспекти механізму здійснення плати за виконання працівниками своїх 

трудових обов’язків. Тобто нею визначається система правових засобів, 

органів, юридичних і фізичних осіб, що виступають в якості роботодавців та 

(або) регуляторів відносин щодо оплати праці, які  покликані гарантувати та 

забезпечити працівникам реалізацію їхнього конституційного права на 

належну заробітну плату. Система організації оплати праці також є основою, 

на якій побудовані імперативний та диспозитивні методи правового 

регулювання оплати праці: державний та договірний. Завдяки їм 

встановлюється порядок формування та проведення плати за роботу 

працівників, що включає визначення її розміру для окремих категорій 

працюючих осіб, встановлення мінімальної заробітної плати, форм її виплати 

тощо. 

Крім системи організації праці, трудовий закон закріплює поняття 

«організація оплати праці», під яким розуміють механізм здійснення 

компенсації за виконання працівниками трудових завдань. Враховуючи 

вищенаведені тези, остання може бути державною та договірною, що також 

випливає із змісту положень ст. 8 та ст. 15 Закону України «Про оплату 

праці» [4]. Узагальнюючи названі види організації оплати праці, можна 

зробити висновок про те, що вона визначається трьома елементами: 

«тарифною системою, нормуванням праці і формами та системами оплати 

праці. Тарифна система, яка є основою організації оплати праці, включає в 

себе тарифну сітку, тарифну ставку і тарифно-кваліфікаційні довідники» 

[134, с. 73]. Зазначені складові – це інструменти, за допомогою яких 

виражається зміст оплати праці та завдяки яким формується заробітна плата. 

При цьому слід зробити деяке зауваження. Замість поняття «форми оплати 

праці» слід використовувати термін «форми заробітної плати», оскільки саме 

останній визначаються трудовим законом. Форми заробітної плати можуть 

бути грошовими або натуральними. Також не слід допускати ототожнення 

форми плати за працю з видами (формами) систем оплати праці, що на 

сьогодні є звичайним явищем у науці трудового права.  
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Детальніше варто висвітлити питання нормування праці як складової 

організації оплати праці. Воно чітко відображає співвідношення оплати праці 

та заробітної плати. Отже, під нормуванням праці розуміють процес 

визначення об’єктивно необхідних витрат робочого часу у сфері трудової 

діяльності. Норми праці є складовим елементом організації праці, оскільки їх 

виконання – це умова отримання заробітної плати у вигляді відповідного 

тарифного або посадового окладу для окремого працівника [135, с. 217]. 

Прикладом нормування праці, що визначає розмір та особливості 

нарахування й виплати заробітної плати, є встановлення державних норм 

оплати:  

1) за роботу в надурочний час;  

2) за роботу у святкові, неробочі та вихідні дні;  

3) за роботу в нічний час;  

4) за час простою, який мав місце не з вини працівника;  

5) при виготовленні бракованої продукції не з вини працівника;  

6) працівникам, яким не виповнилося вісімнадцяти років, при 

скороченій тривалості їх щоденної роботи тощо [136, с. 169]. Таким чином, 

саме в оплаті праці враховується характер роботи працюючих, на підставі 

чого виробляється механізм плати за таку трудову діяльність, кінцевий 

результат якого виражається у заробітній платі. Остання не враховує 

зазначені критерії, оскільки вони визначаються оплатою праці. 

При дослідженні досліджуваної роз’єднувальної ознаки щодо 

співвідношення заробітної плати та оплати праці важливим видається 

розгляд питання про критерії, які впливають на плату за роботу працівників. 

Така необхідність зумовлена використанням у науковій літературі та 

чинному трудовому законодавстві терміна «розмір оплати праці». Ст. 8 

Закону України «Про оплату праці» передбачається, що одним із способів 

державного регулювання оплати праці є «встановлення умов і розмірів 

оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній 

власності…», «умови розміру оплати праці суддів визначаються законом» 
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[4]. Якщо звернутися, наприклад, до постанови Кабінету Міністрів України 

«Про умови оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, 

комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» № 859 від 

19.05.1999 [137], то у змісті цього акта йдеться про «розмір посадового 

окладу» «розміри преміювання», «доплати, надбавки у розмірі», тобто про 

розмір структурних елементів заробітної плати, зазначених у ст. 2 Закону 

України «Про оплату праці». Іншими словами, визначається розмір не оплати 

праці, а розмір заробітної плати. По-іншому бути не може, оскільки тоді 

законодавець суперечить власній позиції. Згідно з нею поняттю «оплата 

праці» надається значення врегульованого нормами трудового права процесу 

щодо здійснення компенсації за виконану працівниками роботу, яка 

відображається у формі заробітної плати. А процесу не властиві критерії 

розміру. Таким чином, власне організація оплати праці визначає розмір 

заробітної плати. Згідно з чинним трудовим законодавством у сфері оплати 

праці він залежить від трьох критеріїв: кваліфікації працівника, складності та 

якості його праці.  

Крім того, організаційний вплив оплати праці на заробітну плату 

виявляється у встановленні мінімального розміру останньої та механізму 

його обчислення. Така соціальна гарантія як «мінімальна заробітна плата» 

надається працівникам тільки завдяки існуванню та дії складової методу 

оплати праці – її державного регулювання. Це зайвий раз підкреслює 

відносну самостійність юридичних категорій «заробітна плата» та «оплата 

праці», між якими існує діалектичний зв’язок. 

Підсумовуючи викладені роз’єднувальні ознаки, можна стверджувати, 

що оплата праці та заробітна відрізняються між собою за: змістом трудових 

прав працівників; формою вираження таких понять у трудовому 

законодавстві; значенням цих юридичних категорій для механізму правого 

регулювання трудових відносин; структурою; здатністю виконувати 

організаційні функції відносно один одного. На підставі цього можна зробити 
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висновок, що трудово-правові категорії оплати праці та заробітної плати 

співвідносяться як ціле та його частина. 

 

2.2 Структура заробітної плати та її особливості 

 

Важливим механізмом організації оплати праці на будь-якому 

підприємстві є структура заробітної плати [138; 139]. Чітке визначення 

структури заробітної плати має непересічне значення для забезпечення 

надійності та стабільності отримання усіх виплат, що належать до заробітної 

плати та її структури, кожним працівником. 

Основоположною метою визначення структури заробітної плати та її 

особливостей є підвищення рівня ефективності та стимулювання праці серед 

працівників. Адже дослідження структурних особливостей заробітної плати 

має не тільки загальнотеоретичне значення, а й практичне. Зокрема 

виокремлення структури заробітної сприяє підвищенню ефективності 

процесу виробництва, гарантіям виконання трудових обов’язків та захисту 

працівників. Структура заробітної плати є організаційно-правовим 

компонентом та невід’ємним елементом у системі оплати праці. По суті вона 

являє собою ефективний спосіб регулювання трудових відносин та 

взаємовідносин між роботодавцем і працівником. Структура заробітної плати 

є регулятором, що дає змогу класифікувати заробітну плату як основу оплати 

праці та визначити її як правову категорію. Поділ заробітної плати на 

структурні елементи дає змогу впорядкувати систему виплат, що передбачені 

трудовим договором та законодавством. 

Структура заробітної плати в системі юридичної науки вважається 

економічною та правовою категорію. Її визначають в якості провідного 

елемента у системі оплати праці, адже вона відображає усі категорії виплат, 

які передбачені у трудовому договорі та законодавстві. У трудовому договорі 

заробітна плата виступає як винагорода за виконану роботу. Структура 

заробітної плати відображає її внутрішню побудову та складає сукупність 
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певних складових частин в єдиному цілому. Вона залежить від великої 

кількості чинників, зокрема від стану економіки та політико-правової 

ситуації в державі. За таких умов її розглядають як організаційно-правовий 

механізм, який віддзеркалює становище виплат, що передбачені трудовим 

договором та чинним законодавством для працівника.  

На сьогодні питання структури заробітної плати та її особливостей 

залишається дискусійним та набуває все більшої актуальності. З урахуванням 

змін в системі оплати праці, ми вважаємо, що це питання не в повній мірі 

досліджено, зокрема недостатньо також проаналізовано особливості 

структури заробітної плати. Тому метою вивчення окремих аспектів 

структури заробітної плати та її особливостей є визначення її правової 

категорії, виокремлення структурних елементів заробітної плати для 

подальшого теоретико-правового дослідження та вдосконалення правового 

регулювання особливостей структури заробітної плати. Особливої уваги 

заслуговує визначення сутності правової категорії «структура заробітної 

плати», особливостей правового регулювання структури заробітної плати в 

системі оплати праці, встановлення особливостей правового регулювання 

структури заробітної праці для державних службовців як особливої категорії 

працівників, а також визначення та аналіз структури заробітної плати в 

цілому. 

Питання структури заробітної плати відноситься до різноманітних 

галузей права, зокрема права соціального забезпечення, трудового права, 

бухгалтерського обліку тощо. Окремі аспекти структури заробітної плати та 

її особливостей досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені-науковці.  

До них належать вчені-економісти: В.М. Божко, О.А. Грішнова,                 

О.М. Жук, О.І. Іляш, О.Д. Зайкін, Г.Т Завіновська, А.М. Колот, М.І. Крупка, 

Т.А. Костишина, О.О. Кочемировська, О.Є. Кузьмін, В.Д. Лагутін,                          

Е.М. Лібанова, В.В.Онікієнко, В.М. Петюх, С.Ф. Покропивний, О.А. 

Стецуріна, Г.І. Тибінка, Л.А. Шульгінова та інші.  
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А також вчені-правознавці, а саме: О.Т. Барабаш, Н.В. Болотіна,                  

В.А. Біленко, О.С. Боєва, В.Я. Буряк, О.В. Валецька, Г.С. Гончарова,                    

А.О. Гордеюк, Н.Д. Гетьманцева, В.В. Жернаков, І.В. Зуб, Д.М. Кравцов,                

С.В. Омельянчик, О.О. Панасюк, П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко,                        

Б.С. Стичинський, О.Є. Сонін, Я.В. Сімутіна, О.О. Сукач, В.Г. Ротань, С.М. 

Прилипко, О.І. Процевський, Г.І. Чанишева, С.В. Чмут, С.І. Шкурко, Н.Л. 

Шевченко, О.А. Яковлєв, О.М. Ярошенко та інші.  

Для розуміння правової природи структури заробітної плати 

необхідним є проведення дослідження питання особливостей сутності 

поняття структури, поняття та специфіки структури заробітної плати, 

встановлення основних структурних елементів заробітної плати, визначення 

їх сутності, дослідження проблемних питань та шляхів вдосконалення 

питання структури заробітної плати. 

Таким чином, першочерговим завданням дослідження є розкриття 

сутності поняття структури як правового явища у юридичній науці. 

Для з’ясування поняття «структура» звертаємося до тлумачних 

словників. Відповідно, науковці О.С. Чапюк, А.П. Мартинюк та А.С. 

Нісімчук розглядають структуру як сукупність пов’язаних між собою сталих 

зв’язків, які виникають між великою кількістю компонентів об’єкта, що 

сприяє його цілісності та тотожності [140, с. 24]. Тобто «структура» є 

багатозначним поняттям, яке використовується не тільки в юридичній 

літературі, і може означати організацію або устрій чогось. Вчений-науковець, 

С.С. Алексеєв визначає структуру як внутрішню побудова суспільства, що 

віддзеркалює взаємодію його складових частин, що сприяє цілісності та 

динамізму подальшого розвитку. Складовими частинами (елементами) 

структури виступають різні об’єкти та стійкі взаємозв’язки між ними [141, с. 

15-17] . У праві поняття «структура» найчастіше використовують у поєднанні 

з іншими елементами. Словник юридичних термінів з теорії держави та права 

визначає структуру як поєднання стійких зв’язків об’єкта, що сприяють його 

цілісності та відповідності собі, тобто в залежності від внутрішніх та 
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зовнішніх змін зберігаються основні характеристики об’єкта [142]. В 

інтернет-словнику «Словопедія» сутність поняття «структура» розкривається 

як побудова або організація чого-небудь: структура організації, структура 

ґрунту або сталі, структура економіки [143]. Вчений В.П. Марчук розглядає 

структуру норми права в якості внутрішньої побудови або сукупності 

взаємопов’язаних елементів [144, с. 92]. Тобто структура є багатозначним 

поняттям, яке взаємопов’язане із багатьма явищами, в тому числі правовими. 

Вона характеризує елементи будь-чого, що поєднанні між собою системним 

зв’язком. Кожний елемент структури відображає певні характеристики 

явища, що розглядається. Їх вивчення дає якісне уявлення про об’єкт, що 

розглядається. Таким чином, структура – це побудова або організація чого-

небудь, поєднання стійких зв’язків об’єкта, що дає уявлення про основні 

характеристики такого об’єкта. 

Нормативно-правове регулювання питання структури заробітної плати 

здійснюється на основі Конституції України [3], Кодексу законів про працю 

України [13], Закону України «Про оплату праці» [4], а також низки 

підзаконних нормативно-правових актів, до яких належать: постанова КМУ 

«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 

09.03.2006 № 268 [145], наказ ДКСУ «Про затвердження Інструкції із 

статистики заробітної плати» від 13.01.2004 № 5 [146] тощо. 

Звичайно, основу правового регулювання складає кодифікований 

нормативно-правовий акт, а саме Кодекс законів про працю України, який 

регламентує право кожного працюючого на отримання заробітної плати і 

розкриває сутність заробітної плати та її структуру. На жаль, Кодекс законів 

про працю України не розкриває сутності поняття структури заробітної 

плати. Хоча ми вважаємо, що зазначена правова категорія має обов’язково 

міститися у кодифікованому нормативно-правовому акті у сфері трудових 

відносин, а детальніше розкриватися через призму спеціального закону. З 

цією метою доцільно доповнити Кодекс законів про працю України статтею 
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«Структура заробітної плати», у якій надати визначення поняття «структура 

заробітної плати» та встановити саму структуру заробітної плати, тобто 

виокремити всі елементи, що до неї входять. У цьому контексті увагу 

привертає Податковий кодекс України, який дублює норму, зазначену в 

спеціальному Законі України «Про оплату праці» [4]. Відповідно до 

Податкового кодексу України заробітна плата містить у собі основну, 

додаткову, заохочувальні та компенсаційні виплати за виконання трудових 

обов’язків під час реалізації відносин трудового найму, які виплачуються 

платнику податків у порядку, встановленому законодавством [147; 148]. 

Поряд з цим структуру заробітної плати регулює Закон України «Про оплату 

праці» [4], який дублює визначення заробітної плати, що зазначене в Кодексі 

законів про працю України [13], а саме формулює заробітну плату як 

винагороду, що обчислюється в більшості випадків у формі грошей, яка 

відповідно до закону виплачується працівникові за трудовим договором 

іншою стороною трудових відносин, а саме роботодавцем за виконання 

трудових обов’язків. У Законі також визначається ряд факторів, в залежності 

від яких встановлюється розмір заробітної плати. До таких факторів 

віднесено складність виконаної роботи, професійні якості працівника, умови 

виконаної роботи, результати діяльності підприємства та працівника тощо 

[4]. Законодавче визначення структури заробітної плати розкривається у ст. 2 

Закону України «Про оплату праці» [4] та Інструкції із статистики заробітної 

плати від 13.01.2004 № 5, які до неї відносять три основні елементи: основну, 

додаткову заробітну плату та інші компенсаційні і заохочувальні виплати. 

Кожний із зазначених елементів регламентується законом. Основна заробітна 

плата являє собою винагороду, встановлену у вигляді тарифних окладів та 

відрядних розцінок, що згідно із встановленими нормами праці, зокрема 

посадовими обов’язками, виробітком, часом роботи, обслуговування 

виплачується працівникові.  

Вчена-науковець Н.В. Болотіна у своєму дослідженні вказує, що 

заробітна плата складається із трьох структурних взаємопов’язаних 
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елементів, а саме з основної, додаткової та інших компенсаційних і 

заохочувальних виплат. Автор зазначає, що основна заробітна плата як 

структурний елемент є нарахуванням за роботу, виконану працівником згідно 

із нормами праці. Іншим структурним елементом виступає додаткова 

заробітна плата, до якої входять виплати, надбавки, премії, ряд 

заохочувальних виплат. Такі виплати пов’язані переважно із реалізацією 

виробничих функцій та завдань. Останнім структурним елементом є інші 

компенсаційні виплати та заохочення, які включають премії та нагороди, 

матеріальні доплати тощо. Особливість таких виплат полягає у тому, що вони 

носять одноразовий характер та не передбачені у чинному законодавстві [9, 

с. 461-464]. У теоретико-науковій думці питання структури заробітної плати 

є дискусійним. Ряд вчених-науковців вважають, що до структури заробітної 

плати не слід відносити заохочувальні та компенсаційні виплати, оскільки 

вони мають входити до додаткової заробітної плати. Інші переконані, що 

необхідним для правового регулювання структури заробітної плати є правове 

визначення додаткової заробітної плати, а також розподіл правових категорій 

«заробітна плата» та «оплата праці» тощо. В.Я. Буряк переконаний, що 

структурний поділ заробітної плати на основну, додаткову та інші 

компенсаційні і заохочувальні виплати є не логічним та суперечить правовій 

природі заробітної плати. На думку автора, заробітна плата повинна бути 

тільки основною та додатковою і не включати інші компенсаційні та 

заохочувальні виплати [149, с. 317]. Схожої точки зору дотримуються І.В. 

Зуб, В.Г. Ротань та Б.С. Стичинський, які вважають, що цілком логічним 

було б виокремлення інших компенсаційних та заохочувальних виплат в 

окрему главу, а не включення їх до структури заробітної плати [150, с. 450]. 

На наше переконання, структура заробітної плати має включати три 

елементи, які передбачені чинним законодавством, а саме основну, додаткову 

та інші компенсаційні і заохочувальні виплати. Оскільки структура 

заробітної плати відображає її внутрішню побудову, то вона має включати 

всі виплати, які передбачені чинним законодавством для сприяння організації 
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нормалізованого робочого та виробничого процесів та підвищення інтересу 

працівників до виконання трудових обов’язків. 

Іншої точки зору дотримується О.О. Сукач, який у своєму дослідженні 

зосереджує увагу на тому, що заробітна плата має включати всі три складові 

елементи. У той же час, автор наголошує на необхідності законодавчих змін 

у нормативно-правовому регулюванні щодо передбачення додаткових 

відомостей про особливості оплати праці [151, с. 144-151]. Ми переконані, 

що така точка зору є виправданою та повноцінно розкриває структуру 

заробітної плати. На підставі чинного законодавства автор пропонує 

схематично виокремлювати складові елементи заробітної плати та 

розподіляти всі категорії виплат відповідно до структурного елемента, тобто 

на виплати, що входять до основної заробітної плати, виплати, що входять до 

додаткової заробітної плати та виплати, що входять до інших заохочувальних 

та компенсаційних виплат. Поряд з цим недоліком такого підходу є те, що не 

звертається увага на сутність поняття структури заробітної плати та не 

розкривається його зміст. 

Привертає увагу позиція О.А. Дороніна, який акцентує увагу на тому, 

що пріоритетним напрямом подальшого вдосконалення системи оплати праці 

та структури заробітної плати має бути організація чіткої структури 

заробітної плати за рахунок корегування основної частини заробітної плати з 

врахуванням цінності посади та результатів виробництва в цілому. За таких 

умов, наголошує автор, основна заробітна плата має бути вищою в 

залежності від цінності робочого місця [152, с. 45]. Ми переконані, що така 

точка зору має ряд переваг та недоліків. Однією із переваг слід вважати 

виділення головного структурного елемента основної заробітної плати як 

пріоритетної у структурній організації заробітної плати. Тобто у разі 

підвищення кваліфікаційних вимог до працівника зростає основна заробітна 

плата, що у подальшому відкидає необхідність нарахування інших 

заохочувальних та компенсаційних виплат, які здійснююься за рахунок 

додаткової заробітної плати. Проте за таких умов до недоліків зазначеного 
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підходу можна віднести занадто високий рівень вимог до посади, коли 

здебільшого об’єктивно важко знайти працівника, який реально міг би 

претендувати на зайняття такої посади, а також досить часто взагалі не 

враховується цінність посади та результати роботи працівника на ній, що 

ускладнює об’єктивний аналіз чинників, які мають впливати за організацію 

структури заробітної плати. 

Вчений-науковець О.І. Процевський переконаний, що структура 

заробітної плати є досить важливим елементом трудових відносин, адже 

напряму дає працівникові інформацію про те, якою буде заробітна плата. 

Тобто такий підхід автора розкриває структуру заробітної плати шляхом 

надання гарантій працівнику щодо розміру заробітної плати та виділення 

перспектив її зростання у майбутньому [153, с. 63]. Таке тлумачення 

структури заробітної плати має сенс, адже, дійсно, заробітна плата та 

додаткові виплати є важливим елементом для зацікавлення та залучення 

працівника до робочого процесу На практиці при прийомі на роботу вагому 

роль відіграє заробітна плата, досить часто через низький рівень заробітної 

плати у працівників немає бажання працювати в конкретній організації, 

незважаючи на те, що всі інші умови праці є задовільними та 

комфортабельними для робочого процесу.  

В.В. Шевченко, провівши аналіз чинних нормативно-правових актів 

щодо структури заробітної плати, приходить до висновку, що основна 

заробітна плата виплачується за фактично виконану роботу, а додаткова – за 

перевиконану роботу або досягнення під час робочого процесу. Автор 

зауважує, що частина виплат, які входять до додаткової заробітної плати, 

мають бути переведені до іншого структурного елемента основної заробітної 

плати. До таких виплат вчений відносить доплату за науковий ступінь та 

вчене звання, стаж роботи тощо. Адже такі виплати пов’язані не лише із 

правовим регулюванням структури заробітної плати та віднесенням тієї чи 

іншої виплати до певного структурного елемента заробітної плати, а й з 

рішенням керівника або уповноваженого ним органу про виплату такої 
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винагороди. У той же час зазначений підхід різко знижує соціально-

правовому захищеність працівника [154, с.114]. Його перевагами є поділ 

структурних елементів заробітної плати на такі» за фактично виконану 

роботу та перевиконану роботу, аналогічно на основну та додаткову. Ми 

погоджуємося із включенням окремих видів виплат до основної заробітної 

плати. Проте ще одним недоліком цього підходу є те, що не звертається увага 

на третій елемент структури заробітної плати, а саме заохочувальні та 

компенсаційні виплати. Тобто, за такого підходу компенсаційні та 

заохочувальні виплати повністю охоплюються основною та додатковою 

заробітною платою, але залишається незрозумілим, що саме із 

компенсаційних та заохочувальних виплат має належати до основної та 

додаткової заробітної плати, включаючи і ті, що входять до зазначених 

структурних елементів. 

Вчений-науковець радянських часів Р.В. Лівшиць, досліджуючи 

структуру заробітної плати, пропонував виділяти постійну (основну) та 

перемінну (додаткову) заробітну плату. За таких умов основна заробітна 

плата пов’язана із виплатами по затраті праці. На думку автора, розмір таких 

виплат встановлюється для працюючих у всій державі, а додаткова заробітна 

плата залежить від результатів праці, її розмір визначається на кожному 

окремому підприємстві та спирається на ряд суб’єктивних факторів 

(старанність, наполегливість, ініціативність працівника тощо) [155, с. 35]. 

Точка зору зазначеного автора є досить обґрунтованою та характеризує 

структуру заробітної плати із зазначенням двох головних її елементів: 

постійної (основної) та перемінної (додаткової) заробітної плати. На наше 

переконання, слід погодитися із позицією автора, адже, дійсно, основна 

заробітна плата виплачується за виконання трудових обов’язків у процесі 

трудових правовідносин, а додаткова заробітна плата може нараховуватися в 

залежності від особистісних якостей працівника, його ставлення до трудових 

обов’язків. Тобто на практиці працюючий отримує кожен місяць основну 

заробітну плату, при цьому досягає в роботі високих результатів, сприяє 
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покращенню виробничого процесу, має науковий ступінь або вчене звання, 

проявляє старанність, ініціативність, наполегливість та відповідальність 

щодо виконання трудових обов’язків, автоматично набуваючи права на 

отримання додаткової заробітної плати. Водночас, автор не звертає увагу на 

категорію інших заохочувальних та компенсаційних виплат як структурного 

елементу заробітної плати. Пояснюється це, з нашої точки зору, тим, що 

такий підхід був прйнятий за радянських часів, коли існувала інша система 

оплати праці та був відсутній спеціальний закон, яким на даний момент є 

Закон України «Про оплату праці». 

Досліджуючи окремі аспекти структури заробітної плати, Л.Я. 

Бабиніна пропонує розглядати зміст основної заробітної плати як 

організаційно-складової структури. Автор вважає поняття основної 

заробітної плати базовим, та розкриває його сутність як забезпечену для 

працівника компенсацію, що виплачується роботодавцем за виконання 

трудових обов’язків у ході робочого процесу [156, с. 36]. На наше 

переконання, такий підхід до визначення основної заробітної плати 

суперечить правовій природі заробітної плати, адже вона є виплатою, а не 

компенсацію, тому раціональніше для розкриття її сутності вживати поняття 

«виплата», «винагорода» тощо. 

У процесі дослідження, ми звернули увагу, що в науково-теоретичній 

думці та у законодавстві відсутнє правове визначення поняття «структура 

заробітної плати», хоча воно є важливим аспектом для розуміння кожного із 

структурних елементів, що є складовими частинами структури заробітної 

плати. 

Для більш чіткого розгляду структури заробітної плати та її 

особливостей пропонуємо визначити правове поняття «структура заробітної 

плати». Для розуміння сутності цього поняття дослідимо його в контексті 

теоретико-правової думки та законодавчого тлумачення.  

Зважаючи на те, що правове визначення терміна «структура заробітної 

плати» як юридичної категорії в системі трудових відносин відсутнє, ми 
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спробуємо надати власне наукове його тлумачення. Отже, структура 

заробітної плати – внутрішня побудова заробітної плати, що складається з 

логічно впорядкованих певним чином та пов’язаних між собою елементів, 

яка у результаті являє собою винагороду працівника за виконання трудових 

обов’язків. Із зазначеного визначення пропонуємо виокремити основні 

притаманні структурі заробітної плати ознаки. До них віднесемо:  

–  внутрішню побудову;  

–  логічну впорядкованість;  

–  наявність складових та пов’язаних між собою елементів;  

 – результат, яким є отримання винагороди. 

Відповідно до чинного законодавства у сфері праці структура 

заробітної плати складається із основної, додаткової, інших заохочувальних 

та компенсаційних виплат [4]. Тобто зазначені види складають структуру 

заробітної плати. Спробуємо охарактеризувати вказані структурні елементи 

та виплати, які кожний із них передбачає. 

Обов’язковій першочерговій виплаті підлягає основна заробітна плата. 

До основної заробітної плати входять виплати, що стосуються виконаної 

роботи за тарифними ставками, посадовими окладами керівників, 

працівників, службовців, включаючи внутрішнє сумісництво, відповідно до 

встановлених норм праці. Вона також включає суми відсоткових або 

комісійних нарахувань залежно від обсягу виручки, що отримані від 

реалізації продукції та гонорари працівникам засобів масової інформації, які 

зараховуються за розцінками постановочної нагороди на конкретному 

підприємстві, заробітна плата у разі переведення працівника на роботу із 

нижчим заробітком, заробітна плата для під час підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації висококваліфікованих працівників, заробітна 

плата у випадку перебування у відрядженні (крім окремих виплат, що 

пов’язані із затратами на житло та проїзд тощо) та вартість продукції, що 

працівник отримує у натуральній формі заробітної плати. Заробітна плата 

працівників, які перебувають поза штатом підприємства, є основною та 
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зараховується відповідно до цивільно-правових договорів (крім фізичних 

осіб-підприємців), до обов’язків для членів ревізійної комісії чи спостережної 

ради акціонерного товариства (АТ), до договорів про надання роботи 

студентам, безробітним, учням, які залучені до виконання тимчасової роботи, 

якщо виплата проводиться безпосередньо зазначеним категоріям працівників 

[146]. На наше переконання, основна заробітна плата є пріоритетною для 

працівника, адже всі виплати підлягають обов’язковому нарахуванню. Тобто 

однією із ознак основної заробітної плати є обов’язковість. Головними 

показниками високого рівня основної заробітної плати є надійність, 

стабільність роботи підприємства, а також соціальна захищеність та 

гарантованість для працівника. Окрім того, основна заробітна плата як 

структурний елемент заробітної плати спрямована на реалізацію цілого ряду 

функцій, зокрема захисної, відтворювальної, соціальної та стимулюючої. 

Фактично у структурі заробітної плати основна заробітна плата є 

найважливішою, адже саме завдяки їй реалізується головне призначення 

оплати праці. 

Наступним структурним елементом заробітної плати є додаткова, яка 

виплачується у вигляді нагороди, що нараховується працівникові за виконані 

трудові обов’язки, у разі понаднормованої роботи, а також у зв’язку із 

особливими умовами праці, за трудові заслуги та винахідливість у робочому 

процесі. До додаткової заробітної плати можуть входити надбавки, премії, 

доплати, компенсаційні та гарантійні виплати у зв’язку із виконанням 

робочих задач, завдань та функцій [146]. Отже, додаткова заробітна плата 

включає доплати та надбавки, у тому числі доплату до розміру мінімальної 

заробітної плати та до тарифних посадових окладів у сумах, що визначенні 

чинним законодавством. Окрім того, вона передбачає доплати за суміщення 

професій або посадових обов’язків, науковий ступінь, дипломатичний або 

державний ранг службовця, персональні звання службових осіб, 

кваліфікаційний клас суддів, високий професіоналізм та високі досягнення у 

роботі, розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт, за 
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роботу, виконану у разі тимчасової відсутності працівника, за роботу, 

пов’язану з важкими або шкідливими та особливо шкідливими умовами 

праці, виконану у нічний час, інтенсивність роботи, управління бригадою, 

високий клас водія транспортних засобів, допуск до державної таємниці, 

виконання особливо важливої роботи на певний термін, знання та 

застосування іноземної мови в роботі, нормативний час перебування у шахті 

працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах та територіях 

радіоактивного забруднення, інші виплати, встановлені діючим 

законодавством [146]. До додаткової заробітної плати належать також премії 

та винагороди за вислугу років, незалежно від джерел фінансування, 

відсоткові та комісійні виплати, зарахування, пов’язані із роботою в 

надурочний час, у святкові та неробочі дні, виплати за дні відпочинку, які 

працівник отримує за роботу понад встановлену тривалість роботи, суми, 

виплачені у розмірі тарифної ставки за дні перебування в дорозі до 

місцезнаходження підприємства, суми виплат, пов’язані із індексацією 

заробітної плати працівників, суми компенсації працівникам втрати частини 

заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати, витрати щодо 

надання безкоштовного проїзду та безоплатно наданих матеріальних благ, 

сума вартості безкоштовно наданого форменого обмундирування [157, с. 177, 

181, 184]. Ми переконані, що додаткова заробітна плата виступає для 

працівника як заохочувальний елемент. У свою чергу, перевагою додаткової 

заробітної плати для підприємства є визначення її як інструмента для 

стимулювання роботи, підвищення ефективності праці, отримання відмінних 

показників у процесі виробництва. Як основна, так і додаткова заробітна 

плата для працівника є гарантією його захищеності під час виробничого 

процесу. Додаткова заробітна плата виступає показником ефективності усіх 

витрат на оплату праці. Її недолік полягає в тому, що існують витрати, які 

пов’язані із додатковою заробітною платою. Наприклад, у разі 

перекваліфікації, один працівник замінюється іншим, що створює 

необхідність виплати додаткової заробітної плати. Також у підприємств не 
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завжди достатньо коштів на нарахування додаткової заробітної плати, якщо 

виникає необхідність у підвищенні навичок працівників тощо. 

Окрему категорію структурних елементів заробітної плати становлять 

інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Сутність інших 

заохочувальних та компенсаційних виплат визначається як нагорода, що 

виплачується працівникові за результатами виконаної роботи за рік, крім 

того, до них входять: премії, грошові та інші матеріальні виплати, які 

встановлені спеціальними положеннями й системами та не передбачені 

чинними нормативно-правовими актами, тобто вони здійснюються понад 

норми, встановлені чинним законодавством [158, с. 60-61, с. 210]. До інших 

компенсаційних та заохочувальних виплат належать: зарахування за 

невідпрацьований час, нагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік 

або мають одноразовий характер: винагороди, премії, одноразові заохочення, 

грошові нагороди, вартість безкоштовних акцій та суми. спрямовані на викуп 

майна працівниками з моменту їх персоніфікації, та суми вартості майна, яке 

розподіляється між членами колективу в разі ліквідації, реорганізації, 

підприємства (крім розподілу майна між засновниками підприємства), 

матеріальна допомога, що надана на оздоровлення, суми виплат соціального 

характеру у двох формах, а саме натуральній та грошовій, суми інших 

виплат, що не належать до фонду оплати праці, зокрема внески на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування, допомоги та інші 

виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального 

страхування, нарахування у разі перших п’яти днів тимчасової 

непрацездатності за рахунок коштів підприємства, соціальні виплати та 

виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним 

договором, внески підприємств за договорами добровільного медичного та 

пенсійного страхування працівників, одноразова допомога працівникам, суми 

вихідної допомоги при припиненні трудового договору та нараховані 

працівникам за час затримки розрахунку при звільненні, надбавки та доплати 

до державних пенсій працюючим пенсіонерам, суми витрат на платне 
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навчання працівників, видатки підприємств на виплату та доставку пільгових 

пенсій, суми виплат особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, 

відшкодування моральної шкоди працівникам за рішенням суду, сума 

винагороди, що виплачується за авторським договором та за відкриття, 

винаходи та раціоналізаторські пропозиції, суми витрат на відрядження, 

відшкодування та добові виплати, у разі переїзду на роботу в інший регіон, 

надбавки для працівників за виконання різноманітних робіт, пов’язаних із 

будівельно-ремонтною сферою, виплати на колективне харчування флотів та 

авіації, виплати на харчування учасників спортивних змагань, сума вартості 

форменого обмундирування, молока, харчування, сума вартості придбаних 

підприємством проїзних квитків, сума витрат на перевезення працівників до 

місця роботи, відшкодування працівникам за використання особистого 

інструменту та транспорту, сума вартості подарунків до свят і квитків на 

святкові заходи для дітей працівників, сума витрат на підготовку та 

перепідготовку кадрів, суми стипендії видатним діячам різноманітних сфер 

життя, довічна плата за звання члена академії наук, суми витрат на 

проведення культурних, освітніх та спортивних заходів, витрати, пов’язані із 

благоустроєм садівничих товариств та побудовою гаражів, позики для 

поліпшення житлових умов, суми вартості житла, що знаходиться у власності 

працівника. та оплати послуг з лікування працівників, суми матеріальної і 

благодійної допомоги та матеріальної допомоги разового характеру, у зв’язку 

із сімейними обставинами, виплати матеріальної допомоги у зв’язку із дією 

непереборної сили, грошове забезпечення військовослужбовців, доходи за 

акціями, від здавання землі в оренду, від участі працівників у власності 

підприємства (відсотки, дивіденди тощо) Всі категорії вказаних виплат 

відображаються у формах державних статистичних спостережень окремо 

[146]. Ми вважаємо, що наявність інших заохочувальних та компенсаційних 

виплат є показником стимулювання заробітної плати, який спрямований на 

кінцевий результат. Тобто інші заохочувальні та компенсаційні виплати – це 

нагорода, що нараховується працівникові за результатами річної роботи, 
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виплати за особливими системами, грошові, компенсаційні, матеріальні та 

інші виплати, що не регламентується чинним законодавством, грошові й 

матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства та 

здійснюються понад норми, встановлені зазначеними актами.  

Отже, проаналізувавши складові елементи структури заробітної плати, 

слід зазначити, що до неї входить: 

1) основна заробітна плата – встановлюється у вигляді тарифних 

ставок та виплачується працівникові за фактично виконану роботу. По суті, 

для працівника вона виступає гарантією, що стимулює робочий процес, 

захищає трудові та соціальні права. Виплачується основна заробітна плата 

штатним та позаштатним працівникам. На формування основної заробітної 

плати впливає ряд чинників, зокрема об’єктивні фактори, які залежать від 

кваліфікації та категорії працівників, відповідальності та складності 

виконаної роботи; 

2) додаткова заробітна плата – залежить від певних чинників, а 

саме: умов праці та характеру робіт, особливостей навичок та досягнень 

працівника, виплат компенсаційного та заохочувального характеру, 

виконання додаткової роботи, виплат за невідпрацьований час. Тобто в 

більшості практичних випадків додаткова заробітна плата залежить від 

старанності та інших суб’єктивних якостей кожного окремого працівника; 

3) інші компенсаційні та заохочувальні виплати – виплати, 

безпосередньо пов’язані із результатами роботи за рік, виконанням важливих 

завдань, і включають в себе винагороди одноразового, систематичного та 

соціального характеру. 

 У контексті розгляду структури заробітної плати на підставі 

законодавчого підходу увагу привертає реформування трудового 

законодавства, а саме прийняття нового Трудового кодексу України. Проект 

зазначеного нормативно-правового акта регламентує структуру заробітної 

плати шляхом поділу її на основну та додаткову заробітну плату [71]. 

Правове визначення основної заробітної плати розкривається як оплата, що 
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проводиться відповідно до встановлених норм праці у вигляді тарифних 

ставок, відрядних розцінок та посадових окладів за виконану роботу. 

Відповідно до Проекту тарифні ставки розподіляються на годинну та денну. 

За робітничими професіями годинна тарифна ставка встановлюються шляхом 

розрахунку на годину, а денна розрахунком на робочий день, виходячи з 

нормальної тривалості робочого часу. Посадові оклади закріплюються 

відповідно до класифікації професій (керівників, професіоналів, фахівців, 

технічних службовців, законодавців, вищих державних службовців) шляхом 

розрахунку на місяць. За робітничими професіями також можуть 

встановлюватися на умовах колективного договору посадові оклади із 

розрахунку на місяць. У той же час, додаткова заробітна плата містить в собі 

суми виплат за перевищення норм праці при відрядній формі заробітної 

плати, а також заохочувальні виплати: премії, надбавки, доплати, винагороди 

за вислугу років, за результати роботи за рік тощо [71].  

На нашу думку, таке правове закріплення структури заробітної плати 

має ряд переваг та недоліків, які необхідно виокремити. До переваг 

зазначеного законодавчого закріплення структури заробітної плати 

відносимо: 

1) поділ заробітної плати на основну та додаткову, що в котрий раз 

підкреслює важливість основної заробітної плати та розкриває сутність 

додаткової заробітної плати; 

2) визначення, які виплати входять до кожного із структурних 

елементів;  

3) проведений розподіл тарифної ставки на годинну та денну; 

4) визначення посадового окладу відповідно до класифікації 

професій; 

5) визначення кола суб’єктів, яким встановлюється посадовий 

оклад, що систематизує організаційно-правову структуру заробітної плати. 

До недоліків цього підходу до структури заробітної плати належить: 
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1) відсутність розкриття юридичної природи поняття структури 

заробітної плати; 

2) досить невдале правове визначення додаткової заробітної плати, 

адже з аналізу зазначеної норми виходить, що додаткова заробітна плата 

виплачується тільки при відрядній формі заробітної плати; 

3) відсутність чітко окресленого кола суб’єктів додаткової 

заробітної плати; 

4) не визначено джерела формування основної та додаткової 

заробітної плати як її структурних елементів. 

Тобто питання структури заробітної плати, з точки зору законодавчого 

підходу, потребує подальшого розгляду, систематизації та впорядкування.  

Основними проблемними питаннями неналежної правової 

регламентації структури заробітної плати є: 

 застарілість чинних нормативно-правових актів у сфері трудових 

відносин в цілому та щодо структури заробітної плати, на основі яких 

здійснюється правове регулювання; 

 невизначеність правового поняття структури заробітної плати у 

законодавстві; 

 нечітке регулювання структури заробітної плати відповідно до 

чинного Кодексу Законів про працю України; 

 дискусійність з приводу поділу структури заробітної плати на 

основну, додаткову та інші компенсаційні та заохочувальні виплати. 

Шляхами вирішення зазначених проблемних питань у сфері структури 

заробітної плати та її особливостей має стати: 

 систематизація чинного законодавства, що регулює відносини, 

пов’язані із структурою заробітної плати; 

 приведення чинного трудового законодавства, в тому числі і 

щодо структури заробітної плати, у відповідність до європейських 

стандартів; 
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 активізація зацікавленості до виробництва шляхом підвищення 

всіх структурних елементів заробітної плати; 

 нормалізація робочого процесу та гарантування отримання 

заробітної плати з боку роботодавця. 

Окрему увагу у нашому дослідженні необхідно приділити 

особливостям заробітної плати державних службовців. Правове регулювання 

цього питання здійснюється на основі Конституції України [3], Закону 

України «Про державну службу» [159] та постанови КМУ «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 

09.03.2006 № 268 [145] та інших нормативно-правових актів.  

Ми звертаємо увагу на зазначене питання, враховуючи, що наявні певні 

особливості структури заробітної плати зазначеної категорії суб’єктів 

трудових правовідносин.  

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про державну службу» метою 

реалізації права на оплату праці є сприяння забезпеченню належних 

матеріальних умов для виконання службових обов’язків, активізації 

ініціативної, сумлінної та наполегливої праці державних службовців та 

гарантуванню повного складу працівників державного органу [159]. 

Особливість структури заробітної плати державного службовця полягає у 

тому, що заробітна плата не складається із основної, додаткової та 

заохочувальних і компенсаційних виплат, як за загальним правилом, а 

включає в себе посадові оклади, премії, доплати за ранги, надбавки за 

вислугу років на державній службі та інші надбавки. Залежно від складності 

здійснюваних службових обов’язків встановлюються посадові оклади для 

державних службовців.  Постановою КМУ «Положення про ранги державних 

службовців» від 19.06.1996 № 658 [160] передбачені доплати за ранги 

державних службовців. Їх розміри затверджені додатком до постанови № 268 

[161]. Крім того, постановою КМУ «Про упорядкування структури та умов 

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
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прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268 працівникам 

державних органів, що підпадають під дію цієї норми, нараховуються 

виплати, а саме надбавки за почесне звання, у розмірі 5 відсотків від 

посадового окладу, надбавка за використання під час виконання службових 

обов’язків іноземної мови, її розмір розраховується в залежності від того, яку 

мову використовує працівник, та доплата за науковий ступінь або вчене 

звання у розмірі 5-10 відсотків від посадового окладу. Остання доплата 

нараховується працівникові, якщо його практична діяльність безпосередньо 

пов’язана із почесним званням або науковим ступенем. За вислугу років 

встановлюється надбавка у відсотках до посадового окладу з доплатою за 

стаж на державній службі та ранг. Така надбавка державному службовцю 

виплачується щомісяця. У разі, якщо державний службовець зміг позитивно 

себе зарекомендувати під час виконання службових обов’язків, виконував 

особливо важку роботу, досяг високих результатів у роботі тощо, йому може 

встановлюватися надбавка та надаватися матеріальна допомога. За особливі 

заслуги та сумлінну працю державні службовці мають право на заохочення. 

Порядок проведення таких виплат встановлюється Кабінетом Міністрів 

України. Всі виплати проводяться за рахунок бюджетних асигнувань. 

Зазначені надбавки та доплати для державних службовців підлягають 

обов’язковій виплаті, що сприяє матеріально-соціальній захищеності 

державних службовців [145]. Тобто з аналізу зазначених норм виходить, що 

структура заробітної плати державного службовця не поділяється на окремі 

елементи, а включає в себе посадові оклади, премії, доплати за ранги, 

надбавки за вислугу років на державній службі та інші надбавки. 

 Порядок і особливості структури заробітної плати та умов оплати 

праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, 

судів та інших органів встановлюються постановою КМУ «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 

09.03.2006 № 268 [145]. Відповідно до цієї Постанови регламентуються 
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особливості встановлення посадових окладів, надбавок та доплат, 

призначення яких залежить від об’єктивних факторів та виконання 

службових обов’язків. Крім того, згідно із цією нормою визначається коло 

суб’єктів, на яких поширюється дія вказаного нормативно-правового акта. 

 Підсумовуючи, слід зазначити, що структура заробітної плати 

державних службовців відрізняється від загальновизначених правил, 

встановлених у законодавстві. Кожний із елементів структури заробітної 

плати державних службовців залежить від виконаних службових обов’язків. 

 На основі проведеного дослідження слід виокремити особливості 

структури заробітної плати: 

 головним структурним елементом заробітної плати є основна 

заробітна плата, якій і приділяється найбільша увага; 

 єдиними правовими підставами виплати додаткової заробітної плати 

як структурного елементу є небезпечність та важкість виконуваних робіт, 

роботи у святкові та вихідні дні, роботи, що перевищують загальну 

тривалість робочого часу; 

 реалізація права на преміювання як за високі трудові досягнення, так 

і пов’язані із проведенням урочистостей з нагоди свят; 

 специфіка структури заробітної плати для окремих категорій 

працюючих, зокрема державних службовців; 

 можливість проведення статистичних підсумків по заробітній платі 

на основі її структурних елементів; 

 законодавча реалізація державної політики. пов’язаної із оплатою 

праці, заробітною платою, зокрема структурою заробітної плати. 

 Отже, для досягнення чітких перспектив у реалізації аспектів 

вдосконалення структури заробітної плати необхідним є недвозначне 

визначення структури заробітної плати; зважена державна політика у 

регулюванні питання оплати праці, зокрема структурі заробітної плати; 

моніторинг законодавства, пов’язаного із внесенням різноманітних змін 

щодо структури заробітної плати та її складових частин, обов’язковий 
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державний контроль та нагляд у сферах оплати праці, заробітної плати та її 

структури, також трудових відносин загалом. Реалізація зазначених 

пропозицій надасть змогу створити якісно нову систему оплати праці, 

впорядкувати та виокремити структурні елементи заробітної плати та 

реалізувати реформу у сфері трудових правовідносин. 

 Підсумовуючи вищезазначене, робимо висновок, що питання 

структури заробітної плати потребує подальшого опрацювання та 

вдосконалення, в тому числі законодавчого. Адже виокремлення структури 

заробітної плати сприяє покращенню процесу виробництва шляхом 

зацікавленості працівників у підсумковому результаті. Пріоритетом мають 

стати сучасні науково-теоретичні розробки та пропозиції щодо регламентації 

структури заробітної плати. Окрему увагу слід приділити кожній із 

складових системи заробітної плати для майбутнього створення європейської 

системи оплати праці, яка б характеризувала заробітну плату та її структурні 

особливості. 

Особливість структури заробітної плати полягає в тому, що вона 

відображає всі реальні виплати, які працівник може отримати в процесі 

виконання трудових (службових) обов’язків, а сутність – у тому, що 

структура заробітної плати є внутрішньою побудовою заробітної плати, яка 

складається з логічно впорядкованих певним чином та пов’язаних між собою 

елементів заробітної плати, що в кінцевому результаті являє собою 

винагороду працівникові за виконання трудових (службових) обов’язків. 

Крім того, сам поділ заробітної плати на основну, додаткову, інші 

компенсаційні та заохочувальні виплати є специфічним, адже кожен із цих 

елементів має свої, передбачені чинним законодавством, сукупні виплати, а 

також регламентує порядок та умови реалізації права на їх отримання. 

 Особливе значення має структура заробітної плати державних 

службовців, яка не поділяється на окремі елементи, а включає в себе посадові 

оклади, премії, доплати за ранги, надбавки за вислугу років на державній 

службі та інші надбавки. 



143 

Багатоаспектність питання структури заробітної плати та її 

особливостей є чинником, який вказує на потребу подальшого вдосконалення 

механізму функціонування структури заробітної плати шляхом розробки 

нових концепцій та підходів до її визначення та розкриття сутності. 

 

2.3 Методи правового регулювання заробітної плати 

 

Україна є демократичною державою, яка встановлює в якості 

основоположної засади верховенство прав та свобод людини і громадянина. 

Основний Закон нашої держави регламентує межі дозволеної поведінки усіх 

суб’єктів права, а також закріплює гарантії дотримання та реалізації їх 

законних інтересів. Окрім того, широкий перелік актів національного 

законодавства деталізує згадані положення та доповнює їх. Завдяки 

вищезазначеному утворюється ефективне правове регулювання, що дозволяє 

визнати Україну саме правовою державою. 

У контексті розвитку ринкових відносин звертає на себе увагу стан 

правового регулювання трудової діяльності. Актуальність даного питання 

посилюється активними євроінтеграційними процесами, що зараз 

відбуваються на теренах нашої країни. Такий інтерес в ефективному 

забезпеченні трудових прав та свобод громадян є очевидним, оскільки праця 

є невід’ємним аспектом людської життєдіяльності. 

Сьогодні можна спостерігати широку лібералізацію трудових 

правовідносин, зокрема й у питанні встановлення системи та розміру 

заробітної плати, що заслуговує на увагу, оскільки за часів СРСР у сфері 

нормативно-правового регулювання праці, а також її оплати панував 

жорсткий централізм й існували чітко встановлені межі, за які не можна було 

вийти. 

Розвиток економіки України безпосередньо пов’язаний із рівнем 

заробітної плати, яку отримують працюючі та яка впливає на останню. Чим 

більше людина заробляє, тим більше потреб різного особистого характеру 
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вона може задовольнити. У зв’язку з цим виникає потреба не лише в 

централізованому регулюванні оплати праці, а й у встановленні 

диференційованих підходів до визначення останньої щодо певних категорій 

працівників або для усіх працівників відповідного підприємства, установи чи 

організації. 

Вищезазначені питання й досі залишаються невирішеними, що в 

результаті формує масштабну проблему знецінення і поступової деградації 

трудового потенціалу України, а також підкреслює актуальність обраної 

теми. Одним із завдань держави на сучасному етапі має бути її соціально-

економічний розвиток і покращення благополуччя населення. 

Питанням визначення методів та способів правового регулювання 

заробітної плати приділяли увагу такі українські науковці: В.В. Агєнтаєва,    

М.Г. Александров, О.В. Боднарук, В.М. Божко, Н.Б. Болотіна, Л.Л. 

Бунтовська, В.Я. Буряк, О.В. Валецька, В.М. Василенко, Ю.М. Верес, В.М. 

Вегера,                  О.С. Гальченко, Н.Д. Гетьманцева, Л.Я. Гінцбург, В.М. 

Гончаров,                          Г.А. Дмитренко, М.І. Долішній, В.В. Жернаков, О.Д. 

Зайкін, Т.А. Заяць,                 І.В. Зуб, А.В. Калина, М.І. Карлін, О.Д. 

Каринський, Б.Т. Кліяненко,                       А.М. Колот, Р.І. Кондратьєв, М.М. 

Король, М.А. Костишина, Г.Т. Куліков,            М.І. Кучма, В.Д. Лагутін, В.В. 

Лазор, Л.І. Лазор, І.С. Лаптій, О.В. Лавріненко, Р.З. Лівшиць, В.Д. 

Лук’янченко, В.І. Нікітинський, О.Ф. Новікова,                       Ю.П. 

Орловський, Н.О. Павловська, А.Ю. Пашерстник, О.І. Процевський,             

В.Г. Ротань, Б.В. Сабецький, Я.В. Сімутіна, Н.М. Хуторян, О.М. Чала,                   

Г.І. Шебанова, К.Є. Шевелев, Л.А. Шульгінова та інші. 

Сьогодні виникає чимало проблем у сфері методів правового 

регулювання заробітної плати, а саме: неврегульовано істотний розрив між 

розміром мінімальної заробітної плати та величиною прожиткового 

мінімуму; відсутнє запобігання порушенню гарантій на оплату праці, 

встановлених державою; виникають випадки дискримінації в оплаті праці 

працівників бюджетної сфери; наявні численні прогалини у законодавстві у 
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сфері заробітної плати, що робить правове регулювання заробітної плати 

неефективним у сучасних умовах [162, с. 3]. Крім того, вже досить тривалий 

час не приймається абсолютно новий кодифікований акт трудового 

законодавства, що містив би сучасні підходи до визначення заробітної плати 

та встановлював способи її правового регулювання. Варто зазначити, що 

існування у національній законодавчій системі застарілого кодифікованого 

акта трудового законодавства  – Кодексу законів про працю – негативно 

відображається на правовому регулюванні трудо-правових відносин, зокрема 

і щодо визначення способів правового регулювання заробітної плати, 

оскільки даний нормативний акт не в змозі адекватно кореспондувати 

сучасним тенденція та підходам. 

Для раціонального та послідовного дослідження способів правового 

регулювання заробітної плати необхідно надати визначення цього поняття 

шляхом аналізу наукових дефініцій, виділення позитивних й негативних 

сторін кожної з них, а також формування власного визначення на основі 

аналізу вже існуючих. 

В академічному словнику української мови термін «метод» визначено 

як спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя; прийом або система 

прийомів, що застосовуються в якій-небудь галузі діяльності (науці, 

виробництві тощо); спосіб дії, боротьби тощо [163]. Спосіб не обмежується 

наукою чи певною діяльністю. Варто одразу зазначити, що метод не є 

способом, хоча в науковій літературі досить часто ці два поняття 

ототожнюються.  

Метод не лише покликаний вирішити проблему чи завдання, він 

поширюється й на інші процеси та явища. Під даною категорією слід 

розуміти певний порядок дій або механізм досягнення відповідної цілі, мети. 

Методом є спосіб пізнання, дослідження або практичного здійснення 

чогось [164]. Це визначення – найбільш лаконічне і передбачає види та 

напрями дослідження, де можна використовувати метод. Однак його 

застосування не обмежується рамками конкретної науки. Воно є осяжним 
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лише в межах конкретного дослідження, де правильно підібраний метод 

відіграє ключову роль. 

У філософських словниках поняття «метод» (від грец. methodos – шлях, 

спосіб пізнання, дослідження, простежування) визначається як спосіб 

досягнення певної мети, сукупність прийомів або операцій практичного чи 

теоретичного освоєння дійсності. Метод є шляхом пізнання, який дослідник 

прокладає до свого предмета, керуючись певною гіпотезою [165, с. 14-15]. 

Сукупність способів формують метод. Спосіб не є методом. Метод може 

використовуватися як в теорії, так і на практиці. Загалом, метод покликаний 

вирішувати завдання, що ставить перед собою наука. 

На основі вищевказаного варто сформулювати визначення 

досліджуваного поняття. Отже, метод  – це конкретна дія або сукупність 

послідовних дій, правил, прийомів, операцій, спрямованих на досягнення 

чітко запланованого результату, певної раціональної мети – освоєння, 

вивчення, дослідження процесів та явищ об’єктивної дійсності в межах 

певної галузі суспільних відносин. 

Ю.І. Римаренко під правовим регулюванням розуміє певний зовнішній 

вираз соціального характеру, який відображає реагування на вимоги 

правових норм і заснований на правосвідомості суб’єктів права [166, с. 752]. 

Тобто під правовим регулюванням слід розуміти реакцію людей на 

встановлені правові норми. Доцільніше трактувати правове регулювання як 

певне явище, що й визначає поведінку людей.  

О.В. Малько коректніше розглядає категорію «правове регулювання», 

розуміючи під останньою форму впливу права на відносини у суспільстві, і 

вказує, що правове регулювання являє собою вплив, що здійснюється за 

допомогою сукупності юридичних засобів, який направлений на 

систематизацію й упорядкування суспільних відносин [167, с. 26-27]. Таке 

розуміння правової природи правового регулювання є більш доцільним та 

максимально ґрунтовно віддзеркалює даний процес. Необхідно зауважити, 

що правове регулювання не є державним примусом. Останній входить до 
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змісту досліджуваної категорії як один із засобів забезпечення належного 

упорядкування суспільних правовідносин. 

С.О. Комаров також тлумачить правове регулювання як одну із форм 

правового впливу на суспільні відносини, який здійснюється за допомогою 

спеціальних засобів юридичного впливу: правових норм, правовідносин, 

актів реалізації тощо [168, с. 414]. Таким чином, правове регулювання 

включає в себе певні юридичні засоби, за допомогою яких здійснюється 

управління поведінкою людей, регулюються відносини між ними тощо. Дане 

твердження є доцільним, оскільки повно та лаконічно характеризує 

згадуваний процес або явище й містить у собі конкретні засоби впливу, що 

використовуються під час реалізації правового регулювання. 

Отже, виходячи із наведеного, слід надати авторське розуміння даного 

явища. Правове регулювання  – це форма юридичного впливу на відносини 

у суспільстві, що здійснюється за допомогою правових норм, правовідносин, 

нормативних актів тощо, який направлений на ефективну систематизацію та 

упорядкування поведінки фізичних і юридичних осіб для забезпечення 

дотримання правопорядку та безпеки у суспільстві. 

У загальній теорії права під методом правового регулювання розуміють 

юридичні засоби впливу на суспільні відносини, які характеризують: порядок 

виникнення, зміни та припинення правовідносин (юридичні факти); загальне 

положення учасників правовідносин (правосуб’єктність); характер 

встановлення прав та обов’язків (нормотворчість); а також засоби, які 

забезпечують виконання цих обов’язків (санкції) [169, с. 89]. З огляду на 

наведене визначення, метод правового регулювання доцільно 

характеризувати як порядок вчинюваних дій, що направлені на 

регламентацію суспільної поведінки й забезпечення дотримання правових 

норм усіма учасниками правовідносин. Дане твердження деталізує сферу дії 

методу правового регулювання. Наведена дефініція буде неодмінно нами 

врахована при формулюванні власного розуміння цієї категорії. 
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Цікавим є тлумачення Л.С. Явича, який визначив метод правового 

регулювання як спосіб впливу держави за допомогою правових норм на 

суспільні відносини й на поведінку людей як учасників суспільних відносин з 

тим, щоб вони діяли відповідно до норм права в інтересах суспільства [170, с. 

47]. Дане положення є доцільним, оскільки воно вказує на мету дії методу 

правового регулювання, яка полягає саме у врегулюванні суспільних 

відносин таким чином, щоб вони злагоджено існували у співзвучності із 

встановленими правовими нормами. Автор ототожнює метод із способом, що 

є не зовсім доречним. Аргументи щодо останнього нашого твердження 

будуть надані у даному дослідженні. 

С.С. Алексеєв визначає методи правового регулювання як прийоми 

юридичного впливу, їх поєднання, які передбачають використання у певній 

області суспільних відносин того чи іншого комплексу юридичних засобів 

впливу. Методи невід’ємні від правової матерії. Вони виражають суть того 

чи іншого юридичного режиму регулювання [171, с. 156-157]. Правове 

регулювання повинно створити всі умови для ефективного використання 

відповідного інструменту – права. Засоби правового регулювання можуть 

використовуватися в комплексі, обмежень з цього приводу не існує, має 

значення лише доцільність використання того чи іншого методу. Метод 

обов’язково повинен включати в себе юридичні засоби впливу, оскільки вони 

є кінцевою ланкою регулювання і здійснюють вплив на різних рівнях. 

На основі вищевикладеного зазначимо, що під методами правового 

регулювання варто розуміти санкціоновану державою сукупність 

конкретних засобів та прийомів юридичного впливу, які реалізуються у 

формі встановлення юридичних фактів, прийняття правових норм, 

застосування стягнень з метою належного та ефективного упорядкування 

поведінки членів суспільства. 

У науковій літературі методи правового регулювання заробітної плати  

розглядають як систему юридичних засобів, яка передбачає дві сфери 

регулювання оплати праці: оплату на державному рівні та оплату на 
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договірному рівні, за допомогою яких досягаються цілі правового 

регулювання оплати праці [172, с. 858]. Даний механізм є систематизованим і 

багатофункціональним, оскільки виконує різноманітні важливі економічні та 

правові ролі для регулювання заробітної плати. 

Р.В. Тульчинський визначає метод правового регулювання заробітної 

плати як систему прав, процедур, норм та гарантій оплати праці на основі 

прийняття відповідних законодавчих і нормативних актів й контролю за їх 

дотриманням з боку органів влади та роботодавців [173, с. 8]. Метод дійсно 

носить системний характер, забезпечує гарантії та реалізацію трудових прав 

на заробітну плату, а також передбачає контроль держави за 

правопорушеннями у цій сфері. Важко сказати, чи дійсно роботодавці 

можуть здійснювати аналогічний до державного контроль. Вони виступають 

у цих відносинах протилежною стороною по відношенню до працівника, а 

тому можна говорити про певну нерівність суб’єктів. У зв’язку з цим 

недоцільним є включення у склад суб’єктів контролю роботодавців, адже 

правова природа їх статусу не надає змогу здійснювати незалежний аналіз 

ефективності дотримання нормативно-правових актів у сфері оплати праці.  

На основі викладеного можна визначити поняття «метод правового 

регулювання заробітної плати» як сукупність чітко встановлених засобів, 

прийомів та правил імперативного й диспозитивного характеру, що 

забезпечують нормативне регламентування суспільних правовідносин, які 

виникають між державою, роботодавцем та працівником з приводу 

визначення розміру, системи і порядку оплати трудової діяльності 

працівників, а також контролю за її дотриманням. 

К.Є. Шевелев виділяє два найбільш загальні методи регулювання 

заробітної плати: імперативний, який формується у вигляді заборони або 

певного зобов’язання до вчинення дії, та диспозитивний, який ґрунтується на 

врахуванні ініціативи, самостійності у виборі тієї чи іншої поведінки 

учасниками відносин, які регулюються [172, с. 859]. Це є логічним, оскільки 

дані методи узагальнюють принципові підходи до визначення заробітної 
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плати і можливості її регулювання безпосередніми учасниками трудових 

правовідносин – працівником та роботодавцем. 

С.С. Алексеєв визначає методи правового регулювання як прийоми 

юридичного впливу, їх поєднання, яке характеризує використання у певній 

області суспільних відносин того чи іншого комплексу юридичних засобів 

впливу. До первинних методів відноситься централізоване, імперативне 

регулювання та децентралізоване, диспозитивне регулювання [174, с 156-

157]. Науковець акцентує увагу на тому, що використання конкретного 

методу безпосередньо залежить від певної сфери суспільних відносин. Це є 

очевидним, адже для деяких категорій працівників, зокрема для державних 

службовців, заробітна плата, її розмір та порядок виплати регламентується 

лише імперативним методом правового регулювання заробітної плати. 

Я.В. Сімутіна вказує, що вивчення методів правового регулювання 

оплати праці, які традиційно виділяються у правовій науці (централізоване 

або державне регулювання та локальне або договірне), свідчить, що 

некоректне визначення методів регулювання заробітної плати призводить як 

до безпідставного виділення додаткових методів, так і до ігнорування 

окремих рівнів, на яких може здійснюватися регулювання заробітної плати. В 

якості методів правового регулювання оплати праці слід виділяти 

імперативне та диспозитивне регулювання [175, с. 15]. Автор, 

підтверджуючи вищенаведені положення, також виділяє два види методів 

правового регулювання заробітної плати. Така класифікація є не 

безпідставною, адже виділення імперативного й диспозитивного методу 

правового регулювання заробітної плати здійснене на основі правової 

природи трудових відносин, а також правового статусу суб’єктів трудового 

права у сфері оплати праці. 

А.Ф. Нуртдинова зазначає, що імперативний і диспозитивний методи 

не є єдиними, тобто такими, що існують автономно, самостійно. Вони 

взаємопов’язані між собою, що ще більше підтверджується при розгляді 

методів регулювання питань оплати праці. Наприклад, мінімальний розмір 
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оплати праці встановлюється в централізованому порядку, але він може бути 

збільшений шляхом локального або договірного регулювання. Розміри 

тарифних ставок і посадових окладів встановлюються роботодавцями 

самостійно, але вони не можуть бути нижче за мінімальний розмір оплати 

праці, встановлений державою. У зв’язку з перетвореннями в економічному 

житті країни ці два методи отримали свій розвиток [176, с. 35]. Науковець 

також виділяє лише два методи правового регулювання оплати праці. Автор 

точно відображає правову природу поєднання імперативного та 

диспозитивного методів, вказуючи на можливість збільшення рівня 

заробітної плати, встановленої імперативним методом, шляхом використання 

диспозитивного методу на локальному рівні. 

На основі вищевикладеного пропонуємо власну класифікацію методів 

правового регулювання заробітної плати. Отже, методи правового 

регулювання заробітної плати поділяються на: 

 імперативний метод правового регулювання заробітної плати; 

 диспозитивний метод правового регулювання заробітної плати; 

 змішаний метод правового регулювання заробітної плати. 

Необхідно також детально проаналізувати кожен з наведених методів 

правового регулювання. 

Г.А. Пономарьова зазначає, що в даний момент за допомогою 

імперативного методу закріплюються основні принципи правового 

регулювання оплати праці, встановлюються мінімальні гарантії по заробітній 

платі, а також нормуються умови оплати праці працівників бюджетної сфери 

[177, с. 17]. Імперативний метод є по суті засобом забезпечення дотримання 

конституційних положень та гарантій на отримання заробітної плати. Не 

дивлячись на певну примусовість даного методу, його застосування у сфері 

оплати праці є важливим та необхідним. 

Імперативний метод правового регулювання – це метод, який фор-

мується у вигляді заборони або певного зобов’язання до вчинення дії. Цей 

метод як основний юридичний засіб використовує владне зобов’язання. 
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Юридичним фактом для виникнення правовідносин в даному випадку є 

державно-владне регулювання. Імперативний метод ніби примушує 

учасників відносин вступати в юридичний зв’язок [178, с. 292]. Даний метод 

забезпечує належну поведінку учасників трудо-правових відносин, зокрема у 

сфері оплати праці. За допомогою даного засобу юридичного впливу 

забезпечується адекватне дотримання правових норм щодо виплати 

заробітної плати у розмірі не менше ніж визначено державою. 

Зважаючи на вищевикладене, зазначаємо, особливістю імперативного 

методу правового регулювання заробітної плати є гарантування дотримання 

належного рівня заробітної плати, що встановлюється державою. 

Диспозитивний метод ґрунтується на врахуванні ініціативи, 

самостійності у виборі тієї чи іншої поведінки учасниками відносин, які 

регулюються. Він надає можливість сторонам врегулювати свої дії на 

власний розсуд. Законодавець лише визначає межі такого розсуду або 

встановлює певні процедури. В основу цього методу закладено вільну 

поведінку учасників правовідносин та договір як джерело виникнення 

останніх [178, с. 292]. Одразу прослідковується контраст у змісті даних 

методів. Диспозитивний метод правового регулювання заробітної плати 

передбачає демократичність та максимальну дозволеність здійснювати дії 

щодо оплати праці, зокрема встановлювати інший її рівень, однак не менший 

ніж визначено законом. 

На думку О.С. Іоффе, диспозитивний метод (автономний), 

встановлюючи права і обов’язки суб’єктів, одночасно надає їм можливість 

вибрати варіант поведінки або додатково своєю угодою врегулювати 

правовідносини. Цей метод властивий відносинам у сфері колективних 

договорів. Диспозитивні норми допускають регулювання відносин за угодою 

сторін [179, с. 173]. У контексті досліджуваної теми слід зазначити, що 

диспозитивний метод безпосередньо регулює питання розміру заробітної 

плати, яке вирішується у процесі укладення трудового договору між 

працівником та роботодавцем, а також під час прийняття актів колективно-
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договірного регулювання, що відповідним чином впливають на заробітну 

плату. 

Диспозитивні начала, які надають працівникові за своїм вибором 

визначити той чи інший варіант правової поведінки, є інструментом, який 

дозволяє нівелювати становище роботодавця та створює передумови для 

«вирівнювання» правового становища учасників таких правовідносин [180,              

с. 47]. Дане твердження кореспондує правовій природі диспозитивного 

правового регулювання трудових правовідносин у сфері заробітної плати. 

Диспозитивний метод – необхідний інструмент у сфері забезпечення 

дотримання права на належну оплату праці і отримання гідної зарплати. 

Таким чином, розглянувши диспозитивний метод правового 

регулювання заробітної плати, слід відзначити, що за допомогою останнього 

можливо покращити матеріальне становище працівників шляхом 

встановлення вищого рівня заробітної плати. 

Аналізуючи змішаний метод правового регулювання заробітної плати, 

деякі науковці наголошують на його комплексному характері, оскільки він 

включає централізоване (імперативне регулювання) та децентралізоване 

(автономне регулювання) управління. Р.3. Лівшиць, досліджуючи правову 

природу заробітної плати, наголошує на поєднанні двох методів її правового 

регулювання – централізованого і децентралізованого. При цьому перший 

полягає у державно-нормативній регламентації певних відносин, другий – у 

визначених державою меж можливостей учасників правовідносин самостійно 

та автономно врегульовувати свої взаємовідносини [155, с. 27]. Неможливо 

не погодитись з даним твердженням, адже національне трудове 

законодавство передбачає чіткі норми, які й віддзеркалюють поєднання 

імперативного та диспозитивного методів правового регулювання заробітної 

плати. 

Н.В. Козачок вважає, що шляхом прийняття відповідних законів 

визначаються мінімальні державні стандарти у сфері праці та мінімальний 

рівень гарантій трудових прав суб’єктів трудових правовідносин, форми і 
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способи включення людини у процес праці, сфера договірного регулювання. 

Визначення договірних юридичних приписів відбувається на основі й у 

рамках, визначених централізовано прийнятими правовими нормами. 

Прикладом є зміст трудового договору, оскільки саме він є першочерговим і 

базовим у системі договорів про працю та може укладатись між працівником 

і роботодавцем. Він  повинен містити умови, які встановлюються 

централізовано нормативно-правовими актами про працю, а також 

визначаються за угодою сторін [181, с. 39]. Підвалини, закладені у системі 

трудового права України, утворили фундамент для поєднання обох методів у 

сфері правового регулювання заробітної плати працівників. 

Мінімальний обсяг прав працівника і максимальний обсяг його 

обов’язків, перелік умов, узгодження яких є обов’язковим для укладення 

трудового договору, визначено нормативно, тобто імперативним методом. 

Крім того, умови договору, які погіршують правове становище працівника 

порівняно з визначеними чинним законодавством, визнаються недійсними 

[182, с. 87]. Простежується взаємозв’язок імперативного та диспозитивного 

методів правового регулювання заробітної плати, який виявляється в одних і 

тих самих трудових правовідносинах, їх дія є злагодженою та системною. 

Отже, розглянувши змішаний метод правового регулювання заробітної 

плати, варто сказати, що поєднання цих двох методів характерне для 

інституту оплати праці й безпосередньо виплати винагороди працівникові за 

виконану ним роботу. Встановлення мінімальних гарантій і забезпечення їх 

дотримання разом із можливим встановленням вищого рівня заробітної плати 

демонструє ефективне нормативно-правове регулювання відносин у сфері 

заробітної плати. 

Проаналізувавши методи правового регулювання заробітної плати, 

можна констатувати, що дане явище є близьким за змістом до поняття 

«способи правового регулювання заробітної плати», однак має свої 

відмінності, зокрема у змісті методів. 
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2.4 Способи правового регулювання заробітної плати 

 

Протягом останніх декількох років відбуваються зміни в організації 

праці, пов’язані з розвитком інформаційних технологій [183]. З’являються 

нові професії, які раніше не були визначені трудовим законодавством. У 

зв’язку з появою нових спеціалістів у нових галузях відбуваються зміни в 

організації оплати їх праці, в регулюванні робочого часу тощо. 

За таких умов важливим стає визначення способів правового 

регулювання заробітної плати та їх вдосконалення, адже за допомогою 

останніх можливо провести якісну диференціацію й встановлення 

справедливої заробітної плати, яка залежить від ролі працівника та значення 

його трудової діяльності. 

Словник Ожегова термін «спосіб» трактує як дію чи систему дій, що 

застосовуються при здійсненні якої-небудь роботи, при здійсненні чогось 

[184]. Це визначення не враховує таку важливу ознаку як послідовність дій, 

що є характерною для даного суспільно-правового явища. 

Академічний словник української мови визначає спосіб як певну дію 

(послідовність дій), прийом або систему прийомів, що надає можливість 

зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось [185]. Спосіб являє собою 

сукупність дій, які реалізуються у певній послідовності. Саме при дотриманні 

послідовності дій можна досягти бажаного результату будь-якої роботи. 

Словник Ушакова надає таке тлумачення досліджуваного поняття: той 

чи інший порядок, вид дій, метод у виконанні якої-небудь роботи, в 

досягненні якої-небудь мети [186]. Варто погодитися з тим, що має важливе 

значення вид дій, оскільки вони можуть бути активними чи пасивними, 

керованими й некерованими, змішаними тощо. Це залежить від мети, яку 

необхідно досягти за допомогою способів. Інколи спостерігається ситуація, 

коли спосіб ототожнюють із методом, що є неправильним. 
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На основі визначень науковців пропонуємо під поняттям «спосіб» 

розуміти систему послідовних дій та/чи прийомів, спрямованих на 

досягнення необхідного результату з метою задоволення власних потреб та 

інтересів. 

С.С. Алексеєв визначає способи правового регулювання як шляхи 

юридичного впливу, які виражено у юридичних нормах та інших елементах 

правової системи. До основних способів науковець відносить дозвіл, 

заборону, позитивне зобов’язання, які відрізняються за характером припису, 

зафіксованого у нормі права [187, с. 156-157]. Спосіб правового регулювання 

передбачає наявність відповідної правової норми, у відповідності з якою 

реалізується певна система дій, що направлені на упорядкування й 

систематизацію суспільних правовідносин. 

О.Ф. Скакун під способами правового регулювання розуміє прості 

правові явища, виражені у правовій нормі чи комплексі норм й призначені 

для упорядкування поведінки суб’єктів суспільних відносин [74, с. 202]. 

Спосіб не є простим правовим явищем, він виступає ефективним 

інструментом у правовідносинах. Однак варто констатувати, що спосіб 

дійсно покликаний впорядкувати поведінку суб’єктів. 

К.Г. Волинка визначає способи правового регулювання як специфічні 

прийоми регулювання суспільних відносин, які визначаються характером 

припису, зафіксованим в нормі права, та засобами впливу на поведінку осіб 

[188, с. 105]. Варто зауважити, що нормативне закріплення є дуже важливим 

етапом у функціонуванні способу правового регулювання, оскільки тільки у 

разі фіксації способу в нормах права, його можна використати у правовому 

полі. 

Отже, під способом правового регулювання слід розуміти шляхи 

юридичного впливу на правовідносини, які чітко встановлюються у правових 

нормах та наділяють суб’єктів правовідносин відповідними 

правомочностями. 
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У зв’язку із фактичною відсутністю чіткої дефініції поняття «способи 

правового регулювання заробітної плати» та невизначеністю в розмежуванні 

способів та методів пропонуємо під способами правового регулювання 

заробітної плати розуміти законодавчо встановлені конкретні шляхи 

реалізації юридичного впливу на правовідносини, які виникають з приводу 

виплати заробітної плати та направлені на якісне врегулювання й 

упорядкування даних трудо-правових відносин і задоволення потреб та 

законних інтересів працівника, який отимує заробітну плату. 

На думку П.Д. Пилипенка, Я.В. Сімутіної, залежно від специфіки 

суспільних відносин, які регламентуються, у теорії права прийнято виділяти 

два способи правового регулювання:  

1) спосіб договірного (диспозитивного, децентралізованого, 

автономного) регулювання, який ґрунтується на координації цілей та 

інтересів сторін суспільних відносин і застосовується для регламентації 

відносин громадянського суспільства, у яких суб’єкти задовольняють 

переважно свої приватні інтереси, тобто у сфері галузей приватноправового 

характеру;  

2) спосіб державного (імперативного, централізованого) регулювання, 

що ґрунтується на відносинах субординації учасників суспільних відносин і 

використовується у публічно-правових галузях [189, с. 22-23, с. 45-46; 162, с. 

11]. Протягом тривалого часу ці два методи розвивалися у різних напрямках, 

що було пов’язано із соціальною політикою держави і недостатньо 

розвиненим ринком праці в Україні. 

Я.В. Сімутіна розглядає два способи правового регулювання у 

комплексі, вона визначає державно-нормативне та договірне регулювання 

заробітної плати  як способи правотворчості, за допомогою яких 

здійснюється прийняття норм права щодо організації оплати праці. А вже на 

основі прийнятих норм права здійснюється імперативне або диспозитивне 

регулювання суспільних відносин залежно від того, яка поведінка 

вимагається від суб’єктів цих відносин [162, с. 10]. Варто погодитися з 
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науковцем з приводу того, що безпосередньому регулюванню правовідносин 

передує прийняття відповідних норм права, що є правотворчістю в широкому 

розумінні з позиції загальної теорії права. Однак така правотворчість є лише 

елементом методу правового регулювання, окрім неї має місце, наприклад, 

дотримання прийнятих норм права. Ключовим елементом цього визначення є 

те, що на основі прийнятих норм права здійснюється правове регулювання, 

яке є однією з ознак не лише методу правового регулювання, а й правової 

системи. 

Ю.П. Дмитренко також виділяє два види способів правового 

регулювання заробітної плати і зазначає, що організація оплати праці 

будується на принципах поєднання різних способів правового регулювання, 

які здійснюються державними органами в централізованому порядку та 

локальним регулюванням безпосередньо на підприємствах. Правове 

регулювання оплати праці проводиться на підставі законодавчих та інших 

нормативних актів, наприклад, генеральної угоди, на державному рівні; 

галузевих, регіональних угод; колективних договорів; трудових договорів 

[96, с. 309-310]. З огляду на наведене можна встановити, що науковець 

виділяє спосіб централізованого правового регулювання, а також спосіб 

локально-правового регулювання заробітної плати. Проте, на нашу думку, 

доцільно вести мову ще про один окремий спосіб – спосіб індивідуально-

правового регулювання заробітної плати, який здійснюється за домовленістю 

сторін і встановлює заробітну плату безпосередньо у трудовому договорі. 

Ю.П. Ороловський вказує на те, що у правовому регулюванні 

заробітної плати існують три способи: спосіб державного регулювання 

заробітної плати, спосіб колективно-договірного регулювання заробітної 

плати та спосіб індивідуально-договірного регулювання заробітної плати. 

Науковець зазначає, що необхідність нормативно-правового регулювання 

заробітної плати не викликає сумніву. Наявні способи правового 

регулювання оплати праці є аналогічними практично в усіх країнах світу 

[190, с. 291]. Тобто вчений допускає існування трьох способів правового 
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регулювання оплати праці, які кореспондують рівням нормативно-правового 

регулювання трудових правовідносин. Наведений поділ способів правового 

регулювання оплати праці є найбільш доцільним та буде взятий нами за 

основу при формуванні власної класифікації. 

Таким чином, враховуючи вищенаведене, слід надати авторську 

класифікацію способів правового регулювання заробітної плати. 

Отже, за нашим переконанням, способи правового регулювання 

заробітної плати поділяються на: 

 спосіб державного регулювання заробітної плати; 

 спосіб колективно-договірного регулювання заробітної плати; 

 спосіб індивідуально-договірного регулювання заробітної плати; 

 змішаний спосіб правового регулювання оплати праці. 

Необхідно також детально проаналізувати кожен з наведених засобів 

юридичного впливу на оплату праці працівників. 

О.В. Валецька визначає спосіб державного регулювання оплати праці 

(заробітної плати) як діяльність держави в особі певних органів, які за 

допомогою правових методів встановлюють державні норми і мінімальні 

гарантії в оплаті праці та здійснюють інші повноваження, віднесені до їхньої 

компетенції [191, с. 12]. Важливим є те, що способи дійсно повинні бути 

правовими, тобто такими, що існують в рамках чинного законодавства (є 

чинними) і встановлені у порядку, визначеному законом. Формулювання 

«інші повноваження, віднесені до їхньої компетенції» одночасно забезпечує 

можливість широкого регулювання правовідносин. 

Державне регулювання оплати праці являє собою систему визначених 

процедур, правил, норм, нормативів та гарантій оплати праці, що 

регулюються відповідними законодавчими і нормативними актам й 

контролюються з боку органів влади щодо їх до тримання. Державне 

регулювання оплати праці повинне забезпечувати ефективність заробітної 

плати в межах дії її основних функцій та зростання відповідно до зростання 

обсягів виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) [192, с. 107]. 
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Тобто спосіб державного регулювання заробітної плати полягає у 

встановленні певних правил, чітких процедур, які регламентуються 

законодавчими актами трудового права. Варто також відмітити, що даний 

спосіб направлений безпосередньо на встановлення єдиних 

загальнодержавних правових норм щодо оплати праці усіх працівників. 

Таким чином, підсумовуючи, можна визначити сутність способу 

державного регулювання заробітної плати, яка полягає у встановленні 

нормативно-правовими актами системи засобів, прийомів, правил, процедур, 

норм та гарантій заробітної плати, що здійснюються, регламентуються та 

гарантуються державою в особі уповноважених органів із визначеною 

компетенцією з метою недопущення порушення трудових прав суб’єктів 

правовідносин із заробітної плати. Особливістю даного способу правового 

регулювання заробітної плати є те, що воно здійснюється на 

загальнодержавному рівні на основі законодавчих актів вищої юридичної 

сили.  

О.М. Чала визначає колективно-договірне регулювання заробітної 

плати як процес взаємодії найманих працівників і роботодавців (їхніх 

представників), спрямований на вирішення основного соціально-

економічного питання з метою запобігання виникнення конфліктів та 

сприяння сталому розвитку організації, регіону, країни. Науковець вважає, 

що механізм колективно-договірного регулювання оплати праці дозволяє 

створити такі умови, коли задовольняються потреби роботодавців у якісній 

роботі, одержанні прибутків та найманого працівника – гідних умовах 

життєдіяльності, що відповідають стандарту, який склався у даний час у 

даній країні [193, с. 9]. Отже, з цього випливає, що даний спосіб правового 

регулювання праці здійснюється на основі співпраці двох основних 

учасників трудових правовідносин – роботодавців та працівників. Мета 

даного способу юридичного впливу на заробітну плату полягає у задоволенні 

колективних потреб та інтересів шляхом прийняття відповідного локального 

акта. 
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Р.В. Тульчинський визначає спосіб колективно-договірного 

регулювання заробітної плати як один із ключових факторів ринкової моделі 

функціонування механізму організації оплати праці [194, с. 11]. Головним у 

колективно-договірному регулюванні виступає нормативно-правовий акт, що 

є основним регулятором відносин, а також суб’єкт його прийняття. Крім 

того, важливо слідкувати за дотриманням законодавства про працю й інших 

правових норм. Типовими явищами для колективно-договірного 

регулювання оплати праці в Україні є невиконання угод або їх неповне 

виконання, а також відсутність чітких критеріїв оцінки ступеня виконання 

положень, що свідчить, з одного боку, про недостатню конкретизацію 

положень угод, а, з іншого боку, про формальний і у певній мірі 

необов’язковий підхід до їх виконання [194, с. 11]. 

На думку О.В. Валецької, значення колективно-договірного 

регулювання заробітної плати полягає у конкретизації правових норм, 

встановлених державою; підвищенні рівня пільг і гарантій, передбачених 

законодавством; узгодженні інтересів сторін трудових правовідносин; 

сприянні розвитку правової свідомості та правової культури громадян [191, с. 

13; 162, с. 13]. Змістом даного способу правового регулювання заробітної 

плати виступає деталізація загальнодержавних норм, тобто конкретизація 

способу державного правового регулювання. Необхідно також вказати на те, 

що даний спосіб правового регулювання заробітної плати не повинен 

суперечити державному, а лише поліпшувати умови оплати праці, 

санкціоновані органами влади. 

Отже, характерною особливістю даного способу правового 

регулювання оплати праці є безпосередня участь основних суб’єктів 

трудових правовідносин (роботодавців та працівників), які за допомогою 

визначених засобів й прийомів конкретизують загальнодержавне 

регулювання заробітної плати та навіть створюють можливість для 

поліпшення умов щодо оплати праці, її розміру, системи виплат тощо. 
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Як зазначає О.В. Валецька, індивідуально-договірне регулювання 

оплати праці є одним із рівнів договірного способу, за допомогою якого 

сторони трудового договору встановлюють умови щодо оплати праці з 

урахуванням вимог чинного законодавства, генеральної та галузевої угоди, 

колективного договору [2, с. 175]. Даний спосіб правового регулювання 

оплати праці характеризується фактичною участю лише двох суб’єктів – 

роботодавця та працівника,  які у встановленому законом порядку 

здійснюють диференціацію правового регулювання заробітної плати і 

конкретизують певні аспекти у даній сфері. 

Під час укладення трудового договору здійснюється конкретизація 

винагороди окремо взятого працівника, до уваги беруться як 

загальнодержавні норми, так і акти локальної нормотворчості (колективний 

договір, посадові інструкції, внутрішні положення про преміювання, 

структурні підрозділи тощо). У цьому процесі особливої ваги набуває 

потреба відходу від радянського принципу зрівняння в оплаті праці, усебічне 

врахування особистого внеску працівника в загальний результат колективної 

праці, успішне функціонування бізнесу, отримання доходу підприємством 

[196, с. 71]. Спосіб інивідуально-договірного регулювання заробітної плати 

здійснює впорядкування трудо-правових відносин на найнижчому рівні 

правового регулювання – на рівні відносин працівника і роботодавця. Окрім 

того, цим способом забезпечується максимальна персоніфікації винагороди, 

її розміру та порядку виплати за трудову діяльність конкретного працівника. 

На підставі наведеного можна констатувати, що спосіб індивідуально-

договірного регулювання трудових правовідносин характеризується 

наявністю безпосередніх зв’язків конкретного працівника та роботодавця, які 

у співпраці та за допомогою визначеного засобу юридичного впливу, а саме 

трудового договору, регламентують положення у сфері оплати праці 

працівника. 

Співвідношення державного і договірного регулювання заробітної 

плати дозволяє говорити про існування ще одного способу правового 
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регулювання — способу змішаного правового регулювання заробітної плати, 

який включає в себе інші способи правового регулювання. Цей спосіб має 

акцентувати увагу на послідовності дій, спрямованих на регулювання 

відносин із заробітної плати на будь-якому суб’єкті господарювання чи 

неприбутковій організації. 

Змішаний спосіб правового регулювання заробітної плати слід 

визначити як послідовність системних засобів, прийомів, прав, процедур, 

норм, гарантій, що визначаються у нормативно-правовому акті чи договорі 

між працівником і роботодавцем незалежно від форми господарювання з 

метою забезпечення прав та інтересів суб’єктів трудових правовідносин. 

Багато аспектів заробітної плати носять приватно-правовий характер, 

оскільки регулюються вони не лише імперативними (державними), але й 

диспозитивними (договірними) нормами. В Україні підвищується роль 

договірного регулювання заробітної плати, її розміри визначаються з 

врахуванням ситуації на ринку праці. 

У багатьох державах світу спостерігається тенденція зростання 

договірного регулювання заробітної плати за рахунок скорочення 

централізованих (державних) норм. Незважаючи на це, в окремих державах 

СНД спостерігається абсолютно протилежна тенденція. Виникає об’єктивне 

питання: наскільки договірне регулювання повинно поширюватися на 

відносини з регулювання заробітної плати, враховуючи те, що в Україні існує 

державна система правового захисту заробітної плати працівників, яка, хоча 

й недостатньо ефективно, але працює. 

Варто констатувати, що збалансоване співвідношення публічного та 

приватного регулювання трудових правовідносин у сфері оплати праці 

найбільше відповідає інтересам суспільства. При цьому використання 

механізму державного і договірного регулювання відповідає і міжнародному, 

і національному законодавству. Основною метою правового регулювання 

повинно бути створення умов, що забезпечують гідне життя людини. 
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Справедливе регулювання заробітної плати завжди передбачає 

безпосередню участь держави в договірному та індивідуальному регулюванні 

оплати праці, контролі за розвитком відносин з оплати праці. Відмова 

держави від діяльності щодо правового регулюванні заробітної плати веде до 

нівелювання соціально-захисної функції трудового права шляхом не надання 

державних можливостей недобросовісним роботодавцям повністю 

виконувати функції з регулювання заробітної плати і впливати на заробітну 

плату працівників самостійно [197]. 

Таким чином, комплексне використання декількох способів правового 

регулювання оплати праці, що передбачає застосування державного та 

договірного способів правового регулювання заробітної плати, є ефективним 

та забезпечує максимальну регламентацію трудо-правових відносин у сфері 

оплати праці. 

Враховуючи вищенаведене, необхідно зробити висновок про те, що 

дослідження правового регулювання заробітної плати завжди було і 

залишається актуальним, оскільки дане питання стосується кожної людини. 

Заробітна плата виступає фактично єдиним джерелом, що надає змогу 

адекватно забезпечувати умови життя людини. 

У зв’язку з цим визначення способів правового регулювання заробітної 

плати дозволило також встановити неістотну, однак існуючу відмінність між 

ними, що стало вирішальним для науково-теоретичного комплексу знань у 

сфері трудового права. 

Важливими є подальші дослідження у цьому напрямі, які нададуть 

змогу визначити чіткі шляхи удосконалення нормативно-правового 

регулювання заробітної плати та встановлення єдиної упорядкованої системи 

диференційованої оплати праці. 
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Висновки до Розділу 2 

1. Структура заробітної плати – внутрішня побудова заробітної 

плати, що складається з логічно впорядкованих певним чином та пов’язаних 

між собою елементів заробітної плати, що у результаті являє собою 

винагороду працівника за виконання трудових обов’язків. 

2.Структурні ознаки заробітної плати:  

– внутрішня побудова;  

– логічна впорядкованість;  

– сукупність складових та пов’язаних між собою елементів;  

– результат – отримання винагороди. 

3.До структури заробітної плати входить:  

– основна заробітна плата, що встановлюється у вигляді тарифних 

ставок та виплачується працівникові за фактично виконану роботу. Вона 

виступає для працівника гарантією, що стимулює робочий процес, захищає 

трудові та соціальні права. Виплачується основна заробітна плата штатним та 

позаштатним працівникам. На формування основної заробітної плати 

впливає ряд чинників, зокрема такі об’єктивні фактори, які залежать від 

кваліфікації та категорії працівників, відповідальності та складності 

виконаної роботи; 

– додаткова заробітна плата, яка залежить від певних чинників, а 

саме умов праці та характеру робіт, особливостей навичок та досягнень 

працівника, виплат компенсаційного та заохочувального характеру, 

виконання додаткової роботи, виплат за невідпрацьований час. Тобто в 

більшості практичних випадків додаткова заробітна плата залежить від 

старанності та інших суб’єктивних якостей кожного окремого працівника; 

– інші компенсаційні та заохочувальні виплати – це виплати, що 

безпосередньо пов’язані із роботою за рік, виконанням важливих завдань і 

включають у себе винагороди одноразового, систематичного та соціального 

характеру. 

6) Особливості структури заробітної плати: 
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  головним структурним елементом заробітної плати є основна 

заробітна плата, якій і приділяється найбільша увага; 

  єдиними правовими підставами виплати додаткової заробітної плати 

як структурного елементу є небезпечність та важкість виконуваних робіт, 

роботи у святкові та вихідні дні, роботи, що перевищують загальну 

тривалість робочого часу; 

 реалізація права на преміювання як за високі трудові досягнення, так 

і пов’язані із проведенням урочистостей з нагоди свят; 

 специфікація структури заробітної плати для окремих категорій 

працюючих, зокрема державних службовців; 

 можливість проведення статистичних підсумків по заробітній платі 

на основі її структурних елементів; 

 законодавча реалізація державної політики, пов’язаної із оплатою 

праці, заробітною платою, зокрема структурою заробітної плати. 

7) Метод правового регулювання заробітної плати – це сукупність 

чітко встановлених засобів, прийомів та правил імперативного й 

диспозитивного характеру, що забезпечують нормативне регламентування 

суспільних правовідносин, які виникають між державою, роботодавцем та 

працівником з приводу визначення розміру, системи і порядку оплати 

трудової діяльності працівників, а також контролю за її дотриманням. 

8)  Методи правового регулювання заробітної плати: 

 імперативний метод правового регулювання заробітної плати; 

 диспозитивний метод правового регулювання заробітної плати; 

 змішаний метод правового регулювання заробітної плати. 

9)  Способи правового регулювання заробітної плати – це законодавчо 

встановлені конкретні шляхи реалізації юридичного впливу на 

правовідносини, які виникають з приводу виплати заробітної плати та 

направлені на якісне врегулювання й упорядкування даних трудо-правових 

відносин і задоволення потреб та законних інтересів працівника, який 

отримує заробітну плату. 
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10)  Способи правового регулювання заробітної плати: 

 спосіб державного регулювання заробітної плати; 

 спосіб колективно-договірного регулювання заробітної плати; 

 спосіб індивідуально-договірного регулювання заробітної плати; 

 змішаний спосіб правового регулювання оплати праці. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ТА ГАРАНТІЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ 

ПРАЦІ 

 

3.1 Мета і завдання системи оплати праці 

  

Система оплати праці є надзвичайно важливою соціально-правовою 

складовую трудових відносин в Україні. У цьому контексті йдеться не лише 

про оплатність як визначальну ознаку трудових правовідносин, але й про 

особливий зміст системи оплати праці, яка має свій соціальний, економічний 

та суто правовий вимір. Ведучи мову про систему оплати праці як 

комплексну категорію, слід розуміти, що обраний предмет дослідження має 

свій вплив на трудові правовідносини та в подальшому на суспільство 

загалом. Цей вплив, детермінантами якого є суспільні відносини з приводу 

оплати праці, нерозривно пов’язані з юридичними нормами, проявляється у 

реалізації мети та завдань системи оплати праці. Кожну з окреслених 

категорій слід почергово опрацювати задля комплексного праворозуміння 

досліджуваного поняття. 

 Якщо меті і завданням заробітної плати як поняттю було 

присвячено значну кількість досліджень, то категорія «система оплати праці» 

із її відповідними складовими елементами не була предметом відповідних 

досліджень. Тому у науці існує прогалина в цьому питанні, усунути яку 

покликане наше дослідження. 

 Крім цього, сучасна зміна підходів до державного регулювання 

системи оплати праці, її складових та економіко-правових механізмів впливу 

на трудові правові відносини, яка проявляється зокрема у кардинальному 

зміні підходу до регулювання системи тарифних ставок та їх співвідношення 

з мінімальною заробітною платою, зумовлює й відповідну зміну функцій, 

мети й завдань системи оплати праці як трудо-правової категорії з 
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економічним змістом. Тому на часі здійснити доктринальне обґрунтування 

вияву системи оплати праці у трудових правовідносинах, економічній 

системі та суспільстві загалом. 

 Дослідження заробітної плати та окремих аспектів даної трудо-

правової категорії здійснювало багато науковців, серед яких: А.М. 

Апанасенко, Г.О. Барабаш, О.В. Валецька, О.С. Гальченко, ГА. Капліна,                                     

О.А. Мірошниченко, Д.В. Назаров, І.В. Огієнко, А.М. Островерх, О.С. Реус, 

О.П. Рудницька, Я.В. Сімутіна та інші. Однак, з точки зору мети і завдань 

саме системи оплати праці як широкого комплексного поняття, відповідна 

система не була розглянута. Очевидно, стосовно тих чи інших елементів 

системи оплати праці існує багато тез дослідників, які стануть теоретичною 

основою для подальших розробок, однак безпосередньо обрана нами для 

дослідження категорія потребує комплексного підходу щодо її вивчення з 

огляду на все наведене вище. 

 Одразу слід підкреслити, що при дослідженні мети та завдань 

системи оплати праці слід виходити із розуміння системності цього поняття, 

яке складається із визначених елементів та відрізняється від категорії 

«заробітна плата» маючи ряд окремих рис. Ці риси проявляються у розрізі 

елементів системи оплати праці, кожен з яких має свою спеціальну, більш 

вузьку мету, а також завдання у порівнянні із збірним поняттям оплати праці. 

Із цих окремих елементів можливо у подальшому виділити узагальнені мету і 

завдання системи оплати праці, яка визначатиметься у взаємозв’язку мети і 

завдань як складових елементів цього поняття. Так як у науці елементам 

системи оплати праці, їх природі в частині мети та завдань, що реалізуються 

нею, приділено небагато уваги, теоретичною основою у більшій мірі в 

даному дослідження будуть мета й завдання самої категорії заробітної плати, 

крізь призму яких проявляються складові елементи системи оплати праці 

загалом.  Отже, дослідження здійснюватиметься за відповідним алгоритмом. 

Метою в українській мові прийнято називати те, до чого хтось прагне, 

чого хоче досягти, ціль [198, с. 661]. Основна мета системи оплати 
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проявляється у тій спрямованості її складових інститутів, які визначаються 

відповідним правовим регулюванням, що включає у себе регулювання 

заробітної плати та її структурних елементів, а також усієї правової й 

організаційної системи, що спрямована на забезпечення здійснення виплат 

найманим працівникам. Наведено й підкреслено вище, що система оплати 

праці не повинна ототожнюватись із заробітною платою та її структурою, 

оскільки остання є поняттям ширшим, хоча сама заробітна плата як правове й 

економічне явище займає центральне місце в аналізованій системі.  

 Розуміння системи заробітної плати та складивих її елементів 

нерозривно пов’язане із метою та завданнями, якими наділяють відповідну 

правову категорію у суспільних правовідносинах. Слушно визначає оплату 

праці О.В. Валецька, розкриваючи її як систему організаційно-правових 

механізмів та способів, які обумовлюють визначення, нарахування та 

виплату працівнику заробітної плати за його працю відповідно до 

законодавства, актів соціального діалогу і трудового договору [191, с. 10]. 

Таким чином, ні поняття системи оплати праці, ні її мета й завдання у повній 

мірі не співпадатимуть з самою заробітною платою, адже система 

спрямована на її визначення, нарахування та виплату з використанням 

наявних у ній механізмів та способів. Заробітна плата як правовий інститут 

та фактично сума коштів, що виплачується найманому працівнику відповідно 

до трудового договору та інших актів регулювання оплати праці, виступають 

у даному випадку похідними складовими. Безумовно, система оплати праці у 

кінцевому результаті прямує до спільної соціальної, правової й економічної 

мети, як і відповідна заробітна плата, але першочергово один із спектрів 

даної системи – саме врегулювання та визначення засад нарахування й 

виплати структурних елементів найманих працівників. 

Також у науці дається трактування системи оплати праці як інституту, 

який по суті розкривається через сукупність юридичних норм [14, с. 82], або 

ж оплату праці тлумачать як дію роботодавця [199, с. 473] чи розглядають її 

як процес [200, с. 51-52] тощо. Не вдаючись повторно в ґрунтовний аналіз 
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даного поняття та його розмежування, зазначимо, що при визначенні мети, 

завдань та функцій даної системи слід враховувати як її матеріально-правові 

складові (заробітна плата в розрізі її структурних елементів), так і 

організаційні й процесуальні аспекти, які приводять в рух правовий вплив 

норм та актів індивідуального регулювання заробітної плати як ключової 

категорії системи. А тому, з одного боку, система матиме мету, що 

співпадатиме із відповідною метою заробітної плати як інституту трудового 

права, а, з іншого боку, також мету, яка полягатиме у первинному визначенні 

засад (регулюванні) заробітної плати та правовідносин, що виникають з 

підстав відповідного регулювання. 

Керуючись попередньо встановленою комплексністю відповідної 

категорії, слід навести позицію Г.А. Капліної, яка стверджує, що оплата праці як 

інститут трудового права має визначатися як система правовідносин, 

спрямованих на забезпечення грошових виплат роботодавцем працівнику, 

тарифікацію і нормування праці відповідно до законодавства, колективних 

договорів, угод, локальних нормативних актів і трудового договору. Науковець 

продовжує класифікацію відповідних правовідносин за об’єктом, виділяючи такі 

види правовідносин з оплати праці:  

1) правовідносини із заробітної плати;  

2) правовідносини з виплати гарантійних сум;  

3) правовідносини з надання компенсаційних виплат;  

4) правовідносини з нормування й тарифікації праці [115, с. 8-9]. 

Відповідно, для визначення мети системи оплати праці необхідно у тій чи іншій 

мірі проаналізувати спрямованість вищенаведених правовідносин, положень, що 

їх врегульовують, а також усіх тих об’єктів, які взаємодіють та функціонують у 

системі оплати праці. 

Підходи до розуміння мети як найбільш узагальненої категорії прояву 

чогось й цілі існування чогось можуть суттєво відрізнятися. Наводимо позицію             

А.М. Апанасенко, яка підкреслювала, що нормування праці як кінцевий 

результат системи оплати праці є способом забезпечення оптимального 
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співвідношення міри праці [201, c. 15]. Відповідно, такою кінцевою метою 

можна  наділити й систему оплати праці. Натомість О.В. Валецька висловлює 

думку, що необхідність докорінної реформи інституту оплати праці полягає 

насамперед в активному процесі формування нової ідеології винагороди у 

трудових правовідносинах [191, c. 3]. Тому метою системи оплати праці, якщо 

таку розглядати на загальнодержавному рівні, можна визначити у рівній мірі 

формування нової ідеології у відповідній сфері взаємовідносин між 

роботодавцями та працівниками щодо використання найманої праці для 

створення тих чи інших суспільних благ. 

Мету системи оплати праці можна також визначити, виходячи із 

складових цього поняття, зокрема із мети заробітної плати, яку також 

можливо розглядати у різних контекстах. Так Я.В. Сімутіна, аналізуючи 

заробітну плату з різних точок зору, зазначає, що її доцільно розглядати як 

обсяг життєвих засобів, об’єктивно необхідних для відновлення робочої сили 

та ефективного функціонування виробництва. Ці засоби працівник повинен 

отримувати в обмін на свою працю у розмірі, який втілюється у наборі 

споживчих благ та послуг, необхідних працівнику та членам його родини. 

Крім цього, заробітна плата науковцем узагальнено розкривається як 

винагорода [162, с. 9]. Дотримуючись такого підходу,  зазначимо, що метою 

системи оплати праці, яка може гарантувати можливість надбання 

необхідних працівнику засобів для використання ним особисто чи членами 

його сім’ї, а також у рівній мірі забезпечувати винагороду за здійснену 

працю, є забезпечення заробітної плати на відповідному рівні.  

Натомість Г.А. Капліна концептуально не погоджується з позицією 

попереднього науковця з огляду на те, що вважати заробітну плату 

винагородою за працю не можна з таких причин:  

1) заробітна плата – це відшкодування вартості праці, витраченої 

працівником, а не винагорода його за щось;  
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2) своєю трудовою діяльністю працівник має законне, безумовне право на 

одержання заробітної плати, а в основі винагороди лежить бажання 

роботодавця;  

3) заробітна плата завжди носить регулярний, постійний характер, а 

винагороді властивий несистемний, разовий характер;  

4) заробітна плата виплачується у наперед обумовлених і встановлених 

розмірах, а розмір винагороди залежить від волі роботодавця. Науковець 

зазначає, що винагорода за працю є додатковою виплатою працівнику за 

досягнення певного результату праці, виногороді не властивий характер 

системності і регулярності. Заробітну ж плату вчена пропонує визначати саме як 

ціну праці [115, с. 8-9, 15-16]. Відповідно, основна мета системи оплати праці як 

в розрізі держави, так і її адміністративно-територіальних одиниць, галузей 

економіки, конкретних підприємств, установ, організацій – визначити ціну праці 

категорій працівників або конкретного працівника, а також встановити у тій чи 

іншій мірі унормовані підходи й засади нарахування й виплати заробітної плати 

як ключового об’єкта правовідносин з оплати праці. 

З огляду на вищесказане, необхідно зауважити, що різні концептуальні 

підходи до визначення розуміння й, відповідно, призначення заробітної плати як 

ключової категорії системи оплати праці зумовлюють необхідність звернути 

увагу й на позиції щодо визначення мети структурних елементів заробітної 

плати. Наведемо найбільш показовий приклад у цьому аспекті. 

Так, наприклад, Я.В. Сімутіна, визначаючи основну заробітну плату, 

акцентує увагу на її природі як винагороді, що реалізується перманентно, 

натомість додаткова заробітна плата виплачується з урахуванням тих чи інших 

факторів, які, зокрема, мають прив’язку до збільшення продуктивності та 

результативності працівника [162, c. 5, 10]. Враховуючи попередньо наведене 

власне авторське поняття цих структурних елементів, варто зазначити, що у 

системі оплати праці основна заробітна плата встановлюється з метою 

визначення звичайної ціни праці та нарахування заробітної плати працівнику 

незалежно від показників його продуктивності. Натомість встановлення 
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додаткової заробітної плати, у більшій мірі в системі оплати праці як другого 

рівня заробітної плати на підприємствах, установах й організаціях, здійснюється 

з метою підвищення мотивації та встановлення залежності результату праці від 

отримуваної працівником заробітної плати.  

 Продовжуючи вищенаведений приклад, слід відзначити влучну 

думку А.М. Островерх, яка вважає, що основна мета гарантійних виплат – це 

охорона матеріальних інтересів працівника в періоди, коли він не працював і 

не міг отримувати заробітної плати не з власної вини. Натомість характерною 

рисою компенсаційних виплат є їх мета і зміст – відшкодування працівникові 

понесених ним витрат, того, що витрачено або має бути витрачено в процесі 

виконання ним трудових або інших обов’язків, передбачених чинним 

законодавством [202, с. 8-9]. Таким чином, кожен з елементів структури 

заробітної плати має свою характерну мету, яка вказує на причину та ціль їх 

правового регулювання. Це ж стосується й інших елементів, що входять до 

системи оплати праці. Ми вважаємо, що мета системи оплати є 

універсальною, яка притаманна будь-яким іншим елементам системи. За 

відповідного належного регулювання інституту оплати праці усі елементи 

виконують свої властиві їм функції, що повинні бути спрямовані на 

досягнення мети системи оплати праці як збірної категорії. 

 Мета – категорія, яка взаємопов’язана із завданнями та 

функціями, що може виконувати певний об’єкт чи система. Кожен з 

елементів системи оплати праці виконує свої особливі функції як по 

відношенню до самої системи, так і щодо зовнішніх об’єктів, на які 

досліджувана система має вияв. Тому універсальний підхід до розуміння 

мети системи оплати праці потребує дослідження завдань і функцій її самої 

та елементів, з яких складається система оплати праці. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови поняття 

«завдання» розкриває як наперед визначений, запланований для виконання 

обсяг роботи, справа і т.ін.; настанова, розпорядження виконати певне 

доручення; те, що хочуть здійснити тощо [203, с. 378]. По відношенню до 
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мети, завдання є більш деталізованими елементами, які або включаються 

безпосередньо в узагальнену мету, або ж є тими конкретними правовими й 

організаційними заходами, які необхідно реалізувати, щоб досягти 

поставленої мети.  

 Показовими у розрізі системи оплати праці є тези О.С. 

Гальченко, яка виділила ті чи інші завдання щодо елементів досліджуваної 

категорії з використанням комплексного її бачення. Науковець до основних 

завдань правового регулювання оплати праці відносить:  

1) забезпечення суттєвого підвищення рівня оплати праці;  

2) вдосконалення організації обліку оплати праці;  

3) запровадження нової, прогресивної системи оплати праці, тобто 

якісне поєднання відрядної й погодинної системи;  

4) забезпечення належного матеріального заохочення за сумлінне і 

якісне виконання обов’язків.  

Натомість завданнями тарифного регулювання оплати праці, на думку 

вченої, доцільно назвати наступні:  

1) вдосконалення тарифної системи шляхом встановлення 

співвідношень тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації працівників;  

2) втілення в життя гнучких форм і систем оплати праці, включаючи 

контрактну й безтарифну;  

3) розроблення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати праці як 

чинників підвищення мотивувальної і стимулюючої ролі тарифних систем на 

підприємствах;  

4) опрацювання мотиваційного механізму регулювання міжпосадових 

окладів, міжкваліфікаційних рівнів оплати праці;  

5) вдосконалення нормування праці як засобу впорядкування міри 

праці та її оплати;  

6) обґрунтування вибору найефективніших форм і систем оплати праці;  

7) колективна регламентація заробітної плати [204, с. 14-16]. Цілком 

підтримуємо влучно виділену сукупність завдань, які стоять перед системою 
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оплати праці як категорії трудового права. Саме виділення відповідних 

завдань крізь призму регулювання оплати праці відповідає у повній мірі тим 

цілям, які відіграє система оплати праці, що визначена та включає у себе 

акти, якими врегульовано досліджуваний об’єкт.  

Таким чином, можна констатувати, що система оплати праці своїм 

первинним завданням має у більшій мірі визначення нормування оплати 

праці, яке встановлює основні засади щодо розрахунку розміру та структури 

заробітної плати, яка виплачується конкретному працівнику. А вже у 

подальшому через інститут заробітної плати та її структурні елементи 

досліджувана система виконує функціональне призначення самої заробітної 

плати як винагороди або ж ціни праці, яке остання відіграє у різних 

соціально-структурних одиницях, таких як окреме підприємство, область чи 

галузь економіки, або ж державна економічна система загалом. При цьому 

різні рівні регулювання системи оплати праці також мають відповідні 

особливі функції. 

Я.В. Сімутіна, до результатів наукової праці якої ми неодноразово 

зверталися, обґрунтовує необхідність збереження на період становлення 

ринкових відносин у нашій державі норм імперативного характеру, перш за 

все, у відносинах із заробітної плати, оскільки, на думку науковця, лише 

державно-нормативне регулювання здатне забезпечити кожному 

працюючому мінімальний рівень гарантій в оплаті праці [162, c. 6]. Таким 

чином, до завдань оплати праці також слід віднести встановлення тих чи 

інших гарантій у сфері заробітної плати зокрема та оплати праці загалом 

щодо найманих працівників. Не применшуючи ролі державного регулювання 

системи оплати праці, слід зазначити, що відповідне гарантування прав 

найманих працівників є не менш важливим завданням локального й 

індивідуального правового регулювання оплати праці, які доповнюють 

систему й спрямованість державного регулювання системи оплати праці. 

 О.С. Гальченко зокрема вважає, що державне регулювання 

оплати праці повинно охоплювати:  
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1) здійснення державної політики у сфері оплати праці у вітчизняній 

економіці загалом та в основних її галузях;  

2) науково-методичне забезпечення оплати й нормування праці на всіх 

рівнях управління;  

3) запровадження механізму індексації заробітної плати у зв’язку із 

зростанням цін;  

4) удосконалення порядку компенсації за несвоєчасну виплату 

заробітної плати;  

5) забезпечення законодавчого й методичного супроводу реалізації 

концептуальних засад реформування оплати праці;  

6) державний контроль за станом оплати праці [204; с. 15-16].  

Відповідні завдання характерні для публічно-правового регулювання 

оплати праці як невід’ємної складової досліджуваної системи. Ці завдання 

можна поділити на суто правові й організаційно-правові. Державне 

регулювання системи оплати праці завжди пов’язане із наданням певних 

державних гарантій у наведеній сфері, забезпечення реалізації на практиці 

яких безумовно варто віднести до одного із ключових завдань системи 

оплати праці. 

У частині державного регулювання системи оплати праці слід 

підкреслити, що в основному завдання такого регулювання полягає у 

гарантуванні й захисті соціальних та трудових прав найманих працівників у 

сфері оплати праці. Деталізовані положення законодавств України у цьому 

напрямі спрямовані на досягнення основних принципів системи оплати 

праці, які є нормативно визначеними. 

Однак держава не лише врегульовує ті чи інші питання елементів 

системи оплати праці щодо усіх категорій найманих працівників, але, будучи 

великим роботодавцем, безпосередньо на рівні законодавства встановлює 

систему оплати праці державних службовців та інших осіб, які отримують 

заробітну плату з бюджету чи з інших джерел фінансування, що мають 

публічне походження. Візьмемо для прикладу регулювання системи оплати 
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суддів.            Г.О. Барабаш зазначав, що для суддів чинним законодавством 

України закріплено особливу систему оплати праці, яка відповідає специфіці 

виконуваної ними трудової функції. Зокрема, суддівська винагорода 

регулюється лише спеціальними нормами і складається з посадового окладу 

й доплат за вислугу років, перебування на адміністративній посаді в суді, 

науковий ступінь, роботу, що передбачає доступ до державної таємниці [205,            

с. 15]. Таким чином, завданням державного регулювання системи оплати 

праці є у рівній мірі забезпечення належних й справедливих засад оплати 

праці тим чи іншим державним службовцям та працівникам бюджетної 

сфери, а також своєрідна оплата тих ризиків та умов праці, які наявні при 

здійсненні трудових обов’язків відповідними працівниками. 

Г.А. Капліна зазначає такі основні елементи індивідуально-правового 

регулювання оплати праці, що проявляються, по-перше, у встановленні 

працівнику індивідуальних умов оплати з урахуванням законодавства і норм 

колективно-договірного регулювання оплати праці; по-друге, в наданні 

працівнику повної інформації про умови оплати його праці на підставі 

законодавчих і колективно-договірних норм [115, с. 14]. Отже, стосовно 

конкретного найманого працівника система оплати праці забезпечує визначення 

індивідуальних умов оплати праці та їх поєднання із системою оплати праці, яка 

врегульована на рівні держави, галузі, регіону, конкретного підприємства. Саме 

ж інформування у даному випадку відіграє не так інформаційну роль, як роль 

юридичної визначеності у питаннях оплати праці, яка забезпечується 

доведенням до відома працівника положень, керуючись якими останній може 

спрогнозувати розмір оплати праці при досягненні того чи іншого результату, 

виконуючи свою трудову функцію.  

 Дослідник О.Г. Валецька стверджує, що завдання договірного 

регулювання оплати праці набуло особливого значення. Таке регулювання, 

як елемент системи оплати праці, має наступні завдання:  

1) конкретизація правових норм, встановлених державою;  

2) підвищення рівня пільг і гарантій, передбачених законодавством;  



179 

3) узгодження інтересів сторін трудових правовідносин;  

4) сприяння розвитку правової свідомості та правової культури [191, c. 

14]. 

Безумовно, наведений перелік не є вичерпним, однак демонструє 

принцип диференціації правового регулювання систем оплати праці, які 

діють у різних соціально-структурних одиницях. Крім цього, окреслені 

завдання тих чи інших систем оплати праці визначають у подальшому 

функції цих систем або ж окремих їх елементів. 

Правове регулювання системи оплати праці, будучи нерозривно 

пов’язаним з економічною роллю заробітної плати та її організації, 

спрямоване на забезпечення того економічного й виробничого ефекту, який 

можна очікувати від такої системи. Науковець-економіст Г.І. Тибінка 

зазначає, що найважливішими завданнями організації оплати праці є: 

правильно відносити у собівартість продукції (робіт, послуг) сум нарахованої 

зарплати, збирати та групувати показники праці та заробітної плати, складати 

необхідну звітність та здійснювати розрахунки з органами соціального 

страхування, проводити розрахунки з працівниками підприємства по оплаті 

праці у встановлені терміни. Вчена зазначає, що планування фонду оплати 

праці має вирішальне значення для забезпечення матеріального зацікавлення 

працівників у збільшенні обсягів виробництва, підвищенні 

конкурентоспроможності продукції, покращенні фінансового стану 

підприємства [206, c. 49]. Виконання окреслених завдань забезпечується 

поєднанням державного регулювання системи оплати праці, яке становить 

певний базис у наведеній сфері, та відповідного локального й 

індивідуального регулювання питань, що пов’язані із заробітною платою. 

Відповідно, завданням оплати праці є збалансування інтересів роботодавців 

та найманих працівників у цій сфері та досягнення поставлених соціальних, 

виробничих і економічних результатів.  

 О.С. Гальченко вважає, що ефективність праці значною мірою 

визначається системою її оплати, яка є важливим засобом підвищення 
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заінтересованості працівників у результатах своєї праці, у збільшенні обсягів 

виробленої продукції, в поліпшенні її якості й асортименту [204, c. 3]. 

Відповідно, підвищення ефективності праці найманого працівника – одне з 

основних завдань системи оплати праці. Останнє забезпечується системою 

стимулювання, засобом якого є належним чином організована система 

оплати праці у тій чи іншій соціально-структурній одиниці.  

Уже цитована науковець О.В. Валецька слушно зазначає, що заробітна 

плата є найважливішою категорією в системі умов праці [191, c. 3]. Будучи 

ключовою умовою праці та випливаючи із діючої системи оплати праці, 

заробітна плата безумовно виконує усі пов’язані з цим правові, виробничі, 

соціальні й економічні завдання, з яких можна визначити відповідні функції, 

що випливають із виконуваних перманентно завдань. 

 Як було зазначено вище, в частині мети елементів системи 

оплати праці останні відрізняються своєю спрямованістю. Хоча у сукупності 

елементи системи оплати праці реалізує завдання, що дозволяють їй 

наблизитись до відповідної мети, однак кожному з них притаманний 

пріоритет тих чи інших завдань. Це було продемонстровано на прикладах 

рівнів правового регулювання системи оплати праці, проте слід також 

звернути увагу і на структурні елементи заробітної плати як ключового 

інституту системи оплати праці.  

 Наприклад, аналізуючи пропозиції Г.А. Капліної з приводу 

запровадження базового окладу у систему оплати працівників бюджетної 

сфери, можна прослідкувати виділення науковцем таких завдань як 

забезпечення ефективності та уніфікації тарифної сітки в оплаті праці 

державних службовців. Крім цього, забезпечення освітнього рівня, 

ініціативності та компетентності – також прерогатива основної заробітної 

плати. Надбавки, що входять до її складу, науковцем пропонується визначати 

на рівні закону [115, с. 13]. Таким чином, у системі оплати праці основна 

заробітна плата відіграє певну стабілізаційну роль, виконуючи завдання 

забезпечення стабільної оплати праці за визначеним рівнем, але не нижче, 
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ніж встановлено у трудовому законодавстві та актах локального правового 

регулювання системи оплати праці.  

З цього приводу І.В. Огієнко, досліджуючи зокрема питання оплати 

праці в органах внутрішніх справ, зазначає, що слід збільшити питому вагу 

посадових окладів та зменшити роль надбавок й доплат у структурі 

заробітної плати таких працівників [207, c. 13]. Слід зазначити, що доплати й 

надбавки, які визначені як обов’язкові, входять до структури основної 

заробітної плати та не залежать від ефективності й результативності (це 

положення закріплено у Законі України «Про оплату праці») [4]. Останні 

відіграють в основному завдання зі стимулювання освітнього рівня, 

підвищення кваліфікації, стабільності службової кар’єри тощо. Натомість у 

цьому контексті в більшій мірі слід вести мову про премії, підстави надання 

яких не завжди належним чином визначені у системі оплати праці тих чи 

інших працівників бюджетних установ, а можливість їх надання на власний 

розсуд створює загрозу корупційних діянь чи незаконного впливу. Крім 

цього, значна питома вага премій у заробітній платі загалом створює загрозу 

надмірної залежності працівника від особи, до повноважень якої входить 

преміювання на тих чи інших підприємствах, в установах і організаціях. 

Безумовно, премії як мотиваційна й стимулююча складова з відповідними 

завданнями й функціями є незамінною частиною системи оплати праці, 

однак основна заробітна плата відіграє певну забезпечувальну роль, а її 

належно визначений розмір дозволяє у більшій мірі забезпечити трудові 

права й інтереси як найманого працівника у приватній сфері, так і 

державного службовця. 

З приводу додаткової заробітної плати цікаву думку висловила дослідниця 

Г.А. Капліна, що заохочення як частина заробітної плати повинно перейти зі 

сфери нагороди до сфери законного додаткового заробітку, на який матиме 

право працівник за досягнутий високий результат праці. При цьому 

наголошується, що надання заохочення має бути обов’язком, а не правом 

роботодавця [115, c. 9-10]. З цим слід у повній мірі погодитись, адже лише за 
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наявності обов’язкової винагороди за високий результат праці, додаткова 

заробітна плата й система оплати праці загалом буде виконувати завдання, що 

на неї покладено, – забезпечувати підвищення мотивації найманих працівників 

та покращення ефективності й результативності праці.  

 У контексті вищенаведеного Я.В. Сімутіна зазначає, що 

заохочувальні й компенсаційні виплати повинні бути виключені зі складу 

структури заробітної плати, яка має законодавче закріплення, оскільки 

останні відіграють інші соціально-економічні завдання [162, c. 6]. О.П. 

Рудницька, досліджуючи правове регулювання гарантійних витрат у 

трудовому праві, серед їх основних завдань називає забезпечення збереження 

середнього заробітку працівника (повністю чи частково), а також запобігання 

втраті цього заробітку. Зазначені завдання, на думку вченої, є формою 

реалізації юридичної гарантії права працівників на недопущення зниження 

або втрати доходів останніх та забезпечують його шляхом збереження 

середньої заробітної плати працівників, мають матеріальний характер [208, c. 

11]. Таким чином, завдання гарантійних і  компенсаційних виплат – це 

збереження заробітної плати та її визначеного розміру за працівником та 

недопущення здійснення найманим працівником за власний рахунок витрат, 

пов’язаних із здійсненням трудової діяльності без належної компенсації. 

З огляду на все вищенаведене, підкреслимо, що система оплати праці 

як комплексне збірне поняття та кожна з її категорій виконують значну 

сукупність завдань, які розкривалися та структурувалися науковцями, 

доповнити позиції яких повинна наша класифікація.  

До основних завдань системи оплати праці як комплексної інституції 

належать: 

1) визначення умов та засад обчислення суми заробітної плати; 

2) забезпечення на організаційному рівні проведення виплат заробітної 

плати; 

3) забезпечення основних гарантій у сфері праці; 

4) встановлення компенсаційних та гарантійних виплат; 
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5) забезпечення ефективного виконання своїх функцій елементами 

виплати праці; 

6) організація оплати праці у розрізі підприємств, регіонів, галузей 

економіки та ринку праці в державі загалом; 

7) встановлення основних засад саморегулювання й державного 

регулювання попиту й пропозиції на ринку праці; 

8) нормування праці загалом та заробітної плати зокрема; 

9) інші завдання, пов’язані із забезпеченням принципів оплати праці. 

Натомість окремо визначимо похідні завдання системи оплати праці, 

які остання реалізує крізь призму інституту заробітної плати: 

1) забезпечення стимулювання ефективної праці; 

2) стимулювання досягнення поставлених економічних та соціальних 

результатів; 

3) забезпечення справедливої оплати за здійснену працю; 

4) стимулювання підвищення продуктивності праці; 

5) забезпечення конкурентоспроможності посади (праці) на 

підприємстві чи у більш широких соціально-структурних одиницях; 

6) забезпечення компенсації понесених працівниками витрат; 

7) забезпечення стабільності трудових правовідносин; 

8) інші завдання, які виконує система оплати праці через економічні й 

правові якісні та кількісні характеристики заробітної плати. 

Відповідний підхід у повній мірі дозволяє встановити ту роль, які 

система оплати праці відіграє як комплексна категорія, а також 

опосередковано через заробітну плату як ключовий елемент системи та 

об’єкт, на який відповідна система спрямовує свою дію. 

Натомість пріоритетними завданнями у розрізі елементів системи 

оплати праці є: 

1) основна заробітна плата – забезпечення стабільності й належної ціни 

праці відповідно до компетенції та виконуваної трудової функції; 
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2) додаткова заробітна плата – стимулювання продуктивної праці та 

досягнення позитивного соціального чи економічного результату; 

3) гарантійні й компенсаційні виплати – відшкодування понесених 

працівником часових/трудомістких чи матеріальних затрат у процесі 

здійснення трудової функції, які не повинні зменшувати розмір заробітної 

плати; 

4) державне регулювання оплати праці – забезпечення гарантій 

найманим працівникам у сфері оплати праці; 

5) локальне регулювання оплати праці – нормування оплати праці у тій 

чи іншій соціально-структурній одиниці; 

6) індивідуальне регулювання оплати праці – визначення розміру й 

порядку нарахування заробітної плати конкретному працівнику за виконану 

роботу з врахуванням основних гарантій, передбачених державним та 

діючим локальним регулюванням оплати праці; 

7) організація виплати заробітної плати – забезпечення вчинення 

юридичних дій щодо виплати заробітної плати та дотримання прав та 

інтересів найманих працівників у цій сфері, а також справляння 

передбачених законодавством відрахувань до фондів соціального і 

пенсійного страхування та податків. 

 

3.2 Функції системи оплати праці 

 

Завдання системи оплати праці безпосередньо визначають функції 

даної системи та її окремих елементів [209]. Новий погляд на досліджувану 

категорію дозволить встановити ті основні функції, які здійснює система 

оплати праці у трудових правовідносинах, що у подальшому дозволить 

виробити сталий, більш ефективний механізм вияву цього явища у 

суспільних відносинах загалом. Отже, даний напрям дослідження є не лише 

актуальним з точки зору доктрини, але й має практично-прикладний елемент, 

оскільки результати роботи можуть бути суспільно корисними. 
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Згідно з Тлумачним словником української мови термін «функція» 

розглядається як явище, яке залежить від іншого явища, є формою його 

виявлення і змінюється відповідно до його змін; робота кого-, чого-небудь, 

обов’язок, коло діяльності когось, чогось (наприклад, функції директора); 

величина, яка змінюється зі зміною незалежної змінної величини (аргументу) 

[210, с. 628]. Тобто, функцією системи оплати праці є певний прояв її впливу 

у трудових правовідносинах та суспільстві загалом, а функціями елементів 

системи – прояв їх впливу у системі або ж на інші об’єкти суспільної 

дійсності.  

А.О. Горденюк зазначає, що оплата праці повинна бути так 

організована, щоб забезпечити функції, які на неї покладаються. З юридичної 

точки зору, зазначає фахівець, основними функціями в даному випадку є 

відновлювальна (відтворювальну) і стимулююча (мотиваційна) функції [211, 

c. 15]. При цьому, відновлююча функція у цьому контексті вжита не як 

відновлення обумовленої заробітної плати, а як відновлення трудових 

ресурсів працівника з метою подальшої реалізації права на продуктивну й 

творчу працю. На наше переконання, перелік функцій системи оплати праці 

слід вважати ширшим, адже, запроваджуючи на рівні держави, регіону, галузі 

чи окремого підприємства систему оплати праці, зазначимо, що вочевидь 

суб’єкти правовідносин з регулювання оплати праці не обмежуються 

відповідними функціями.  

Знову ж таки, наведемо позицію О.С. Гальченко, яка підійшла до 

визначення функцій оплати праці комплексно, розглянувши їх зокрема в 

розрізі елементів відповідної системи. Дослідниця зазначає, що функції 

оплати праці – це її призначення й роль як складника сфери практичної 

діяльності щодо узгодження й реалізації інтересів найманих працівників і 

роботодавців. Серед конкретних функцій науковцем виділено наступні:  

1) відтворювальну – функцію джерела коштів для розширеного 

відтворення робочої сили;  
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2) стимулюючу – функцію основної ланки мотивації 

високоефективної праці, встановлення безпосередньої залежності 

заробітної плати від кількості і якості праці кожного працівника, його 

трудового внеску;  

3) регулюючу – функцію засобу перерозподілу робочої сили з 

урахуванням ринкової кон’юнктури;  

4) соціальну – функцію забезпечення соціальної справедливості, 

однакової винагороди за однакову працю;  

5) узгоджувальну – функцію формування платоспроможного попиту 

населення, під чим розуміється форма виявлення потреб, забезпечених 

грошовими коштами покупців, з одного боку, й виробництва споживчих 

товарів – з іншого. У підсумку наводиться слушна думка, що функції 

оплати праці тісно взаємозв’язані, і лише за їх сукупності досягається 

ефективна організація заробітної плати. Протиставлення й неузгодження 

будь-якої з них сприяє, як свідчать і світовий, і вітчизняний досвід, 

кризовим явищам в економіці країни [204, c. 15-16]. Хоч заробітна плати є 

категорією вужчою, однак функціональне спрямування й відповідна мета 

системи оплати праці у кінцевому результаті має прояв у конкретних 

правовідносинах. Такий перелік функцій, на наш погляд, більш комплексний 

та повний, ніж попередньо наведений. 

 Система оплати праці як правовий інститут та її функції у 

більшій мірі можуть бути розкритими через складові елементи її 

регулювання. У цьому контексті наводиться перелік функцій договірного 

регулювання оплати праці, до якого відносять:  

1) конкретизацію правових норм, які встановлюються, реалізуються 

й забезпечуються державою;  

2) кількісне збільшення гарантій і компенсацій, передбачених 

законодавством;  
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3) усунення прогалин чинного законодавства у сфері оплати праці. 

Натомість серед функцій локального способу правового регулювання 

оплати праці виділяють:  

1) первинне правове впорядкування оплати праці;  

2) координацію відносин працівників і роботодавців;  

3) реалізацію, конкретизацію, доповнення й експериментальну 

перевірка правових норм;  

4) підвищення рівня встановлених державою гарантій трудових прав 

працівників [204, c. 16]. Систему цих функцій в розрізі досліджуваних 

елементів доповнюють функції держаного регулювання оплати праці.  

В.В. Звір виділяє такі функції механізму державного регулювання 

оплати праці в Україні: 

1) системотвірна функція;  

2) гарантувальна функція; 

3) функція контролю та захисту оплати праці від необґрунтованого 

зменшення її розміру, інших порушень; 

4) консультативно-інформаційна функція [212, с. 21].  

Виділений перелік справді влучно описує функціональну складову 

державного регулювання оплати праці як елемента системи оплати праці 

загалом. Ключову роль, на нашу думку, у даному випадку відіграє 

гарантувальна функція, адже саме державне регулювання гарантує захист та 

забезпечення дотримання прав найманих працівників у сфері оплати праці. 

Звернімо також увагу на функції більш вужчого поняття – тарифної 

системи оплати праці. Відповідно до Рекомендацій щодо визначення 

заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника 

в кінцеві результати роботи підприємства, затверджених наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 31.03.1999 № 44 до 

функцій тарифної системи оплати праці належать наступні: 1) визначати 

мінімальні гарантовані рівні оплати праці робітників; 2) забезпечувати 

обґрунтовану диференціацію в межах встановлених мінімальних гарантій 
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розмірів оплати праці в залежності від кваліфікації та складності 

виконуваних робіт; 3) стимулювати підвищення кваліфікації робітників та 

індивідуальних результатів їх праці [213]. Окреслені у даному документі 

елементи у більшій мірі є завданнями, що випливають із відповідних функцій 

– гарантійної, забезпечувальної та стимулюючої. З приводу тарифної системи 

оплати праці, то вважаємо, що прерогативою останньої є виконання 

регулюючої функції. 

Необхідно також звернути увагу на перелік функцій заробітної плати, 

який є ключовим механізмом системи оплати праці. О.В. Валецька доповнює 

перелік функцій заробітної плати і включає, крім відтворювальної, 

мотиваційної та соціальної, ще такі: регулюючу та функцію формування 

платоспроможного попиту [191, c. 15]. Остання хоч і розглядається як суто 

економічна з широким змістом [214, с. 276], однак, якщо її прояв звузити 

ринком праці, є сенс включити її до переліку функцій заробітної плати як 

елемент комплексної правової категорії системи оплати праці. Наближений 

перелік функцій по відношенні до заробітної плати також наводять науковці 

у сфері економічної науки [211, c. 15]. Цікавим є доповнення переліку, яке 

здійснює АМ. Колот, виділяючи оптимізаційну функцію заробітної плати 

[215, с. 13]. Остання, на нашу думку, самій заробітній платі не зовсім 

притаманна, а може бути застосована саме до поняття системи оплати праці, 

оскільки, якщо індивідуальне правове регулювання забезпечує відносини з 

приводу заробітної плати між одним працівником і роботодавцем, то система 

оплати на підприємствах чи інших соціально-структурних одиницях може 

здійснити оптимізацію економічних чи виробничих процесів, покращити 

витрати на фонд оплати праці, забезпечивши тим самим його найбільш 

ефективне використання, мати інший позитивний вплив на соціально-

структурну систему. 

 Інший підхід до виділення функцій заробітної плати наявний у 

розробках у сфері економічної науки Г.Т. Завіновської, яка виділяє наступні з 

них:  
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1) збереження зайнятості, запобігання безробіттю ціною заниження 

заробітної плати;  

2) забезпечення соціальних гарантій;  

3) збереження попереднього статусу, пов’язаного з попереднім 

робочим місцем;  

4) стримування інфляції (через затримку виплати заробітної плати);  

5) перерозподіл зайнятих по галузях і сферах економіки;  

6) поширення нелегальної та вторинної зайнятості;  

7) посилення мобільності робочої сили [216, с. 153-154]. По-перше, 

наведені функції більш доцільно розглядати саме як завдання заробітної 

плати. По-друге, із деякими з них у повній мірі не можемо погодитись. 

Наприклад, функція стримування інфляції через затримку виплати заробітної 

плати у жодному разі не може розглядатися як певна функція. Затримувати 

виплату заробітної плати неприпустимо, мало з того, за затримку заробітної 

плати понад місяць встановлена кримінальна відповідальність [217]. Це ж 

стосується поширення нелегальної та вторинної зайнятості, яку фахівець 

чомусь відніс до функцій заробітної плати. Насправді ці негативні явища слід 

розглядати,                по-перше, як неналежну реалізацію гарантій та 

принципів системи оплати праці в широкому її розумінні, по-друге, з точки 

зору кримінології здійснюючи аналіз причин та мотивів виникнення 

злочинності у системі оплати праці. 

Крім наведених вище, І.Д. Малицька називає ще такі функції заробітної 

плати як захисна і виховна. На думку науковця, захисна функція полягає у 

тому, що роботодавець зобов’язаний виплачувати заробітну плату 

працівнику за виконану роботу принаймі не нижче розміру мінімальної 

заробітної плати. У разі погодження конкретного розміру заробітної плати 

під час укладення трудового договору роботодавець не вправі самовільно не 

виплачувати чи зменшувати її розмір. Виховна функція заробітної плати,  на 

думку науковця, полягає в усвідомленні серед працездатного населення 

необхідності працювати, щоб забезпечити себе та свою родину необхідними 
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засобами для існування. Також прояв елементу виховання науковець вбачає у 

тому, що через заробітну плату з’являється відчуття морального обов’язку 

сумлінно працювати та бути законослухняним громадянином [218, с. 412]. 

Сам елемент виховання у більшій мірі притаманний не заробітній платі 

загалом, а такому її структурному елементу як додаткова заробітна плата в 

частині заохочувальних виплат. Що ж стосується захисної функції заробітної 

плати, то тут у повній мірі погоджуємось, однак сповна ця функція 

реалізується саме в системі оплати праці, а не виключно в інституті 

заробітної плати.  

Доповнюючи цей перелік, Г.І. Тибінка визначає також інноваційну 

функцію. На думку науковця, вона полягає у заохоченні власника 

вдосконалювати технічні основи виробництва, оскільки пов’язана із 

зниженням собівартості, а також впроваджувати нові прогресивні форми і 

системи заробітної плати, що дає змогу зацікавити працівників у підвищенні 

результативності їхньої праці. Реалізація цієї функції полягає і у підвищенні 

кваліфікації, освіти працівників, що супроводжується розширенням їх 

інноваційної діяльності [219, c. 25]. Знову ж таки, відповідна функція у 

більшій мірі має вияв саме у системі оплати праці як комплексній категорії. 

 Беручи до уваги позиції вищенаведених науковців з приводу 

функцій оплати праці, слід виділити наступні функції системи оплати праці:  

1) захисну;  

2) гарантійну;  

3) регулюючу;  

4) конкурентну;  

5) забезпечувальну;  

6) мотиваційну;  

7) узгоджувальну;  

8) оптимізаційну;  

9) інноваційну;  

10) виховну;  
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11) компенсаційну.  

Відповідний удосконалений перелік функцій системи оплати праці у 

повній мірі розкриває суть цієї системи як комплексного правового явища, 

що впливає на суспільні відносини з приводу оплати праці.  

 Як і у випадку із завданнями системи оплати праці, визначимо 

пріоритетні функції в розрізі елементів даної системи: 

1) основній заробітній платі у більшій мірі притаманні захисна, 

гарантійна й забезпечувальна функції; 

2) додатковій заробітній платі – мотиваційна; 

3) гарантійним й компенсаційним виплатам – гарантійна та 

компенсаційна відповідно; 

4) державному регулюванню оплати праці – гарантійна й 

компенсаційна, як і у випадку з основною заробітною платою; 

5) локальному регулюванню оплати праці – конкурентна, регулююча й 

мотиваційна; 

6) індивідуальному регулюванню оплати праці – узгоджувальна; 

7) організації виплати заробітної плати – захисна. 

Підсумовуючи усе вищесказане, зазначимо, що метою системи оплати 

праці як комплексної правової категорії є регламентування та організація 

оплати праці відповідно до правових й економічних функцій, зокрема 

забезпечення прав та інтересів найманих працівників і роботодавців, а також 

реалізація принципів та гарантій у сфері правовідносин з оплати праці. 

Спираючись на результати дослідження, можна стверджувати, що 

систему оплати праці слід розглядати не лише як сукупність тарифів та 

розцінок за виконання тієї чи іншої роботи найманими працівниками, а і як 

упорядковану сукупність норм та реалізованих на їх основі правовідносин, 

які творять механізм регулювання оплати праці. За допомогою останнього 

система оплати праці має свій вияв у суспільних правовідносинах.  

На виконання окресленої загальної мети системи оплати праці остання 

загалом та її складові елементи мають ряд завдань, які виплавають з 
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особливостей економіко-правової природи даної системи та її структурних 

елементів. Як сама система, так і її елементи виконують ряд функцій, які 

визначають роль та місце кожного з цих елементів у правовідносинах з 

оплати праці.  

У подальшому актуальним буде здійснення дослідження принципів та 

гарантій системи оплати праці, які потребують окремого детального 

теоретичного переосмислення. 

 

3.3 Принципи системи оплати праці 

 

 Мета, завдання та функції системи оплати праці та її елементи 

нерозривно пов’язані із принципами та гарантіями, яким притаманна 

відповідна система. Саме ці категорії забезпечують дотримання прав та 

інтересів сторін трудових правовідносин, а також стабільність процесу 

оплати праці як одного з ключових процесів в економічній системі держави. 

Саме визначальна економічна й соціальна роль системи оплати праці 

зумовлює необхідність її належного правового регулювання, що 

забезпечують, зокрема, принципи й гарантії у цій царині. 

 Актуальність обраної проблематики зумовлена декількома 

факторами. По-перше, в Україні здійснюється реформа трудового 

законодавства, у результаті якої має бути прийнятий новий Трудовий кодекс 

України, в який повинні увійти положення, що регулюють систему оплати 

праці, а діючий Закон України «Про оплату праці» повинен втратити 

чинність. Такий процес потребує наукового забезпечення. По-друге, тотальне 

порушення прав громадян у сфері оплати праці має бути усунуте 

організаційними й правовими заходами. Останні полягають у забезпеченні 

дієвості наявних гарантій та, в разі потреби, запровадження нових. По-третє, 

система оплати праці повинна відображати правову політику України як 

соціальної й правової держави. Таким чином, тема характеризується не лише 

актуальністю, але й практичною доцільністю. 
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 Наукове обґрунтування системи принципів у сфері оплати праці 

дозволяє забезпечити підґрунтя для виявлення проблем у цій царині та 

надати пропозиції щодо подальшого їх усунення. Це стосується принаймні 

тих проблем, які лежать в організаційній та правовій площині. Однак правове 

забезпечення, як уже було доведено, нерозривно пов’язане з подальшим 

економічним змістом системи оплати праці, оптимізація якої на 

загальнодержавному рівні може принести значний позитивний економічний 

результат. Тому сподіваємось, що результати даного дослідження стануть 

корисними для держави та суспільства. 

 Вивченню принципів у сфері оплати праці присвячено багато як 

комплексних, так і фрагментарних досліджень. Серед науковців, які у тій чи 

іншій мірі розробляли окреслену сферу, особливої уваги заслуговують такі,                

як-от: О.В. Бондарук, О.В. Валецька, К.К. Довбиш, О.П. Жук, Г.А. Капліна, 

О.Я. Лаврів, А.М. Островерх, С.М. Прилипко, О.А. Соколова, Т.Б. Фартушок,                              

Р.М. Шимановська та інші. Вони здійснили вагомий внесок у розробку 

принципів у сфері оплати праці, які можуть стати теоретичною основою. 

Однак з огляду на вищенаведені підстави, які обумовлюють актуальність 

здійснення даного дослідження, а також з урахуванням того, що оплату праці 

не завжди розглядали як системне правове утворення, а інколи 

ототожнювали із заробітною платою, потрібно вкотре звернутися до 

вивчення відповідної проблематики. 

Як у радянській, так і сучасній тлумачній літературі термін «принцип» 

розкривається у багатьох значеннях, серед яких:  

1) основне вихідне положення якої-небудь системи, учення, теорії, 

ідеологічного напрямку;  

2) особливість, покладена в основу створення або здійснення чого-

небудь, спосіб створення або здійснення чогось;  

3) переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, 

поведінці;  
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4) основне, вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії, 

політичного устрою;  

5) внутрішнє переконання, норма або правило поведінки [220, с. 695-

694; 221, с. 366; 222, с. 214; 223, с. 302; 224, с. 188]. Слушно зазначає О.В. 

Валецька, що при втіленні принципів у систему оплати праці роль заробітної 

плати в стимулюванні продуктивності праці та зацікавленості працівника в 

підвищенні результативності та якості роботи буде зростати [191, c. 11]. Цим 

позитивний ефекти від реалізації основних принципів у системі оплати праці 

не закінчується, адже при фактичній оптимізації надсистеми і підсистем 

оплати праці як інституту будуть у повній мірі реалізовані усі функції 

досліджуваної системи, що спричинить надзвичайно якісні зрушення в 

соціальному й економічному плані. Зокрема, на тісний зв’язок економічних 

та правових засад при визначенні принципів інституту оплати праці вказував 

Р.З. Лівшиць, який підкреслював, що правові принципи, обумовлені 

економікою, випливають із неї, мають об’єктивний характер [155, c. 34]. 

Слушно зазначає О.Я. Лаврів, що принципам трудового права 

притаманні такі характеристики як об’єктивна обумовленість, регулятивний 

характер, імперативність, взаємоузгодженість, системність, універсальність, 

загальна значущість та визначеність предмета правового регулювання [225, с. 

9]. А.М. Колодій доводить, що характерною особливістю принципів слід 

вважати те, що вони не розрізнені, а перебувають у чіткій системі та 

субординації, відбивають не тільки властивості правової системи, а й місце 

кожного з принципів у житті суспільства [226, c. 31]. 

Влучною є теза Г.А. Капліної, що на сучасному етапі економічні 

відносини у суспільстві розвиваються швидше, ніж їх правове забезпечення, 

тому особливої значущості набуває законодавче закріплення принципів оплати 

праці: принципи можуть заповнювати прогалини у регулюванні правовідносин з 

оплати праці [115, c. 8-9]. У цьому контексті у повній мірі слід погодитися із 

вченим, так як навіть при детальному регулюванні відносин з оплати праці 

завжди будуть наявні юридичні обставини, яких не можна передбачити, однак 
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регулювання яких повинно бути забезпеченим. Крім цього, у міру того, що 

більша частина норм та положень,  які визначають систему оплати праці, наявні 

саме на рівні локального та індивідуального регулювання трудових 

правовідносин, врегульована на приватному рівні система оплати праці завжди 

матиме ті чи інші недоліки, для вирішення яких не завжди можливо застосувати 

конкретну норму законодавства. У цьому випадку можуть застосовуватися 

принципи, які стосуються досліджуваного правового об’єкта.  

Згаданий науковець, підходячи системно до вивчення окресленого 

питання, зазначає, що до системи принципів оплати праці мають увійти, по-

перше, загальногалузеві принципи, адаптовані до специфіки відносин з 

відплатності праці,  по-друге, спеціальні принципи, що відображають сутність 

правового регулювання оплати праці в умовах ринкової економіки. На думку 

вченої, у системі спеціальних принципів оплати праці головне місце мають 

посісти принцип справедливості в оплаті праці і принцип рівної оплати за рівну 

працю. Ці принципи мають бути законодавчо наповнені конкретним змістом, 

для чого в їх нормативній редакції необхідно передбачити оціночні критерії, 

зокрема закріпити на рівні закону співвідношення між середнім і високим 

рівнем оплати праці, а також встановити базовий рівень оплати праці 

працівників однієї спеціальності [115, c. 8-9]. Цілком влучно визначені 

відповідні принципи, на яких ґрунтується у подальшому вся система оплати 

праці. Однак, на наше переконання, перелік таких принципів повинен бути 

доповнений. Крім цього, звернімо увагу на формулювання принципу рівної 

оплати за рівну працю, що не зовсім відображає реальну сутність правового 

регулювання антидискримінаційного принципу в оплаті праці. Справді, за 

загальним правилом, праця всіх працівників повинна у рівній мірі бути 

оплачена. Проте у повній мірі рівність праці буває доволі рідко. Однак цей 

принцип не є універсальним. Так працівники, які мають більший стаж роботи на 

підприємстві,  в установі чи організації, зазвичай отримують певну надбавку за 

стаж роботи. Особливо це стосується державних службовців. Або ж 

роботодавець може преміювати працівника, результат праці якого попередньо 
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був надзвичайно значним внеском у вироблення продукції. Однак за сукупності 

відповідних факторів оплата праці повинна бути рівноцінною.  

Це означає, що при наявності однакового стажу роботи, внеску у 

виробничу чи іншу діяльність роботодавця та результату такої діяльності, якщо 

це є підставою для нарахування основної чи додаткової заробітної плати, у тому 

числі преміювання, останнє повинне бути здійснено щодо обох працівників з 

рівноцінним результатом. При цьому в ідеалі, щоб у системі оплати праці на 

підприємстві, в установі чи організації попередньо були визначені підстави й 

умови здійснення доплат та заохочень, що дозволить, по-перше, спрогнозувати 

найманим працівником співвідношення результату його праці й відповідної 

оплати, по-друге, захистити себе від дискримінації. Тому, на нашу думку, більш 

доцільно цей принцип визначити як заборону дискримінації в оплаті праці. Це 

стосується і регулятивних положень актів, якими упорядковується система 

оплати праці, що не можуть бути дискримінаційними. Зокрема в актах 

локального характеру не може бути зазначено, наприклад, особливостей оплати 

праці з огляду на стать, за винятком обґрунтованих обставин, з якими 

законодавство пов’язує додаткові гарантії працівникам, наприклад, стан 

вагітності чи материнства. 

О.В. Валецька до принципів правового регулювання оплати праці 

відосить: принцип справедливої заробітної плати; заборону дискримінації в 

оплаті праці; встановлення державою мінімальної заробітної плати; 

встановлення розміру заробітної плати конкретного працівника у трудовому 

договорі; поєднання державного та колективно-договірного регулювання 

оплати праці; випереджання темпів зростання продуктивності праці 

порівняно з темпами зростання заробітної плати [227; c. 285]; гарантованість 

виплати заробітної плати; диференціацію розміру заробітної плати залежно 

від особливостей умов праці, її складності, шкідливості, значення для 

господарства країни, природно-кліматичних та географічних особливостей 

району, виконання робіт та інших відповідних факторів, визначених 

законодавством, локальними актами та трудовим договором [191, с. 11]. 
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Такий перелік принципів є більш повним, однак деякі з них, на нашу думку, 

потребують дещо іншого формулювання, яке окреслимо в подальшому.  

Доцільно навести позицію Я.А. Карасаєва, яку продовжує Т.Б. 

Фартушок,  стосовно того, що серед найважливіших принципів оплати праці 

– принцип єдності та диференціації, метою якого є встановлення єдиних умов 

праці для всіх працівників та їх диференціація за певних обставин для певних 

категорій працівників. Кожен має право заробляти на своє життя, проте це 

право диференціюється залежно від певних об’єктивних обставин, 

зумовлених специфікою галузей виробництва, професійними, статевими, 

віковими особливостями працівників, місцезнаходженням підприємств тощо. 

Ці обставини потребують особливого підходу до правового забезпечення 

умов праці. У результаті об’єктивні обставини призводять до порушення 

єдиних правил, що регулюють застосування праці, і вимагають видання 

спеціальних норм, які пристосовують загальні правові приписи до 

специфічних умов праці [228, c. 277; 229, c. 24-25]. Саме у цьому принципі 

проявляється основна сукупність функцій системи оплати праці, адже за 

допомогою єдності й диференціації умов праці, з одного боку, забезпечується 

стабільний розмір основної заробітної плати як однієї з найбільш важливих 

соціальних, економічних та правових гарантій, з іншого – присутня певна 

мотиваційна складова.  

Крім вищенаведеного принципу, Т.Б. Фартушок виділяв ще наступні 

принципи оплати праці в аспекті захисту права на оплату праці:  

2) рівність оплати праці;  

3) єдність правового регулювання оплати праці;  

4) принцип рівності сторін;  

5) принцип гарантованості оплати праці;  

6) принцип матеріальної заінтересованості;  

7) принцип плановості оплати праці;  

8) принцип раціонального співвідношення темпів зростання 

продуктивності праці та її оплати;  
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9) вирівнювання рівня оплати та скорочення різниці в доходах між 

високо- і малооплачуваними категоріями працівників;  

10) принцип простоти й доступності оплати праці;  

11) принцип невідворотності захисту [228, с. 227-229]. Погоджуємось із 

запропонованою науковцем системою, адже частково відповідні принципи 

реалізуються на практиці, і чинне законодавство й державна політика у сфері 

оплати праці стимулюють їх дотримання. Однак, наприклад, принцип 

вирівнювання рівня оплати та скорочення різниці в доходах між високо- і 

малооплачуваними категоріями працівників не зовсім відображає як засади 

державної політики, так і відповідного правового регулювання. Тому хоча і є 

певна спрямованість функціонування системи оплати праці в даному 

напрямі, але сформульований таким чином принцип більш доцільно, з нашої 

точки зору, розглядати у контексті принципу справедливості оплати праці, 

який є одним з ключових щодо нашої системи.  

Слід звернути увагу на тезу А.М. Островерх, яка, досліджуючи правове 

регулювання гарантійних і компенсаційних виплат, зазначає, що їх спільною 

метою є недопущення зниження заробітної плати працівника у випадках, 

встановлених законодавством, і відшкодування працівнику витрат, які він 

поніс при виконанні своїх трудових обов’язків [230, c. 9]. Відповідні цілі 

можна сформулювати як дієвий принцип недопущення зниження заробітної 

плати працівника у зв’язку з витратами, пов’язаними з трудовою функцією. 

За аналогією, формулювання такого принципу можна застосувати і до 

мінімальної заробітної плати як основної гарантії системи оплати праці, 

оскільки заробітна плати не може бути нижчою за встановлений законодавчо 

розмір мінімальної заробітної плати, крім випадків, встановлених у 

законодавстві.  

Цікавими є погляди вчених-економістів на принципи системи оплати 

праці, які нерозривно поєднані із принципи правового регулювання системи, 

оскільки правове регулювання повинно забезпечити дотримання у тому числі 
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й принципів, що мають змішане економіко-правове функціональне 

призначення.  

 Так О.А. Грішнова виділяє наступні принципи організації оплати 

праці: 

1) підвищення реальної заробітної плати за рахунок зростання 

ефективності виробництва та праці;  

2) диференціація заробітної плати залежно від трудового внеску 

працівника у результати діяльності підприємства, від змісту і умов праці, від 

місцезнаходження підприємства, його галузевої належності;  

3) однакова оплата за однакову працю (науковець підкреслює, що в 

умовах ринкової економіки цей принцип варто трактувати як недопущення 

дискримінації в оплаті праці за статтю, віком, національністю тощо і як 

принцип справедливості при розподілі всередині підприємства);  

4) державне регулювання оплати праці, що включає законодавство і 

угоди у сфері праці, податкову систему, встановлення залежності між 

динамікою індивідуальних доходів та інфляцією;  

5) врахування впливу ринку праці (у ринкових умовах роботодавець не 

зможе набрати і втримати робочу силу потрібної якості, не забезпечивши 

конкурентоспроможний на даному ринку праці рівень її оплати); 

6) простота, логічність та доступність форм і систем оплати праці, 

широка інформованість працівників про суть систем оплати праці [214, с. 

277]. 

Як бачимо, за винятком незначних доповнень, принципи системи 

оплати праці у більшій мірі повторюють попередньо наведені науковцями-

правниками принципи. Це вкотре демонструє єдність спрямованості 

правового регулювання та економічних цілей, які стоять перед системою 

оплати праці.  

Г.Т. Завіновська використовує дещо інший підхід до виділення 

принципів системи організації оплати праці. Серед виділених науковцем 

принципів є наступні:  
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1) оплата праці найманого працівника залежно від його особистого 

трудового вкладу, кількості і якості витраченої праці, при цьому 

враховуються результати господарської діяльності підприємства і його 

фінансові можливості;  

2) надання самостійності підприємствам у виборі форм і систем оплати 

праці та визначенні її розміру, натомість величина заробітної плати за 

фактично виконану норму праці (роботу) не повинна обмежуватися, 

водночас вона не може бути нижчою від установленої державою мінімальної 

заробітної плати; 

3) співвідношення в оплаті праці різних категорій і професійно-

кваліфікаційних груп з урахуванням складності виконуваних робіт і умов 

праці, її престижності; 

4) стимулювання підвищення технічного й організаційного рівня 

виробництва, зниження собівартості й підвищення якості продукції; 

5) регулювання розмірів мінімальної заробітної плати має 

забезпечувати просте відтворення робочої сили працівників різної 

кваліфікації, при цьому це стосується державного та тарифно-договірного 

регулювання заробітної плати; 

6) забезпечення випереджувальних темпів зростання продуктивності 

праці порівняно з темпами підвищення заробітної плати; 

7) посилення соціального захисту працівників, відповідно до якого 

рівень оплати праці має бути таким, щоб забезпечувати нормальне 

відтворення робочої сили відповідної кваліфікації; 

8) ясність і простота, яка проявляється у тому, що зв’язок між 

результатами праці і заробітною платою має бути простим та ясним, 

зрозумілим кожному працівникові, що сприятиме підвищенню матеріальної 

заінтересованості робітників, фахівців, службовців у поліпшенні виробничих 

показників [216, с. 154-155]. 

Дана система принципів має право на існування, однак потрібно чітко 

розрізняти наступне. Принципи можна поділити на такі види: ті, які 
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фактично реалізовані у системі оплати праці на правовому й організаційному 

рівні та характеризують функціонування даної системи; ті, які визначені на 

законодавчому рівні, однак на практиці та на рівні локального й 

індивідуального правового регулювання ще повинні бути впроваджені за 

допомогою організаційно-правових заходів; і ті, особливістю яких є те, що 

вони згідно з науковим обґрунтуванням повинні бути притаманні системі 

оплати праці з огляду на те, що останні забезпечать її якісне функціонування, 

однак ні на законодавчому, ні на організаційно-правовому рівні відповідні 

принципи не забезпечені. По суті, у такому випадку принципи стають 

цілями, до яких повинен прагнути законодавець чи суб’єкти локального 

правового регулювання, оптимізовуючи систему оплати праці. 

Підсумовуючи результати аналізу доктринальних позицій, можна 

прийти до висновку про наявність таких основних спеціальних принципів у 

системі оплати праці: 

1) справедливість системи оплати праці; 

2) недопущення дискримінації в системі оплати праці; 

3) наукова, економічна й соціально-правова обґрунтованість системи 

оплати праці; 

4) нерозривний зв’язок продуктивності праці з розміром заробітної 

плати; 

5) гарантованість виплати заробітної плати, а також передбачених 

системою оплати праці заохочувальних, гарантійних та компенсаційних 

витрат; 

6) забезпечення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, 

зокрема в частині мінімальної заробітної плати та обов’язкових виплат; 

7) єдність та диференціація правового регулювання оплати праці й 

відповідних умов праці; 

8) інформаційна прогнозованість системи оплати праці, яка дозволяє 

працівнику спрогнозувати розмір заробітної плати у залежності від якості 

праці, виробітку, результату, внеску у виробничу діяльність тощо.  
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Наступною, не менш важливою категорією є система гарантій у сфері 

оплати праці. Умовно найбільш поширеними є два підходи до її визначення у 

юридичних словниках: як забезпечення використання громадянами своїх 

основних прав і свобод [231, с. 389] і як соціально-економічні умови, а також 

політико-юридичні засоби, які забезпечують реальне відтворення прав особи 

[232, с. 68]. По суті, гарантіями є те, що забезпечує реалізацію нормативних 

актів щодо оплати праці у суспільних правовідносинах, а також дотримання 

прав та інтересів сторін трудових правовідносин у досліджуваній сфері.  

Гарантії – у більшій мірі законодавче поняття, яке має не лише певну 

концептуальну й ідеологічну роль, але й проявляється у конкретних правових 

нормах. Перш за все слід мати на увазі, що умовно гарантії системи оплати 

праці можна поділити на такі категорії як гарантії, що забезпечують дію 

регулювання системи оплати праці, та гарантії, які є елементами системи 

оплати праці. Прикладом перших може бути юридична відповідальність за 

порушення системи оплати праці, яка є самостійним правовим 

регулюванням. Прикладом другої категорії гарантій є, наприклад, інститут 

мінімальної заробітної плати, який, з одного боку, є елементом системи 

оплати праці, а з іншого – гарантією у сфері правовідносин з оплати праці.  

У преамбулі КЗпП  України вказано, що КЗпП визначаються правові 

засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися 

своїми здібностями до продуктивної і творчої праці [13]. Така пріоритетна 

спрямованість робить гарантії не менш важливою, у порівнянні з 

принципами, категорією, яка має надзвичайно важливий прояв у 

правовідносинах з приводу оплати праці. 

Як зазначається у ст. 13 КЗпП України, колективний договір може 

передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами 

гарантії, соціально-побутові пільги. Ст. 97 КЗпП встановлює обов’язок при 

організації системи оплати праці враховувати не лише гарантії, передбачені 

законодавством, але й генеральною та галузевими (регіональними) угодами 

[13]. Як зазначається у ст. 22 Закону України «Про оплату праці», суб’єкти 
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організації оплати праці не мають права в односторонньому порядку 

приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені 

законодавством, угодами і колективними договорами [4]. Таким чином, хоча 

у науці найбільш часто ведеться мова про гарантії як виключно норми та інші 

об’єки, що встановлюються державою в процесі державного регулювання 

оплати праці або ж участі держави у процесі соціального партнерства, однак 

слід мати на увазі, що гарантії у сфері оплати праці творять систему, яка 

представлена законодавчим державним правовим регулюванням, а також 

локальними актами, в тому числі актами соціального партнерства й 

індивідуальним правовим регулюванням. Тому додаткові гарантії у 

порівнянні із законодавством – розсуд сторін соціального партнерства, тобто 

працівника й роботодавця, у процесі регулювання трудових правовідносин з 

оплати праці.  

Чи не одну з найбільш вагомих ролей у частині встановлення 

додаткових у порівнянні з законодавством гарантій у сфері оплати праці 

відіграють саме акти соціального партнерства – колективні договори та 

угоди. Серед питань, які відповідно до ст. 7 Закону України «Про колективні 

договори і угоди» врегульовуються у таких актах, є наступні: нормування і 

оплата праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та 

інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); умови 

регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних 

(міжпосадових) співвідношень в оплаті праці [68]. Тому саме в колективних 

договорах та угодах встановлюється ті особливі спеціальні норми, які 

творять систему оплати праці у конкретних галузях, регіонах чи 

підприємствах, установах і організаціях. 

Я.В. Сімутіна розглядає, наприклад, такі гарантії у сфері оплати праці: 

встановлення мінімальних меж оплати праці та індексація заробітної плати; 

встановлення розмірів доплат за працю при відхиленні від нормальних умов; 

забезпечення захисту заробітної плати від несвоєчасної виплати та 

необґрунтованих відрахувань [162, c. 11-13]. Відповідні гарантії справді є 
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важливими у системі оплати праці, однак вочевидь цим переліком гарантії не 

завершуються. Слід зазначити, що у переважній більшості випадків гарантії в 

трудовому праві розглядаються узагальнено або ж надзвичайно конкретно 

щодо того чи іншого об’єкта. Тому необхідно зробити спробу 

структуризувати їх належним чином. 

Першим та ключовим елементом гарантій у системі оплати праці є 

встановлення мінімальних меж заробітної плати. При цьому, ведучи мову 

про систему оплати праці, яка включає як загальнодержавне, так і галузеве, 

регіональне регулювання, регулювання на підприємствах, установах, 

організаціях, їх підрозділах, слід підкреслити, що мінімальні межі – не лише 

інститут мінімальної заробітної плати як державна соціальна гарантія, але й 

відповідні мінімальні межі, що встановлюються на локальному рівні і є 

додатковими гарантіями. 

Таким чином, гарантії системи оплати праці у залежності від їх 

поширення слід класифікувати на наступні: універсальні державні та 

гарантії, які охоплюють окремі місцевості, галузі економіки, чи 

підприємства, установи організації, їх структурні підрозділи. 

Розпочнімо з інституту мінімальної заробітної плати, яка у Законі 

України «Про оплату праці» визначається як державна соціальна гарантія, 

обов’язкова на усій території України для підприємств усіх форм власності і 

господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих 

працівників за будь-якою системою оплати праці. У ст. 3-1 встановлено 

наступні гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати: 

1) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну 

(годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної 

плати; 

2) при обчисленні розміру заробітної плати працівника для 

забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в 

несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в 
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нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і 

ювілейних дат; 

3) якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну 

норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної 

заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної 

заробітної плати, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою 

заробітної плати; 

4) якщо розмір заробітної плати у зв’язку з періодичністю виплати її 

складових є нижчим за розмір мінімальної заробітної плати, проводиться 

доплата до рівня мінімальної заробітної плати; 

5) у разі укладення трудового договору про роботу на умовах 

неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному 

обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата 

виплачується пропорційно до виконаної норми праці; 

6) мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі застосовується на 

підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у 

фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування 

погодинної оплати праці [13]. 

З наведеного можна зробити два проміжні висновки. По-перше, 

мінімальна заробітна плати є ключовою гарантією у системі оплати праці, а 

інші мінімальні межі заробітної плати врегульовуються сторонами 

локального правового регулювання і встановлюються як додаткові гарантії, 

відштовхуючись від такого розміру мінімальної заробітної плати. По-друге, 

соціальна роль даного інституту є надзвичайно важливою, дозволяючи 

системі оплати праці виконувати її ключові функції. По-третє, слід звернути 

увагу, що гарантії як категорія можуть застосовуватися до інших гарантій, 

тобто мінімальна заробітна плата сама, будучи гарантією, має ряд гарантій 

другого порядку, які дозволяють даному інституту бути ефективно 

застосованим для захисту трудових прав і законних інтересів найманих 

працівників.  
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Г.А. Капліна пропонує законодавчо передбачити диференціацію 

мінімальної заробітної плати, критеріями якої мають виступати: 1) галузева 

ознака – для галузей з важкими і шкідливими умовами праці; 2) 

територіальна ознака – для гірських районів і районів з несприятливою 

екологічною обстановкою [115, c.12]. Станом на сьогодні така диференціація 

не встановлюється імперативно, а може бути реалізована добровільно 

сторонами соціального партнерства у межах колективного правового 

регулювання або ж роботодавцем на локальному рівні у добровільному 

порядку. Щодо переходу до імперативного регулювання мінімальної 

заробітної плати, то у даному випадку думки фахівців кардинально 

відрізняються від повного заперечення можливості встановлення в 

імперативному порядку додаткових гарантій щодо оплати праці у частині 

мінімальних меж заробітної плати до повного підтримання такої ідеї. Я.В. 

Сімутіна, наприклад, підтримує ідею законодавчого встановлення меж 

договірного регулювання [162, с. 7]. Натомість К.Ю. Герман наголошує на 

важливості принципу свободи трудового договору та регулювання трудових 

правовідносин між сторонами [233],  так як встановлення сукупності вищих 

диференційованих меж мінімальної заробітної плати не лише обмежує 

свободу договірного регулювання оплати праці, але й може мати 

протилежний негативний соціальний, економічний та правовий ефект. 

Останній може бути зумовлений як поглибленням тінізації заробітної плати, 

так і фактичної неможливості підприємствами утримувати деякі категорії 

найманих працівників. Тому вирішення даної проблематики лежить у сфері 

більш ґрунтовних фахових не лише теоретичних, але й практичних 

досліджень. 

Не менш важливою гарантією у системі оплати праці є індексація 

заробітної плати. Остання за функціональним призначенням полягає у 

збереженні купівельної спроможності доходів населення, яка може 

знижуватися з огляду на інфляцію споживчих цін. Таким чином, даний 

інститут містить можливості щодо збереження доходів, основним джерелом 
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яких виступає заробітна плата, на обумовленому рівні, яким найманий 

працівник керувався, укладаючи трудовий договір.  

Проведення індексації заробітної плати більш детально 

регламентується окремим Законом України «Про індексацію грошових 

доходів населення» [234] та «Порядком проведення індексації грошових 

доходів населення», який затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 17.07.2003 № 1078 [235]. Як слушно зазначив Вищий 

спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ у листі від 

07.05.2013 № 708/0/4-13 «Про індексацію заробітної плати», індексація є 

складовою частиною заробітної плати,  додатковою заробітною платою і, 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 [236]. 

Таким чином, індексація, будучи елементом системи заробітної плати, 

виступає важливою гарантією дотримання інтересів працівників у сфері 

правовідносин з оплати праці. Остання дозволяє уникнути знецінення їх 

доходів та забезпечує справедливість у питаннях оплати праці. 

Серед державних гарантій системи оплати праці не менш важливим є 

інститут мінімальних державних гарантій оплати праці, що 

встановлюються у законодавстві. При цьому йдеться не про загальну 

теоретичну систему гарантій системи оплати праці, а про конкретний 

інститут законодавчого регулювання системи оплати праці, встановлений у 

ст. 12 Закону України «Про оплату праці» під назвою «інші норми і гарантії в 

оплаті праці».  

Як зазначається у положеннях останньої, норми оплати праці (за 

роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за 

час простою, який мав місце не з вини працівника; при виготовленні 

продукції, що виявилася браком не з вини працівника; працівників молодше 

вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи тощо) і 

гарантії для працівників (оплата щорічних відпусток; за час виконання 
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державних обов’язків; для тих, які направляються для підвищення 

кваліфікації, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом 

здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу 

роботу у зв’язку з виробничою необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу; при різних 

формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших 

спеціальностей; для донорів тощо), а також гарантії та компенсації 

працівникам у разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових 

відряджень, роботи у польових умовах тощо встановлюються Кодексом 

законів про працю України та іншими актами законодавства України. Ч. 2 

встановлює, що норми і гарантії в оплаті праці, передбачені частиною 

першою цієї статті та Кодексом законів про працю України, є мінімальними 

державними гарантіями [4]. 

При цьому мінімальні державні гарантії не є теоретичною соціально-

правовою категорією, а мають конкретні юридичні наслідки, особливо у 

частині контролю за їх дотриманням та відповідальності роботодавця за їх 

недотримання.  

Завершуючи виділення основних елементів гарантій, які спрямовані на 

встановлення дієвої системи юридичного й державного захисту найманих 

працівників, слід підкреслити, що жодна система правового регулювання не 

буде ефективною, у тому числі й система оплати праці, якщо її реалізація не 

буде підкріплена системою юридичної відповідальності в наведеній сфері. 

Таким чином, юридична відповідальність у сфері з оплати праці є 

незамінною гарантією дієвості даної системи як правового інституту. 

Згідно із ст. 15 Закону України «Про оплату праці» за порушення 

законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи 

притягаються до відповідальності відповідно до закону [4]. До видів 

відповідальності, до яких може бути притягнутий роботодавець та/або його 

посадові чи службові особи, слід віднести кримінальну, адміністративну, 

цивільно-правову й фінансову. 
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          У частині відповідальності роботодавця законодавство України 

нещодавно зазнало змін у бік встановлення більш суворих санкцій. 

Повертаючись до вищенаведених мінімальних державних гарантій оплати 

праці, ст. 265 КЗпП України встановлює, що юридичні та фізичні особи-

підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у 

вигляді штрафу  у разі недотримання мінімальних державних гарантій в 

оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного 

працівника, щодо якого скоєно порушення [13]. Станом на 2017 рік сума 

штрафу у разі порушень таких мінімальних гарантій становитиме 32 000 

гривень, що є належним запобіжником від порушень законодавства у сфері 

оплати праці. 

Аналогічні суворі санкції встановлені і за порушення строків виплати 

заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством 

про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі – у 

трикратному розмірі (9 600 грн.); недотримання встановлених законом 

гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, 

передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», – у десятикратному розмірі мінімальної 

заробітної плати (32 000 грн.); порушення інших вимог трудового 

законодавства, зокрема у сфері оплати праці, – у розмірі мінімальної 

заробітної плати (3 200 грн.) [13]. При цьому відповідні санкції вважаються 

фінансовими, а це надає можливість притягнути посадових осіб роботодавця 

чи самого роботодавця, який здійснює господарську діяльність в 

організаційно-правовій формі фізичної особи-підприємця, ще й до 

адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 41 КУпАП [237]. У 

поєднанні з можливістю бути притягнутим до кримінальної відповідальності, 

якщо у порушеннях законодавства з питань оплати праці будуть ознаки 

злочину, передбаченого положеннями Кримінального кодексу України [238], 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html
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вважаємо, що стан правового регулювання юридичної відповідальності за 

порушення у сфері оплати праці є належною гарантією системи оплати праці.  

Таким чином, основними гарантіями системи оплати праці є: 

1) встановлення мінімальних меж заробітної плати; 

2) індексація заробітної плати; 

3) інститут мінімальних державних гарантій; 

4) юридична відповідальність у сфері оплати праці. 

Очевидно, даний перелік не є вичерпним, однак саме наведені 

інститути мають найбільш визначальну роль для гарантування належного 

функціонування системи оплати праці та дотримання й захисту прав та 

інтересів сторін трудових правовідносин з приводу оплати праці. 

Усе вищенаведене вказує на стабільність системи оплати праці в 

Україні та підпорядкування її функціонування відповідним принципам, 

забезпечує належне функціонування системи, сукупність внутрісистемних та 

зовнішніх гарантій, останніми серед яких є юридична відповідальність за 

порушення законодавства у сфері оплати праці.  

У подальшому доцільно було б звернути увагу на наявні проблеми у 

сфері системи оплати праці та шляхи їх вирішення. Це допомогли б 

оптимізувати функціонування системи з неухильною відповідністю 

визначеним нами принципам та гарантуванням стабільності як правової, так і 

соціально-економічної у правовідносинах з оплати праці.  

 

 

Висновки до Розділу 3 

1. Основними завданнями системи оплати праці як комплексної 

інституції є: 

1) визначення умов та засад обчислення суми заробітної плати; 

2) забезпечення на організаційному рівні проведення  виплат заробітної 

плати; 

3) забезпечення основних гарантій у сфері праці; 
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4) встановлення компенсаційних та гарантійних виплат; 

5) забезпечення ефективного виконання своїх функцій елементами 

виплати праці; 

6) організація оплати праці у розрізі підприємств, регіонів, галузей 

економіки та ринку праці в державі загалом; 

7) встановлення основних засад саморегулювання й державного 

регулювання попиту й пропозиції на ринку праці; 

8) нормування праці загалом та заробітної плати зокрема; 

9) інші завдання, пов’язані із забезпеченням принципів оплати праці. 

2. Похідними завданнями системи оплати праці, які остання реалізує у 

рамках інституту заробітної плати, є: 

1) забезпечення стимулювання ефективної праці; 

2) стимулювання досягнення поставлених економічних та соціальних 

результатів; 

3) забезпечення справедливої винагороди за здійснену працю; 

4) стимулювання підвищення продуктивності праці; 

5) забезпечення конкурентоспроможності посади (праці) на 

підприємстві чи у більш широких соціально-структурних одиницях; 

6) забезпечення компенсації понесених працівниками витрат; 

7) забезпечення стабільності трудових правовідносин; 

8) інші завдання, які виконує система оплати праці через 

посередництво економічних і правових якісних та кількісних характеристик 

заробітної плати.  

3. Визначено такі пріоритетні завдання окремих елементів системи 

оплати праці : 

1) основна заробітна плата – забезпечення стабільності й належної ціни 

праці відповідно до компетенції та виконуваної трудової функції; 

2) додаткова заробітна плата – стимулювання продуктивної праці та 

досягнення позитивного соціального чи економічного результату; 
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3) гарантійні й компенсаційні виплати – відшкодування понесених 

працівником часових/трудомістких чи матеріальних затрат у процесі 

здійснення трудової функції, які не повинні зменшувати розмір заробітної 

плати; 

4) державне регулювання оплати праці – забезпечення гарантій 

найманим працівникам у сфері оплати праці; 

5) локальне регулювання оплати праці – нормування оплати праці у тій 

чи іншій соціально-структурній одиниці; 

6) індивідуальне регулювання оплати праці – визначення розміру й 

порядку нарахування заробітної плати конкретному працівнику за виконану 

роботу з урахуванням основних гарантій, передбачених державним та 

діючим локальним регулюванням оплати праці; 

7) організація виплати заробітної плати – забезпечення вчинення 

юридичних дій щодо виплати заробітної плати та дотримання прав та 

інтересів найманих працівників у цій сфері, а також справляння 

передбачених законодавством відрахувань до фондів соціального і 

пенсійного страхування та податків.  

4. Удосконалено теоретичний підхід до виділення функцій системи 

оплати праці, завдяки чому саме визначено наступні функції:  

1) захисну;  

2) гарантійну; 

3) регулювальну; 

4) конкурентну; 

5) забезпечувальну; 

6) мотиваційну;  

7) узгоджувальну;  

8) оптимізаційну;  

9) інноваційну;  

10) виховну;  

11) компенсаційну. 
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5. Визначено наступні пріоритетні функції, що притаманні елементам 

системи оплати праці:  

1) основній заробітній платі у більшій мірі притаманні захисна, 

гарантійна й забезпечувальна функції; 

2) додатковій заробітній платі – мотиваційна; 

3) гарантійним і компенсаційним виплатам – гарантійна та 

компенсаційна відповідно; 

4) державному регулюванні оплати праці – гарантійна й 

компенсаційна; 

5) локальному регулюванні оплати праці – конкурентна, регулювальна 

й мотиваційна; 

6) індивідуальному регулюванню оплати праці – узгоджувальна; 

7) організації виплати заробітної плати – захисна.  

6. Метою системи оплати праці як комплексної правової категорії є 

регламентування та організація оплати праці відповідно до правових і 

економічних функцій, зокрема забезпечення прав та інтересів найманих 

працівників і роботодавців, а також реалізація принципів та гарантій у сфері 

правовідносин з оплати праці.  

7. Виділено такі основні спеціальні принципи у системі оплати праці: 

1) справедливість системи оплати праці; 

2) недопущення дискримінації в системі оплати праці; 

3) наукова, економічна й соціально-правова обґрунтованість системи 

оплати праці; 

4) нерозривний зв’язок продуктивності праці з розміром заробітної 

плати; 

5) гарантованість виплати заробітної плати, а також передбачених 

системою оплати праці  заохочувальних, гарантійних та компенсаційних 

витрат; 

6) забезпечення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, 

зокрема у частині мінімальної заробітної плати та обов’язкових виплат; 
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7) єдність та диференціація правового регулювання оплати праці й 

відповідних умов праці; 

8) інформаційна прогнозованість системи оплати праці, яка дозволяє 

працівнику заздалегідь визначити потенційний розмір заробітної плати у 

залежності від якості праці, виробітку, результату, внеску у виробничу 

діяльність тощо.  

8. Основними гарантіями системи оплати праці є: 

1) встановлення мінімальних меж заробітної плати; 

2) індексація заробітної плати; 

3) інститут мінімальних державних гарантій; 

4) юридична відповідальність у сфері оплати праці. 
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РОЗДІЛ 4 

ЗМІСТ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

4.1 Правова природа відносин у сфері оплати праці 

 

Наша держава, як і більшість інших країн світу, гарантує право на 

працю всім громадянам не залежно від національності, раси, кольору шкіри 

або статі. Дане право фактично можна вважати природним та невід’ємним 

правом людини, яке надає змогу реалізувати свої фізіологічні та психологічні 

здібності. Праця є важливим елементом суспільства і забезпечує 

функціонування усіх політичних та соціальних інституцій. 

Одним із структурних елементів праці виступає її оплата. Винагорода 

за трудову діяльність є важливим її аспектом, адже стимулює працівників до 

її перманентного виконання та забезпечує стабільність їх матеріального 

становища. Держава надає законодавчо закріплені гарантії щодо оплати 

праці, які повинні бути дотриманні усіма суб’єктами трудових 

правовідносин. 

Відносини у сфері виконання трудової функції становлять собою 

комплекс дій, що регламентуються трудо-правовими нормами та являють 

собою їх зовнішній прояв. Вони характеризуються неоднорідністю у зв’язку з 

багатогранністю праці та специфікою кожного окремого працівника. 

Законодавець розробляє та приймає необхідні нормативно-правові акти, що 

зможуть охоплювати широке коло суспільних відносин, які виникають під 

час реалізації громадянами свого права на працю. 

Трудові правовідносини, що виникають у сфері оплати праці, 

володіють певною специфікою і виділяються з-поміж інших суміжних 

правовідносин. Оскільки оплата праці є важливим трудо-правовим 

інститутом, то дослідження відносин, які складаються з приводу виплати 

винагороди працівникові, а також надання різноманітних гарантій та 

компенсацій, завжди залишається актуальним. 
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Проблематики правовідносин у сфері оплати праці у тій чи іншій 

досліджували наступні науковці: О.М. Баксалова [239], П.С. Бакуменко [240], 

О.В. Валецька [241], В.М. Вегера [242], О.І. Гадзевич [243], І.О. Грибан [244], 

О.І. Іляш [245], В.М. Ковальов [246], А.І. Козаченко [247], А.М. Крепак [248], 

Г.Я. Левчунь [249], Л.Г. Ліпич [250], В.С. Медведєв [251], Н.П. 

Мирошниченко [252], Є.В. Мица [253], Д.О. Новіков [254], Г.Г. Осадча [255].  

Ринкові відносини, які мають місце й у нашій державі, та постійний 

розвиток ринку праці в Україні зумовлюють перегляд понятійно-

категоріального апарату у сфері правовідносин з оплати праці. Саме тому на 

сьогоднішній день важливо встановити поняття та сутність правовідносин у 

сфері оплати праці, оскільки дана категорія трудового права є недостатньо 

досліджена науковцями-юристами. 

Правовідносини є вольовими суспільними відносинами, які 

регулюються правом та учасники яких наділяються взаємними права й 

обов’язками [256, с. 126]. Право являє собою сукупність встановлених норм і 

правил, з приводу додержання яких й існують окреслені суспільні відносини. 

Вольовий характер даних соціальних відносин зумовлений демократичністю 

та пануванням принципу диспозитивності у сучасному суспільстві. 

О.В. Демін вказує на те, що правовідносини становлять собою 

взаємний правовий зв’язок суб’єктів права, який виникає на основі правових 

норм у разі настання передбачених законом юридичних фактів [257, с. 126]. 

Зазначення того, що правовідносини відображають взаємозв’язок, є 

важливим, так як за своєю природою вони характеризуються певним 

зв’язком двох або більше суб’єктів. Правовідносини навіть за семантикою 

слова передбачають присутність права, правових норм, стандартів та правил. 

О.Ф. Скакун акцентує увагу на тому, що правовідносини складаються 

між людьми, колективами як суб’єктами права з приводу соціального блага 

або забезпечення яких-небудь інтересів [74, с. 346]. У контексті 

досліджуваної теми надане визначення є максимально точним, оскільки 

правовідносини, що виникають з приводу оплати праці, передбачають 
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наявність певної мети, а саме отримання винагороди за здійснювану трудову 

діяльність. Влучним є зазначення того, що дані суспільні відносини можуть 

встановлюватися між колективами. Дійсно, правовідносини передбачають не 

лише індивідуальний характер і виключну присутність двох учасників, а й 

можливість участі у них колективних суб’єктів. 

Цікавим видається твердження Ю.К. Толстого, який тлумачить 

правовідносини як певну ланку, що опосередковує правову норму, і як 

суспільні відносини, які є предметом правового регулювання [258, с. 31]. 

Правовідносини можна вважати певним мостом, який з’єднує існуючі у 

суспільстві відносини та законодавчо закріплене правило поведінки, що є 

обов’язковим для всіх учасників. Завдяки правовідносинам досягається 

правопорядок та узгодження інтересів. 

Правовідносини – це ключова категорія права та необхідна складова 

існування держави. Сутність та спрямованість останньої полягає у 

покладанні в основу своєї діяльності обов’язку дотримуватись 

беззаперечного пріоритету прав і свобод людини, встановлення 

невідворотної відповідальності державних органів і посадових осіб за 

невиконання цього обов’язку [259, с. 3]. Неможливо не погодитись з наданим 

твердженням, оскільки саме правовідносини надають змогу існувати державі, 

а та, у свою чергу, забезпечує їх підтримку для задоволення потреб й 

інтересів громадян та державних і суспільних інституцій. 

С.С. Алексеєв зазначає, що правові відносини є комплексним явищем, 

що має внутрішню структуру. У структуру правовідносин входять такі 

елементи: зміст правовідносин (матеріальний – поведінка суб’єктів і 

правовий – суб’єктивні юридичні права й обов’язки), суб’єкти 

правовідносин, тобто їх учасники і об’єкти правовідносин [260, с. 100]. Така 

лаконічна характеристика повністю відображає досліджуване явище і 

забезпечує повне та якісне осмислення цієї правової категорії. 

Правовідносини є системою, елементи якої у взаємодії між собою 

забезпечують існування даного явища. 
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Правовідносини є врегульованими нормами права суспільні відносини, 

учасники яких володіють суб’єктивними правами та обов’язками. 

Правовідносини виникають при настанні передбачених законом юридичних 

фактів (договір, адміністративний акт, правопорушення тощо) [261, с. 525]. 

Важливо тут зазначити, що правовідносини є похідною складовою від 

певного юридичного факту. Без наявності останнього неможливо говорити 

про зв’язок відносин з правом. У такому випадку вони вважатимуться лише 

суспільними відносинами. 

М.І. Матузов надає специфічне визначення правовідносин, під якими 

розуміє наслідок функціонування права як суспільного та державного 

інституту. У первинному суспільстві не існувало правовідносин, так як було 

відсутнє право, що означає неможливість існування правовідносин поза 

правом. Саме зв’язок з правом, урегульованість тих чи інших відносин 

правом дає підставу називати їх правовими. Не може бути такого положення, 

щоб правові відносини існували незалежно від юридичних норм [262, с. 183]. 

Безперечно, ми погоджуємося з даним положенням науковця. До моменту 

появи права відносини могли трактуватись лише як суспільні, особисті тощо. 

Саме правові норми і визначають характер правовідносин. 

М.М. Вопленко вказує, що схоже твердження надається й іншими 

теоретиками права, які розглядають правовідносини як один з видів 

суспільних відносин, підкреслюючи при цьому, що останні регулюються 

нормами права і обумовлені правовою залежністю між мірою можливої 

поведінки (правом) одного суб’єкта і кореспондуючою необхідною 

поведінкою (обов’язком) іншого [263, с. 5]. У цьому і проявляється 

взаємозв’язок правовідносин, так як право, що належить одному суб’єкту, 

відповідає обов’язку іншого і навпаки. Однак слід зауважити, що деякі 

правовідносини все ж таки допускають нерівність учасників, відповідно, й 

наявність більшого обсягу прав у одного з них. 

А.Б. Бабаєв і В.А. Бєлов, розмірковуючи в одній із своїх робіт на цю 

тему, вказують, що правовідносини є юридичною формулою, тобто 
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абстрактним вираженням взаємозв’язку між фактичними відносинами та їх 

юридичної формою. Маючи в своєму розпорядженні знання про фактичні 

відносини, юрист-практик у процесі певної роботи може визначити 

сукупність праваі обов’язків учасників цих відносин [264, с. 216]. Дане 

зауваження видається доцільним, враховуючи існуючий зв’язок між 

суспільними відносинами та певним їх зовнішнім виразом, який являє собою 

правову норму. Слід зазначити, що не всі відносини можуть мати відповідну 

юридичну форму, вираз. Суспільство не стоїть на місці, воно постійно 

еволюціонує і цей розвиток завжди передує встановленню правової норми. 

Неможливо наперед передбачити, які саме відносини та яким чином потрібно 

врегульовувати правовими приписами. 

Цікавим є також визначення О.О. Городова, згідно з яким 

правовідносини являють собою засіб перекладення загальних положень 

правових норм у конкретні права і обов’язки суб’єктів суспільних відносин 

[265, с. 44]. Правовідносини є результатом втілення правових приписів у 

життя. Вони конкретизують законодавчо встановлені правила поведінки, 

забезпечуючи реалізацію інтересів учасників і досягаючи ними певного 

результату. 

Правові відносини – це суспільні відносини, врегульовані нормою 

права, змістом яких є суб’єктивні юридичні права та обов’язки їх учасників. 

Правові відносини є юридичним виразом економічних, політичних, 

майнових, культурних та інших суспільних відносин. Разом з тим, правові 

відносини  –  найбільш поширена і виразна форма реалізації права, втілення в 

життя його приписів [266, с. 300]. Тобто правові відносини, завдяки 

встановленим у законі нормам права, віддзеркалюють відносини, які 

складаються у суспільстві. Зокрема, якщо говорити про правовідносини щодо 

оплати праці, то вони являють собою правовий вираз суспільних відносин у 

сфері отримання винагороди за виконану працю. 

Отже, під правовідносинами варто розуміти суспільні відносини, які 

регулюються правовими приписами, виникають між індивідуалізованими та 
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колективними суб’єктами, а також державою, встановлюють для них 

конкретні суб’єктивні права та обов’язки і направлені на досягнення 

необхідного результату та задоволення потреб й інтересів їх учасників. 

Таким чином, враховуючи наведені положення науковців щодо 

визначення поняття «правовідносини» та фактичну відсутність науково-

обґрунтованого поняття «правовідносини у сфері оплати праці», необхідно 

надати власне тлумачення даної категорії. Отже, правовідносини у сфері 

оплати праці – це суспільні відносини, що регламентуються трудо-

правовими нормами, виникають розвиваються та припиняються між 

індивідуалізованими та колективними учасниками, а також державою, 

утворюють для них чітко визначені суб’єктивні права та обов’язки і 

стосуються визначення системи оплати праці, розміру винагороди за 

виконувану трудову діяльність, встановлення доплат, гарантій, компенсацій 

та інших можливих виплат працівникові за якісне та результативне 

здійснення ним своєї трудової функції. 

Розглядаючи сутність правовідносин у сфері оплати праці, потрібно 

зазначити, що оплата праці як система відносин характеризується 

різноманітністю елементів. Оплата праці, в першу чергу, становить собою 

основну складову частину загальних трудових правовідносин, які виникають 

між працівником та роботодавцем і стосуються виплати винагороди за 

здійснення трудової діяльності працівником. Не менш важливий аспект 

відносин у системі оплати праці – організаційний, який характеризує міру 

праці і міру її оплати в межах та понад норми праці, що визначає форми, 

умови винагороди, порядок нарахування та виплат різних видів винагороди. 

Правовідносини, що стосуються оплати праці, надають гарантію працівникам 

щодо отримання ними заробітної плати, а також інших різноманітних виплат 

відповідно до правових норм, санкціонованих державою, укладених 

трудових договорів і досягнутих результатів праці. Соціально-економічні 

відносини формують корпоративний інтерес, заснований на зацікавленості 

працівників у праці та оптимізації витрат на заробітну плату [25, с. 19 –20]. 
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Правовідносин з приводу оплати праці входять до складу загальних трудо-

правових відносин і визначають найважливіший аспект трудової діяльності – 

отримання винагороди. Оскільки дані суспільні відносини є правовими, 

тобто існують на основі встановлених правових норм, то останні виступають 

своєрідними засобами захисту, гарантіями непорушності положень щодо 

отримання працівниками заробітної плати та інших виплат, що стосуються 

здійснюваної трудової діяльності. 

Основні складові соціально-трудових правовідносин – організація 

оплати праці та встановлення її рівня. Саме вони виражають важливі 

інтереси та потреби суб’єктів трудового права. Будь-які зміни, що 

стосуються оплати праці, прямо чи опосередковано впливають на доходи 

всіх членів суспільства, а також на найважливіші макроекономічні 

показники. Саме тому у правовідносини щодо оплати праці включається 

держава, яка по-різному здійснює їх регулювання [267, с. 49]. Відносини, що 

стосуються оплати праці, є фундаментом будь-якого суспільства, оскільки 

надають змогу ефективного функціонування останнього. Без грошових 

коштів, які виплачуються працівникам, неможливо підтримувати економіку 

держави та кожної окремої державної й суспільної інституції. 

Право на оплату праці виникає в кожної людини під час застосування 

різних її форм. Проте специфічне та конкретне регулювання оплата праці 

отримує саме у відносинах щодо трудової діяльності, так як цивільно-правові 

відносини передбачають абсолютну рівність їх учасників, у той час як у 

трудових працівник і роботодавець перебувають і різних правових 

становищах. Роботодавець використовує свій панівний стан для зменшення 

витрат на виплату заробітної плати, що зумовлює застосування 

перманентних юридичних важелів впливу. При цьому принципи, за якими 

визначається заробітна плата та формується правовий режим її виплати в 

трудовому праві, відрізняються від тих, які визначають винагороду в 

цивільному праві. Якщо в останньому вона співвідноситься з уречевленою 

працею, то в трудових правовідносинах винагорода завжди, прямо чи 
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опосередковано, повинна співвідноситися з витратами живої праці у процесі 

суспільного виробництва [117, с. 420]. З огляду на наведені положення, 

констатується необхідність безпосереднього втручання держави у 

регулювання відносин щодо оплати праці з метою запобігання порушення 

роботодавцем законодавчо встановлених гарантій на оплату праці та 

забезпечення нормального матеріального становища працівника. Дані 

правовідносини характеризуються нерівністю та ширшим обсягом 

повноважень у роботодавця, який виплачує заробітну плату працівнику, а 

отже, може  зловживати строками її виплати, обмеженням надання доплат та 

компенсацій. 

Б.С. Стичинський, І.В. Зуб і В.Г. Ротань ототожнюють поняття «оплата 

праці» та «заробітна плата», зважаючи на обсяг правомочностей, який 

визначається трудовим договором. Різниця ж між ними полягає в тому, що 

поняття «заробітна плата» (заробіток) акцентує увагу на об’єкті трудових 

правовідносин між сторонами, а «оплата праці» (роботи) вказує на дії 

роботодавця, які він зобов’язаний вчинити на підставі трудового договору, 

тобто оплатити роботу [268, с. 460]. Така думка є не зовсім правильною, 

оскільки оплата праці за своєю природою є широким поняттям, а отже, 

відносини, що виникають з її приводу, стосуються не лише заробітної плати 

та дій роботодавця, а й інших грошових виплат, які надаються працівникові 

за певні види робіт або за виконання трудової діяльності поза межами 

робочого часу, тобто понаднормово. 

В умовах розвитку ринкових відносин змінюються й відносини, що 

стосуються оплати праці, її організації та порядку виплати. Це зумовлено 

такими обставинами: 

 оплата праці визначається як цінність товару «робоча сила», її 

величина та динаміка формуються під впливом ринкових факторів, 

насамперед попиту і пропозиції робочої сили; 

 виділяються два рівні суспільної орієнтації заробітної плати. 

Відповідно до першого рівня відбувається регулювання відносин з оплати 
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праці державою шляхом встановлення гарантії мінімального розміру 

заробітної плати та суспільних гарантій, що закріплюються трудо-правовими 

нормами. На другому рівні оплата праці забезпечується через визначені 

механізми оцінки кількості та якості праці, величини трудового вкладу у 

досягнуті кінцеві результати безпосередньо на підприємстві; 

 орієнтація в оплаті праці на зміни ринку праці, стан соціальної 

напруги, інфляційні процеси тощо [269, с. 323-324]. 

Правові відносини, що стосуються оплати праці, не є постійними, вони 

змінюються залежно від тенденцій у суспільстві, а також політики держави. 

Держава за допомогою прийняття нормативно-правових актів може 

встановити нові механізми регулювання оплати праці, визначення її розміру 

тощо, а також надати можливість здійснення регламентації цих відносин їх 

безпосереднім учасникам – працівнику та роботодавцю. 

Як правова категорія, заробітна плата є грошовою винагородою, яка 

виплачується власником працівникові за працю у передбаченому сторонами 

трудового договору розмірі, у межах, встановлених законодавством, 

соціально-партнерськими угодами, колективним і трудовим договорами. 

Заробітна плата складається з трьох складових, якими є основна заробітна 

плата, додаткова заробітна плата та компенсації і заохочувальні виплати. 

Основна заробітна плата включає в себе винагороду за виконану роботу в 

межах установлених норм праці (норм часу, виробництва, обслуговування, 

нормованих завдань, посадових обов’язків). Основна заробітна плата 

визначається тарифними ставками (окладами), розрядними розцінками – для 

працівників і посадових окладів – для державних службовців. Крім цього, до 

фонду основної заробітної плати включаються також суми процентних або 

компенсаційних нарахувань залежно від обсягу доходу (прибутку), 

отриманих від реалізації продукції (робіт, послуг), у тих випадках, коли вони 

є основною заробітною платою [270, с. 104]. Отже, основна заробітна плата 

становить собою чисту винагороду за нормальне здійснення працівником 

трудової діяльності в межах встановленого робочого часу та за нормальних 
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умов праці. Основна заробітна плата є основою, чіткою незмінною гарантією, 

визначеною за згодою роботодавця і працівника на основі актів трудового 

законодавства, а також актів колективно-договірного регулювання. 

Додаткова заробітна плата являє собою винагороду за понаднормову 

працю, успішність у виконанні трудової діяльності, за професійну 

майстерність, креативність тощо. До фонду додаткової заробітної плати 

входять доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені 

законодавством, премії за виконання виробничих завдань і функцій (за 

класність водіям, за знання іноземної мови, за роботу із шкідливими умовами 

праці, за роботу у вихідні й святкові дні тощо). До компенсацій, а також 

заохочувальних виплат належать виплати у формі винагороди за підсумками 

роботи за рік, різноманітні премії, компенсаційні й інші виплати, не 

передбачені законодавством, або ті, що перевищують норми, установлені 

законодавством (оплата простою не з вини працівника, оплата працівникам, 

що ухвалювали участь у страйках, винагорода за відкриття й винахід, 

одноразові заохочення й матеріальна допомога, оплата за навчання дітей 

працівників підприємства, вартість путівок для лікування й відпочинку тощо) 

[270, с. 105]. Виплати, які не входять до основної заробітної плати, 

становлять собою особливі грошові винагороди, які надаються працівнику за 

здійснення трудової діяльності особливо результативно, за виконання 

трудової функції за особливих умов праці тощо. Варто зазначити, що 

отримання даних виплат є результатом диспозитивності у правовідносинах з 

роботодавцем, оскільки в більшості випадків залучення працівника до 

різного роду робіт, за які виплачується додаткова заробітна плата, а також 

компенсації, відбувається шляхом погодження цього питання з 

профспілковим комітетом, тобто фактично за погодженням із самим 

працівником. 

В.І. Прокопенко вказує, що джерелом коштів, які використовуються 

для оплати праці, є частина доходу роботодавця, а також інші кошти, що 

отримуються ним під час здійснення своєї господарської діяльності. Для 
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установ і організацій, що фінансуються з бюджету – це кошти, які 

виділяються з відповідних бюджетів, а також частина доходу, одержаного 

внаслідок господарської діяльності та з інших джерел. Громадські 

об’єднання проводять оплату праці, виходячи із суми коштів, що 

визначаються їх статутами. Організація заробітної плати будується на 

принципах поєднання правового регулювання, що проводиться державними 

органами в централізованому порядку, з галузевим, регіональним і 

локальним регулюванням безпосередньо на підприємствах. Юридична 

регламентація правовідносин у сфері оплати праці здійснюється на основі 

нормативно-правових актів, генеральної угоди на загальнодержавному рівні, 

галузевих, регіональних угод, колективних договорів, трудових договорів 

[30, с. 327]. Правові норми, які визначають правовідносини з приводу оплати 

праці, знаходять своє відображення у різноманітних юридичних документах. 

Кожний із зазначених актів деталізує загальноправові норми трудового 

законодавства. 

Говорячи про суб’єктів, якими регламентуються правовідносини у 

сфері оплати праці, то до них належать державні та місцеві органи влади, 

роботодавці, об’єднання роботодавців або їх представницькі органи, 

професійні спілки, об’єднання професійних спілок та їх представницькі 

органи, працівники [30, с. 328]. Правовідносини у сфері оплати праці 

включають у свій зміст велику кількість суб’єктів, які по-різному впливають 

на процес становлення, розвитку, а також припинення цих відносин. Роль 

кожного суб’єкта, який може брати участь у даних правовідносинах, є 

важливою і забезпечує їх нормальне функціонування. 

Отже, з урахуванням вищевикладеного слід зазначити, що сутність 

правовідносин у сфері оплати праці полягає у тому, що дані 

правовідносини є невід’ємною частиною загальнотрудових правовідносин і 

випливають з них, передбачають залучення широкого кола учасників, а 

також направлені на досягнення оптимального балансу між виконуваною 
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працівником трудовою діяльністю та виплатою роботодавцем справедливої 

пропорційної винагороди, а також інших виплат. 

Таким чином, проаналізувавши поняття та сутність правовідносин, які 

виникають з приводу оплати праці, можна зробити висновок про те, що вони 

є комплексними суспільними відносинами, існування яких забезпечується 

державою шляхом прийняття відповідних актів трудового законодавства. Ці 

правовідносини передбачають взаємозв’язок основних суб’єктів трудового 

права, таких як працівник і роботодавець, який направлений на досягнення 

результату. Для працівника він полягає в отриманні гідної оплати за 

виконану ним трудову діяльність, а для роботодавця  –  у безпосередньому 

результаті цієї діяльності, її якості та ефективності. 

Оплата праці є важливим трудо-правовим явищем, відносини з приводу 

якого повинні бути детально регламентовані й забезпечені. Людина виконує 

свою діяльність задля досягнення певного результату, а виконання трудової 

функції передбачає отримання винагороди з метою надання працівнику 

можливості для нормальної життєдіяльності і задоволення своїх потреб та 

інтересів. 

Визначивши поняття та сутність правовідносин у сфері оплати праці, 

представимо наукові позиції щодо ознак правовідносин у сфері оплати праці 

та на основі напрацювань вчених розкриємо структурні ознаки 

правовідносин у контексті оплати праці. 

Як зазначає О.С. Гальченко, ознаками правовідносин у сфері оплати 

є такі:  

1) передбачають винагороду за роботу;  

2) виражаються в грошовій формі;  

3) є об’єктом правовідносин, обумовлюють щодо себе право 

працівника на її отримання й обов’язок роботодавця на її виплату;  

4) вона, як правило, обумовлюється трудовим договором;  

5) строк, порядок нарахування й виплати заробітної плати 

встановлюються до початку трудової діяльності;  
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6) мають систематичний характер;  

7) мінімальний розмір заробітної плати встановлюється на 

законодавчому рівні;  

8) гарантований характер;  

9) виплачується з урахуванням особистого трудового внеску 

працівника [204, с. 10]. Представлені ознаки враховують значну кількість 

елементів, які можна об’єднати для отримання сутнісної характеристики 

правовідносин у сфері оплати праці. Враховуючи думку дослідниці, можна 

сказати, що правовідносин у сфері оплати праці є досить складними за своєю 

структурою та впливають на трудові відносини між суб’єктами трудового 

права. Загалом, досліджуване питання потребує великої уваги з боку держави 

і суспільства. На підставі аналізу приведених ознак зробимо висновок, що 

правовідносини з оплати праці полягають у створенні трудових умов для 

виконання функції трудового характеру, закріплюються в положеннях 

нормативно-правових актів і є винагородою, яка виражається в грошовій 

формі. Загалом, О.С. Гальченко виділено широкий спектр особливостей, які 

направлені на розкриття ознак правовідносин з питань оплати праці. Правові 

норми та акти законодавства, що регламентують трудові відносини і 

видаються уповноваженими органами з метою визначення меж у даному 

питанні, передбачають гарантійний характер із закріпленням в  актах на 

локальному рівні, які укладаються між суб’єктами трудових відносин. 

Дослідник виділяє ознаки правових відносин, учасники яких мають 

взаємні суб’єктивні права і обов’язки:  

1) правовідносини існують як відношення між конкретними особами;  

2) правовідносини закріплюють на юридичному рівні в межах 

підприємства норми, направлені на гарантування прав працівників;  

3) правовідносини регулюється нормами права, встановленими або 

санкціонованими державою [271, с. 9]. У сукупності всіх цих ознак 

виявляється специфіка правовідносин у сфері оплати праці як трудових 

відносин особливого спрямування. Дані ознаки не в повній мірі передають 
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правовий зміст правовідносин у сфері оплати праці та спрямовані на загальні 

норми, які властиві більшості інститутів трудового права, виходячи з 

положень трудового законодавства. Ознаки мають розкривати специфіку 

правовідносин у сфері оплати та характеризувати їх важливість для суб’єктів 

трудового права. 

Як вважає С.О. Саурін, ознаки правовідносин у сфері оплати праці 

проявляються таким чином:  

1) формуються за законами ринку трудових ресурсів;  

2) враховують спеціальні гарантії для працівників;  

3) виступають інструментом підтримки економіки і соціальної сфери;  

4) залежать від кваліфікації працівників, а також складності 

виконуваних робіт;  

5) відображають норми соціальної справедливості при встановленні 

умов оплати праці [272, с. 11]. Автор виділяє ознаки правовідносини як 

правову категорію, що передбачає забезпечення прав працівників, які, в свою 

чергу, виникають у процесі трудової діяльності. З огляду на недосконалість 

представлених ознак, необхідно передбачити складові елементи 

правовідносин у сфері оплати праці, що регламентують виплати працівникам 

відповідно до умов економічного стану на підприємстві, а також окреслити 

пошук шляхів для удосконалення досліджуваних правовідносин у процесі 

реформування трудового законодавства. 

Проаналізувавши наукові підходи до розуміння ознак правовідносин у 

сфері оплати праці, вважаємо доцільним виокремити авторський перелік 

ознак, тобто загальні риси, характерні лише для правового інституту оплати 

праці, а саме: 

– правовідносини діють на локальному рівні; 

–  регулюються нормами трудового права; 

– виникають між суб’єктами трудового права; 

– передбачають правові гарантії. 
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Першою ознакою правовідносин у сфері оплати праці, відміченою 

нами, є їх дія на локальному рівні. 

Поряд з державним регулюванням оплати праці, розробляються і 

приймаються юридично значимі правила поведінки працівників в окремих 

організаціях, тбто здійснюється локальне регулювання. На його основі 

суб’єкти трудового права мають змогу самостійно формувати умови 

співпраці, максимально враховувати спрямування організації та оплату праці. 

Правовідносини на локальному рівні недарма вважаються найбільш 

важливою ознакою, яка визначає оплату праці, оскільки вона передбачає 

створення умов для розвитку трудового середовища працівника шляхом 

розробки і реалізації спеціальних механізмів, направлених на визначення 

системи виплат працівнику за виконання трудової функції, врахування ряду 

правових гарантій учасників трудового процесу у сфері оплати праці [273, 

с. 7].  

Дана ознака може характеризуватись як одна із основних при 

регулюванні трудових правовідносин у сфері оплати праці. Правовідносини 

між конкретними особами регулюються правовими нормами із врахуванням 

положень законодавства з метою результативної трудової діяльності 

працівника, направленої на виконання функції трудового характеру. Межі 

регулювання питань оплати праці роботодавцями забезпечені державними 

гарантіями і передбачають договірний характер встановлення оплати праці в 

трудовому договорі. Отже, перша ознака правовідносин у сфері оплати праці 

полягає в тому, що досліджуванні правовідносини розкривають свій зміст 

через локальне регулювання. 

Друга ознака передбачає регулювання нормами трудового права.  

У процесі діяльності трудового характеру правовідносин у сфері 

оплати праці дозволяють розглядати трудову діяльність як середовище 

формування і соціально-трудових відносин. Ці відносини виступають як 

невід’ємна характеристика процесу цілеспрямованої діяльності людини у 

сфері праці, причому колективного, що визначається рамками трудового 
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процесу в межах організації, яка підлягає впливу не тільки внутрішніх, але й 

зовнішніх чинників.  

Основи оплати праці викладені в Конституції України [3], Кодексі 

законів про працю України [13], законах України «Про оплату праці» [4], 

«Про колективні договори і угоди» [68] та в постановах Кабінету Міністрів 

України щодо визначення умов оплати праці, інших нормативно-правових 

актах. Державне регулювання оплати праці  –  це встановлення державою 

таких норм оплати праці, які є обов’язковими для сторін трудового договору 

[274, с. 411]. В нашій країні регулювання оплати праці працівників 

відбувається на двох взаємопов’язаних рівнях  –  державному та локальному, 

хоча вони є відносно незалежними та самостійними. Головною метою 

регулювання оплати праці в Україні є формування належних умов для 

забезпечення виконання заробітною платою всіх властивих їй функцій та 

підвищення на цій основі матеріального і соціально-культурного рівня життя 

працюючого населення [274; 275; 276]. Регулювання трудових відносин у 

сфері оплати праці слід розуміти як діяльність компетентних суб’єктів щодо 

створення та реалізації нормативної бази.  

Система державного регулювання заробітної плати передбачає 

встановлення мінімального розміру оплати праці, забезпечення отримання 

працівником заробітної плати у разі припинення діяльності роботодавця і 

його неплатоспроможності, державний нагляд, контроль за своєчасною 

виплатою заробітної плати, а також здійснення контролю за дотриманням 

законодавства у сфері оплати праці [277, с. 63]. Отже, ми розглянули другу 

ознаку правовідносин з оплати праці, яка передбачає їх регулювання 

нормами трудового права. В процесі дослідження було виявлено, що держава 

зобов’язана встановити норми, закріплені в трудовому законодавстві, та 

створити сприятливі умови для дотримання роботодавцями положень 

нормативно-правових актів у сфері оплати праці. 

Третьою ознакою досліджуваних правовідносин є те, що вони 

виникають між суб’єктами трудового права. 
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Коло суб’єктів, що реалізують свої правовідносини у сфері локального 

нормативно-правового регулювання праці, зводиться до роботодавця і 

працівників. У процесі здійснення діяльності з регламентації відносин між 

зазначеними суб’єктами у сфері оплати праці виникають правові зв’язки. 

Правовідносини роботодавця на рівні підприємства включають 

повноваження, пов’язані з договірним регулюванням оплати праці [278, 

с. 162]. Такі правовідносини надають право укладати колективний договір, 

що передбачає комплексний характер і включає ряд складових елементів. 

Правовими підставами здійснення роботодавцем локального 

нормативно-правового регулювання праці є право на укладання договорів, 

які враховують норми оплати праці [279, с. 36; 280; 281; 282]. Отже, суб’єкт 

трудових відносин в особі роботодавця має окреслене коло повноважень у 

питаннях регламентації правовідносин трудового характеру, тобто право 

видавати нормативно-правові акти та укладати колективний договір з 

включенням положень, які стосуються оплати праці працівника. 

Якщо матеріальне визначення трудових правовідносин вказувало на 

його економічний зміст, то формальне визначення трудових правовідносин – 

на його вольовий зміст, тобто на поведінку сторін, яка виражається через 

видані державою нормативні акти. Тільки поєднання ознак матеріального і 

формального визначень надає мінімально необхідну повноту поняттю 

трудових правовідносин у сфері оплати праці [283]. Правовідносини у сфері 

оплати праці між суб’єктами трудового права здійснюються через 

нормативні акти локального характеру, в яких декларуються правові 

обов’язки учасників трудових правовідносин. Таким чином, законодавче 

регулювання такого інституту трудового права як оплата праці недостатньо 

чітке, що призводить до складнощів у правозастосовній практиці між 

суб’єктами трудового права. 

Четвертою ознакою правовідносин у сфері оплати праці є правові 

гарантії. 
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Правовідносини у сфері оплати праці характеризуються ознакою 

правових гарантій. Правові гарантії створюють умови, за допомогою яких 

забезпечується здійснення наданих працівникам прав у сфері відносин 

трудового характеру, у тому числі права на виплати. Специфіка трудової 

діяльності в умовах зростання фондів оплати праці передбачає 

міжкваліфікаційні співвідношення в оплаті праці працівників даної галузі 

[96 ,  с .  316]. Досліджувані правовідносини мають передбачати гарантії на 

правовому рівні працівникам та закріплюватись на державному рівні. На 

даному етапі розвитку законодавства у галузі трудового права,  зокрема 

щодо правових гарантій працівника, в державі діють норми, які мають бути 

приведені у відповідність до міжнародних стандартів та не створювати 

юридичних колізій і суперечностей у правовідносинах у сфері оплати праці. 

Мінімальний розмір оплати праці – одна з основних гарантій у сфері 

оплати праці. Зростання мінімального розміру заробітної плати обумовлено 

прагненням держави забезпечити відповідність мінімального розміру оплати 

праці та прожиткового мінімуму. Мінімальний розмір оплати праці 

передбачає розмір винагороди за виконання трудової функції працівником, 

зайнятим некваліфікованою працею [272, с. 20]. Мінімальна заробітна плата є 

державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України 

для підприємств усіх форм власності і господарювання [30, с. 295]. Тобто, 

по-перше, виконання роботи навіть з мінімальними вимогами до кваліфікації 

передбачає оплату праці в розмірі вище встановленої межі законодавством, 

по-друге, навіть некваліфікований працівник повинен мати можливість 

забезпечувати гідний рівень життя для себе і своєї сім’ї, отримуючи 

заробітну плату. Ця гарантія направлення на неможливість використання 

трудової функції працівника без надання йому обґрунтованої виплати, 

закріпленої на рівні державного регулювання. 

Трудова діяльність може бути пов’язана не тільки з матеріальними, а й 

нематеріальними витратами працівника, які також повинні бути 

компенсовані. Правовою підставою надання зазначеного відшкодування 
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може бути колективний договір. Гарантійні виплати носять специфічний 

характер та не є винагородою за працю, тому що не порівнюються з 

кількістю і якістю фактично виконаних трудових обов’язків в той період, за 

який вони виплачені, а мають на меті запобігти можливим втратам в 

заробітку у зв’язку з тим, що працівник відволікається від виконання 

трудових обов’язків [285, с. 109]. Гарантійні виплати в більшості своїй 

являють собою середній заробіток працівника чи певну його частину. В 

окремих випадках їх розрахунок ведеться, виходячи з тарифної ставки або 

окладу працівника. Гарантійні доплати безпосередньо пов’язані з 

виконанням працівником трудових функцій і передбачають виплату разом із 

заробітною платою, нарахованою за фактично відпрацьований час. 

Правові гарантії у сфері оплати праці, що включає в себе пряме 

нормування й гарантування у формі законодавчо встановлених норм і 

гарантій з оплати праці та непряме гарантування у формі корегування 

державою, забезпечуються за допомогою встановлення загальнообов’язкових 

до виконання правил, питань, віднесених до сфери індивідуально-

договірного регулювання [212]. 

Отже, остання ознака правовідносин у сфері оплати праці передбачає 

правові гарантії та є результатом запровадження норм на рівні законодавства, 

направлених на врахування гарантій для суб’єктів правовідносин. Тобто 

важливим аспектом правовідносин у питанні правових гарантій має стати 

система регламентування трудових відносин при захисті прав працівника у 

сфері оплати праці. 

Таким чином, на основі вищевикладеного можемо зробити висновок, 

що у вітчизняному трудовому праві, незважаючи на процеси реформування 

трудового законодавства у даній сфері, все ще виникають проблеми з 

недостатнім урегулюванням правовідносин з оплати праці. На даний час 

система оплати праці не є ідеальною в частині забезпечення захисту 

працюючих та має передбачати дотримання встановлених норм і гарантій. 

Підвищення рівня економічного розвитку на теренах нашої країни та та 
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життєвого рівня населення тісно пов’язане з проведенням результативної 

політики у сфері регулювання оплати праці на державному рівні. Наявність 

неузгодженостей і колізій стимулює потребу в подальшій роботі з 

удосконалення нормативно-правового підґрунтя, спрямованого на 

врегулювання правовідносин у сфері оплати праці та проведення наукових 

досліджень, результати яких дозволять внести нові елементи до системи 

трудових відносин.  

 

4.2 Класифікація правовідносин у сфері оплати праці 

 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в період 

реформування трудового законодавства постає питання про інститут оплати 

праці як головну проблему в науці трудового права [286; 287]. Трудові 

правовідносини направлені на виконання трудових обов’язків працівником і 

мають передбачати головну їх складову – оплату праці. Вдосконалення 

регулювання правового характеру у цій сфері є важливим завданням для 

реформування законодавства. Також дане дослідження спрямоване на 

класифікацію правовідносин у сфері оплати праці, тому що правовідносини 

становлять предмет трудового права, охоплюють велике коло відносин у 

галузі праці. Розробка теоретико-практичних рекомендацій щодо 

класифікації трудових правовідносин у сфері оплати праці відіграє значну 

роль у процесі вдосконалення трудового законодавства. Оплата праці є 

найбільш необхідним структурним елементом, направленим на підвищення 

трудової функції працівника.  

Оплата праці, що є відображенням трудових правовідносин між 

суб’єктами трудового права щодо винагороди працівника за виконану працю 

відповідно до нормативно-правових актів, колективних договорів, угод, 

трудових договорів, носить проблемний характер. У більш широкому 

контексті реформування трудового законодавства України має приділяти 

увагу проблемі правовідносин у сфері оплати праці та за допомогою 
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правових норм здійснювати регулювання правовідносин між суб’єктами 

трудового права щодо оплати праці та її відповідності трудовим обов’язкам. 

Правовідносини у сфері оплати праці охоплюють собою доволі велике коло 

відносин, а тому існує потреба у їх класифікації. Отже, врахування всіх 

класифікаційних складових трудових правовідносин у сфері оплати праці є 

обґрунтованою умовою приведення правових норм у відповідність до 

міжнародних стандартів оплати праці, а пошук шляхів їх удосконалення є 

важливою проблемою, яка потребує невідкладного вирішення.  

Проблемі правовідносин у сфері оплати праці присвятили свої  

дослідження такі науковці: Л.Я. Гінцбург, М.Г. Александров, А.Р. Мацюк,            

С.А. Іванов, Р.З. Лівшиць, Ю.П. Орловський, А.І. Цепін, О.В. Пятаков,                     

М.П. Карпушин, О.І. Процевський, Г.І. Чанишева та інші. Проте трудові 

відносини, які виникають в умовах ринкової економіки, вносять свої 

корективи до теоретичних аспектів класифікації трудових правовідносин у 

сфері оплати праці. 

Варто наголосити, що проблема класифікації правовідносин у сфері 

оплати праці залишається дискусійною як серед вчених-правників, так і 

серед юристів-практиків. З огляду на окреслену тему дослідження, доцільно 

розглянути позиції науковців з приводу класифікації правовідносин у сфері 

оплати праці. Як вважає Г.А. Капліна, правовідносини з оплати праці слід 

визнати самостійним видом правовідносин, тісно пов’язаних з трудовим 

правовідношенням, що створюють свою систему та класифікуються за різними 

критеріями. Отже, відповідні правовідносини поділяються:  

1) за суб’єктним складом на:  

а) індивідуальні – між працівником і роботодавцем;  

б) колективні – між роботодавцем (об’єднанням роботодавців) і 

профспілками (об’єднаннями профспілок) або іншими представницькими 

органами працівників; 

2) за об’єктом правовідносини з оплати праці на:  

а) правовідносини із заробітної плати;  
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б) правовідносини з виплати гарантійних сум;  

в) правовідносини з надання компенсаційних виплат;  

г) правовідносини з нормування й тарифікації праці [115, с. 9]. 

Даний класифікаційний поділ є найбільш науково обґрунтований, 

оскільки при ньому кожний складовий елемент правовідносин з оплати праці 

має істотну специфіку та самостійність й потребує належного правового 

регулювання. Приведена класифікація в повній мірі розкриває важливість 

правовідносин у сфері оплати праці, виходячи із оптимального поєднання 

об’єктного та суб’єктного складу. Класифікація правовідносин з питання 

оплати праці є повною та багатоаспектною. У даному класифікаційному 

поділі враховано за об’єктним складом поділ на індивідуальні та колективні 

правовідносини, що розкриває особливість трудових правовідносин між 

суб’єктами права в питанні оплати праці. При поділі за об’єктом 

правовідносин з оплати праці дослідниця досить широко представила елементи, 

які мають в повній мірі врегулювати процес трудових відносин через призму 

правовідносин з заробітної плати, виплат гарантійних сум та надання 

компенсаційних виплат, а також з нормування й тарифікації праці. 

На думку Д.О. Карпенка, класифікація правовідносин у сфері 

трудового права передбачає такі види:  

1) правовідносини із забезпечення зайнятості та працевлаштування;  

2) трудові правовідносини працівника з роботодавцем;  

3) колективні правовідносини (трудового колективу і профкому з 

роботодавцем і його адміністрацією);  

4) правовідносини з професійної підготовки працівників безпосередньо 

на виробництві;  

5) правовідносини з нагляду за дотриманням норм трудового 

законодавства [288, с. 49]. Дана класифікація не може надати повне уявлення 

про всю специфіку правовідносин у сфері оплати праці та передбачає 

загальну направленість, враховуючи всі складові трудових правовідносин. 

Приведена класифікація частково характеризує сутність класифікаційних 
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складових, які можливо застосувати до оплати праці, але не розкриває зміст 

класифікації, який має бути більш широким та враховувати трудові норми і 

специфіку, направлену на оплату праці працівника за виконання трудової 

функції. 

Згідно з науковими позиціями В.С. Андреєва, О.В. Смирнова,                          

В.І. Смолярчука трудові відносини завжди виникають з приводу 

безпосереднього прикладання робочої сили до засобів виробництва, мають 

своїм предметом індивідуальну трудову діяльність робітників і службовців та 

виділяють такі класифікаційні ознаки трудових правовідносин:  

1) обов’язковість матеріального змісту;  

2) зв’язок із виконанням певної роботи;  

3) тривалий характер;  

4) відплатність;  

5) врегулювання нормами локального рівня [289, с. 67]. Представлена 

класифікація лише частково направлена на класифікацію трудових 

правовідносин у питанні оплати праці у частині обов’язковості матеріального 

змісту та відплатності за виконання трудової функції працівником у межах 

часового періоду. З приведеною класифікацією, на наш погляд, не можна 

погодитись, оскільки вона не в повній мірі передає сутність самого процесу 

правовідносин у сфері оплати праці, адже основна увага автора спрямована 

на виокремлення ознак трудових відносин з частковим врахуванням 

специфіки оплати праці. З нашої точки зору, класифікація має бути більш 

багатоаспектною. 

Як вважає Т.П. Тихомирова, правовідносини у сфері оплати праці 

варто розглядати як: 

 правовідносини з заробітної плати, що полягають у функціях, які 

вони виконують у фазах суспільного відтворення, направлені на сукупність 

способів і методів встановлення необхідного порядку визначення рівня 

заробітної плати, принципів її диференціації залежно від кількості, якості 
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праці та її результатів, а також умов праці та економічних показників 

діяльності підприємства; 

 правовідносини з тарифікації праці, що є одним з основних 

елементів організації оплати та передбачає сукупність нормативів, що 

забезпечують диференціацію оплати праці в залежності від складності 

виконуваної роботи, її відповідальності тощо. Взаємозв’язок розміру оплати 

праці та показників, які направлені на визначення кількості і якості праці, а 

також порядок визначення величини заробітної плати кожного працівника, 

встановлюються за допомогою форм і систем оплати праці; 

 правовідносини у сфері оплати праці безтарифної форми, які 

передбачають, що на локальному рівні підприємства самостійно ввизначають 

форму організації оплати праці. В основі безтарифної форми лежить 

встановлення відповідності критерія кількісного та якісного поділу в 

залежності від внеску трудового характеру працівника до розмірів 

винагороди без використання тарифної системи [290, с. 116]. З даного 

твердження вченого можна зробити висновок, що, по-перше, правовідносини 

у сфері оплати праці є специфічним видом, що включає в себе певні елементи 

для розкриття значення оплати працівника за виконання трудової функції, 

по-друге, правовідносини в досліджуваній сфері застосовується на 

локальному рівні із врахуванням положень національного законодавства. 

Приведена класифікація правовідносини у сфері оплати праці частково 

розкриває сутність, але не розкриває зміст класифікації, який має бути більш 

широким та враховувати більшу кількість правовідносин при поділі.  

Проаналізувавши наявні підходи науковців, виокремимо наступну 

класифікацію правовідносин у сфері оплати праці з наступною 

характеристикою кожної структурної одиниці в ній. Класифікація 

правовідносин у сфері оплати праці досліджена з наукових позицій дозволить 

глибше зрозуміти їх сутність, вагомість і окреслити напрями підвищення 

ефективності функціонування в процесі трудових відносин.  

Охарактеризуємо класифікацію правовідносин у сфері оплати праці.  
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a. Правовідносини з оплати праці, що регулюються на 

державному рівні. Правовідносини з оплати праці становлять собою 

відносини суспільного характеру, направлені на розкриття сутнісного змісту 

систем оплати праці та її складових в процесі виконання трудової функції 

[291, с. 853]. Правовідносини на цьому класифікаційному рівні виражаються 

через принципи і норми реалізації соціально-економічної політики і трудових 

відносин; мінімальні соціальні гарантії оплати праці і доходів населення на 

достатньому життєвому рівні; розмір прожиткового мінімуму; умови 

зростання фондів оплати праці і встановлення міжгалузевих співвідношень в 

оплаті праці [291].  Тобто регулювання на державному рівні є загальною 

нормою, яка допомагає враховувати певні елементи у питанні оплати праці 

при локальному регулюванні. 

Регулювання оплати праці державного характеру передбачає механізм 

оплати праці у визначенні та реалізації політики в цьому напрямку із 

закріпленням на законодавчому рівні мінімальної заробітної плати, а також 

встановленням умов та розмірів оплати праці керівників підприємств, 

заснованих на державній, комунальній власності, працівників організацій та 

підприємств, що фінансуються з бюджету, а також запровадженням податків 

на доходи працівників [292 ,  с .  63].  Правове регулювання передбачає 

механізм норм з оплати праці працівників на підприємствах, закріплює 

правові положення щодо недопущення порушень суб’єктами трудового права 

у досліджуваній сфері. 

Основним законодавчим актом, який регулює, у тому числі, і трудові 

правовідносини, є Конституція України, а безпосередньо питання оплати 

праці відносяться до сфери регулювання Кодексу законів про працю України, 

Закону України «Про оплату праці» [4], Закону України «Про колективні 

договори і угоди» [68]. З метою упорядкування оплати праці працівників 

було прийнято також низку постанов Кабінету Міністрів України. 

Регулювання на державному рівні закріплює положення, направлені на 

забезпечення формування тарифної системи, створення норм єдиної політики 
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щодо тарифікації робіт та організації розробки нормативів трудових затрат 

на масові технологічні процеси. Норми оплати праці на державному рівні 

ґрунтуються на принципі соціальної справедливості, захищеності, рівності та 

направлені на повноцінне функціонування трудових правовідносин. 

Таким чином, важливою в системі державного регулювання оплати 

праці є система механізму індексації заробітної плати, що дозволяє частково 

або повністю відшкодувати громадянам подорожчання споживчих товарів і 

послуг. Правовідносини з оплати праці, що регулюються на державному 

рівні, пов’язуються із забезпеченням норм для встановлення і здійснення 

роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до законів та інших 

нормативних актів. Вибір обґрунтованої системи організації оплати праці 

визначається в межах підприємства чи установи, виходячи із положень 

чинного законодавства. 

b. Трудові правовідносини локального регулювання оплати 

праці.                                                    Регулювання трудових правовідносин на 

локальному рівні є складовою частиною загальної системи регулювання 

правового характеру, з огляду на це норми в межах локальної нормотворчості 

вважаються диспозитивними, визначають окреслене коло завдань та питань, 

які підлягають регулюванню. Ця класифікаційна одиниця виражається у 

формі колективного договору, що містить основні положення з питань 

праці і оплати праці, а також робочого часу, охорони праці, які були 

розроблені власником і профспілковим комітетом в межах наданих їм прав 

[30 ,  с .  21 -22].  Досліджуване регулювання реалізується в межах 

конкретного підприємства, де суб’єктами трудового права передбачається 

укладення колективного договору. Регулювання правовідносин трудового 

характеру у даній сфері передбачає ряд процедур та механізмів, спрямованих 

на обрахування оплати праці і встановлення методів для визначення 

грошових сум за виконання трудової функції, які розробляються 

підприємствами самостійно. 
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Оплата праці включає всю сукупність виплат, які можуть належати 

працівнику у процесі здійснення ним трудової діяльності, та розкриває систему 

правовідносин, спрямованих на забезпечення грошових виплат роботодавцем 

працівнику, а також враховує правовідносин з тарифікації і нормування праці 

відповідно до законодавства та актів локального рівня [115, с. 15]. Оплата праці 

на даному етапі розвитку суспільства в більшій мірі регулюється нормами 

локальних правових актів, які закріплюють положення чинного 

законодавства у даній сфері. До актів, які містять норми трудового права 

загалом та у сфері оплати праці зокрема, входять колективний договір і 

нормативно-правові акти роботодавця, що знаходяться в тісному 

співвідношенні не тільки з іншими актами цієї системи, але й між собою. 

Акти локального характеру розробляються з метою конкретизації 

правових приписів та впорядкування трудових відносин, а суб’єктами 

застосування локального методу є роботодавці й працівники. 

Правовідносини у сфері оплати праці передбачають спосіб встановлення та 

закріплення систем та розмірів заробітної плати безпосередньо в організації 

[293 ,  с .  7]. Регулювання на рівні підприємства здійснюється суб’єктом 

трудових відносин, а саме роботодавцем, та передбачає норми, які 

закріплені на рівні держави, і враховує можливості фінансового забезпечення 

організації у сфері оплати праці працівників згідно з положеннями 

локального акта. 

Поєднання локального та централізованого регулювання трудових 

правовідносин у сфері оплати праці впливає на ступінь нормативно-

правового забезпечення працівників, передбачає більш диференційований 

підхід до особливостей виконання трудової функції і закріплення в 

локальному акті норм, що направлені на управління відносинами у сфері 

оплати праці [294, с.  334 ]. У нинішніх умовах локальне регулювання 

оплати праці є засобом покращення умов праці працівників, гарантійним 

чинником закріплення прав на рівні підприємства. Правове регулювання 
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досліджуваних правовідносин передбачає не тільки державне регулювання, а 

й регулювання, яке здійснюється безпосередньо суб’єктами трудового права. 

На основі вищевикладеного можемо зробити висновок, що норми 

локального характеру, які регулюють оплату праці, мають бути оформлені 

нормативними актами на підприємстві та виражати правові приписи державної 

влади. Локально-правове регулювання оплати праці відзначається своєю 

специфікою, яка пов’язана з умовами конкретного підприємства, і має свій 

чітко обмежений суб’єктний склад, який надає регулюванню необхідну 

спрямованість. У межах підприємства у локальних актах з оплати праці 

можна передбачити норми, які не потребують використання складних і 

тривалих процедур прийняття та допомагають врегулювати трудові 

правовідносини і запроваджувати додаткові, не встановлені 

загальнодержавним законодавством, елементи в систему оплати праці. Від 

ефективного регулювання трудових правовідносин з оплати праці на 

локальному рівні залежить результативність діяльності працівників. За 

допомогою колективних договорів можна уникнути цілого ряду колізійних 

проблем та створити всі умови для запровадження необхідних елементів щодо 

нарахування виплат працівнику за виконання трудових обов’язків.  

c. Правовідносини у сфері оплати праці з тарифного нормування 

праці. 

Регулювання правовідносин з оплати праці включає в себе сукупність 

визначених державою й тарифними угодами нормативів, направлених на 

планування оплати праці з урахуванням складності умов праці та часових 

рамок у межах певної посади на підприємстві чи в організації. 

Організація оплати праці базується на ринковому, державному, 

колективно-договірному регулюванні та механізмі визначення 

індивідуальної заробітної плати працівників усіх категорій підприємств та 

установ різних форм власності [295, с. 19]. Тарифна система включає в 

себе: тарифнi сiтки, тарифнi ставки, схеми посадових окладiв i тарифно-

квалiфiкацiйнi характеристики, які закріплені в Законі України «Про оплату 
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працi» [4]. Тарифна система використовується для більш повного розкриття 

змісту при нарахуванні заробітної плати на локальному рівні, враховуючи 

норми правових актів законодавства, та може бути застосована на 

підприємстві як самостійно, так і разом з іншими заохочувальними 

системами. 

Тарифне нормування праці,  диференціація праці враховує оплату 

праці працівників на підприємстві залежно від складності й умов праці і 

передбачає поділ на такі елементи:  

1) тарифні сітки, що містять співвідношення в оплаті праці 

працівників різної кваліфікації та є переліком певних розрядів і  

коефіцієнтів;  

2) тарифні ставки та посадові оклади, які встановлюються згідно з 

нормами мінімальної заробітної плати, закріпленої на рівні держави [296, с. 

24];  

3) тарифно-кваліфікаційні довідники (Єдиний тарифно-

кваліфікаційний довідник робіт і професій робітників), що містять 

кваліфікаційні характеристики робіт, згруповані за виробництвами та видами 

робіт, та слугують тарифному нормуванню праці у сфері оплати праці на 

підприємстві чи організації та передбачають надання кваліфікаційних 

розрядів працівникам;  

4) доплати та надбавки до тарифної заробітної плати [37 ,  с .12].  

Таким чином, оплата праці згідно з тарифною системою передбачає розподiл 

робiт залежно вiд їх складностi, а виплата грошових сум працівникам 

здійснюється, виходячи із квалiфiкацiї за розрядами тарифної сітки, що є 

основою для формування розмiрiв заробiтної плати. Завдяки обґрунтованим 

нормам тарифного нормування праці передбачається виплата грошових 

коштів працівникам з врахуванням трудових функцій, які вони виконують на 

підприємстві. 

Отже, при нормуванні трудових процесів у сфері оплати праці 

використовуються методи збору та обробки інформації. Процес праці на 
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будь-якому робочому місці розглядається як елемент складної системи 

взаємопов’язаних процесів, які постійно змінюються і удосконалюються. 

Оплата праці передбачає певну систему, яку варто розглядати як спосіб 

обчислення розмірів винагороди, що підлягає виплаті працівникам 

відповідно до витрат їхньої праці або до результатів виконання трудових 

обов’язків. Визначальним складовим елементом в оплаті праці є кваліфікація 

працівника, що характеризує ступінь складності виконуваного ним даного 

конкретного виду роботи. Запровадження системи оплати праці та форм 

матеріального заохочення передбачає порядок виплат преміювання за 

підсумками роботи, що проводиться на підприємстві. Правовідносини у сфері 

оплати праці з тарифного нормування праці передбачають розмежування за 

елементами, а положення, що містяться в законодавстві, не вичерпують 

диференціацію ставок і окладів для працівників. 

d. Правовідносини надання компенсаційних виплат та 

гарантійних сум. Трудові правовідносини між суб’єктами трудового права 

щодо організації виплат у сфері оплати праці передбачають процедуру видачi 

працiвникам заробітої плати в грошовiй чи іншій формi згідно з нормами 

законодавства у визначених ними мiсцях та в зазначенi строки. Вiдповiдно до 

ст. 24 Закону України «Про оплату працi» [4] заробітна плата виплачується 

працiвникам регулярно в робочi днi в строки, визначені  у колективному 

договорi, два рази на мiсяць через промiжок часу, що не може перевищувати 

шiстнадцяти календарних днiв. За виконання трудових обов’язків виплата 

грошових коштів здійснюється за місцем роботи. 

На локальному рівні запроваджуються галузеві норми оплати праці, 

зокрема такі: норми праці і нормативи оплати праці, мінімальні гарантії 

зарплати на основі єдиної тарифної сітки, мінімальні розміри доплат і 

надбавок з урахуванням специфіки трудової діяльності. Вони повинні 

передбачати міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці 

працівників даної галузі і вводитися при умові зростання фондів оплати праці 

[96 ,  с .  316]. Правовідносини, що виникають з приводу компенсаційних 
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виплат та гарантійних сум на локальному рівні, можуть передбачати 

підвищені соціальні гарантії для працівників у сфері оплати праці. 

 Правовідносини з виплати гарантійних сум забезпечують виплату 

коштів за здійснення наданих працівникам прав у сфері соціально-

трудових відносин. На думку В.М. Скобелкіна, юридичними гарантіями 

трудових прав є передбачені правовими нормами засоби і способи, за 

допомогою яких у суспільстві гарантується безперешкодний вступ у 

трудові та пов’язані з ними інші правовідносини і подальше здійснення 

трудових прав, наданих працівникам згідно з трудовим законодавством 

[297 ,  с .  13].  Автор розкриває важливість гарантійних прав всіх трудових 

правовідносин, але, не дивлячись на це, в контексті нашого дослідження 

можливо розкрити важливість гарантійних виплат через призму правових 

норм різними засобами. Гарантійні виплати носять специфічний характер. 

Вони не є винагородою за працю з тієї причини, що не пов’язуються з 

кількістю і якістю фактично витраченої працівником праці в той період, за 

який вони виплачені.  

Як вважає М.В. Молодцов, під гарантіями працівникам потрібно 

розуміти засоби, за допомогою яких забезпечується реалізація та охорона 

трудових прав на всіх стадіях їх здійснення [298, с. 3]. Трудові гарантії з 

оплати праці, виходячи з представленої позиції науковця, потрібно розуміти 

як норми, що є імперативними і носять обов’язковий характер. Гарантії у 

сфері оплати праці направлені на реалізацію трудових прав працівників, 

використання яких відбувається при настанні умов, визначених у 

трудовому законодавстві чи актах локальної нормотворчості. 

Отже, правовідносини з надання компенсаційних виплат – це засоби, 

направлені на забезпечення і охорону трудових прав та передбачають 

окрему складову у вигляді гарантійних виплат, що призначені для 

відшкодування додаткових матеріальних витрат працівнику та пов’язані з 

виконанням ним трудових обов’язків. Компенсаційні виплати 

відрізняються від гарантійних тим, що виплати передбачають 
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відшкодування працівникові, понесених ним витрат у процесі виконання 

трудових обов’язків, а правові норми з цих правовідносин можуть бути 

закріплені в межах локального акту. З метою розмежування виплат у сфері 

оплати праці (гарантійних та компенсаційних виплат) слід враховувати їх 

цільове призначення. 

Сучасний етап реформування трудового законодавства в країні, 

пошук та опрацювання його оптимальної моделі, результативність у 

реальних умовах сьогодення має враховувати наявні напрацювання з даного 

питання в Україні. У свою чергу, складність процесу реформування 

трудового законодавства загалом та в сфері оплати праці зокрема потребує 

конструктивної співпраці всіх державних органів. Сфера трудових відносин 

враховує всі зміни світового ринку праці, більшість інноваційних процесів у 

трудовій царині не можуть бути швидко адаптованими в Україні через 

несумісність з вітчизняним законодавством. Слід наголосити, що 

правовідносин у сфері оплати праці потребують свого науково 

обґрунтованого вдосконалення, завдяки якому можливим стане створення 

узгодженої та цілісної системи правових норм, які б належним чином 

регламентували усю специфіку трудової діяльності. Класифікація трудових 

правовідносини у сфері оплати праці дозволила проаналізувати внутрішню 

структуру, сутність і специфіку, виходячи із систематизації й законодавчого 

закріплення. Правовідносини у сфері оплати праці є вагомими чинниками 

стабільності у трудовій сфері, сприяють досягненню злагоди у 

взаємовідносинах суб’єктів трудового права, а також забезпеченню належної 

реалізації трудових прав і свобод працівників. 

 

4.3 Особливості виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері оплати праці 

 

Основний Закон України є загальним регулятором усіх правовідносин, 

що виникають у державі, зокрема й тих, що стосуються здійснення 
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громадянами трудової діяльності. Право на працю безпосередньо 

визначається Конституцією України і, таким чином, створює гарантію 

самореалізації й отримання винагороди усіма громадянами нашої держави. 

Трудові правовідносини, виступаютчи особливим видом суспільних 

відносин, є складовою частиною практично будь-якої сфери життєдіяльності. 

Крім того, норми, які регламентують дані правовідносини, є фундаментом 

для становлення демократії, адже вони забезпечують диспозитивність праці і 

забороняють примусове застосування трудового потенціалу громадян. 

Структурний елемент трудо-правових відносин складає оплата праці, 

яка, водночас, становить собою основу для існування та розвитку інших 

інститутів трудового права, оскільки вони є взаємозалежними та 

взаємообумовленими. Винагорода за трудову діяльність забезпечує 

реалізацію принципу справедливості та заохочує працівників до постійного 

здійснення даної діяльності. 

Варто зауважити, що трудові правовідносини у сфері оплати праці 

характеризуються певними особливостями, які виділяють їх з-поміж інших 

відносин, що регулюються нормами трудового права. Особливості зумовлені 

специфікою даного процесу, оскільки останній за своєю природою є 

пропорційною відплатою за виконану роботу, яка має постійний характер та 

виконується на умовах наявності відповідного документа – трудового 

договору. 

Дослідження особливостей трудо-правових відносин у сфері оплати 

праці на кожній стадії їх становлення та розвитку є актуальним, оскільки 

надасть змогу виявити істотні відмінності від інших, схожих за своєю 

природою правовідносин. Більше того, дане питання є недостатньо 

дослідженим вченими-юристами у галузі трудового права, що тільки 

підсилює його актуальність, адже кожний аспект правового регулювання в 

нашій державі, зокрема й у сфері праці, має бути комплексно вивчений та 

детально проаналізований, що надасть змогу говорити про доцільність 

існування тих чи інших правових норм. 
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Отже, першою стадією трудо-правових відносин у сфері праці є етап їх 

виникнення, яких характеризується специфічними характеристиками. 

Зокрема першою особливістю виникнення відносин щодо оплати праці є 

підстава їх встановлення, якою слід вважати трудовий договір. 

Ю.П. Дмитренко зазначає, що трудовий договір становить собою 

угоду, яка укладається працівником та роботодавцем в особі власника 

підприємства, установи чи організації або уповноваженим ним органом чи 

фізичною особою - роботодавцем, відповідно до якої працівник зобов’язаний 

виконувати трудову функцію, встановлену даною угодою, із дотриманням 

внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець повинен сплачувати 

останньому заробітну плату, а також створювати усі необхідні для роботи 

умови праці, регламентовані трудовим законодавством, колективним 

договором чи угодою [96, с. 200]. Трудовий договір є загальною умовою для 

фактичного виникнення трудо-правових відносин, зокрема й тих, що 

стосуються оплати праці, системи, порядку, а також інших аспектів даного 

інституту трудового права. Дана угода виступає юридичним фактом, який 

визначає роль та значення учасників трудових правовідносин – працівника та 

роботодавця. 

Окрім того, з точки зору науковця, до обов’язкових умов трудового 

договору (без яких трудовий договір не може бути укладений), які є 

взаємним волевиявленням учасників трудо-правових відносин, належать 

умови щодо прийняття на роботу, місця роботи, строку дії даного договору, 

оплати праці, встановлення трудової функції працівника, визначення 

моменту початку виконання роботи тощо [96, с. 201]. Відносини щодо оплати 

праці отримують свій початок саме після укладення взаємної угоди між 

працівником та роботодавцем, які обговорюють систему оплати праці, 

порядок виплати винагороди за виконання трудової діяльності тощо. 

Диспозитивний характер даних договірних відносин дозволяє достатньо 

широко регулювати відносини з приводу виплати заробітної плати, а також 

інших гарантійних та компенсаційних виплат. 
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На думку  Н.П. Долгіх, трудовий договір становить собою фундамент 

абсолютно усіх відносин, що складаються у галузі трудового права, зокрема 

таких, які стосуються оплати праці, робочого часу, трудової дисципліни 

тощо. Усі названі відносини виникають і розвиваються тільки в рамках дії 

трудового договору, з його з припиненням припиняються й усі складові його 

елементи. Автор зазначає, що навіть випадки несвоєчасних розрахунків із 

працівником, трудового спору про незаконне звільнення пов’язані з минулим 

трудовим відношенням у межах трудового договору [270, с. 6]. Даний 

юридичний документ визначає практично усі аспекти щодо регулювання 

відносин з приводу виплати винагороди працівникові. Окрім того, у даній 

угоді між працівником та роботодавцем можуть визначатися умови 

отримання премій, доплат, гарантій та інших складових оплати трудової 

діяльності. 

Н.Д. Гетьманцева зауважує, що дану угоду між працівником та 

роботодавцем неможливо укласти без обговорення питання щодо винагороди 

за виконання трудової діяльності. У рамках даної умови трудового договору 

фіксується ціла низка моментів щодо розміру заробітної плати: посадового 

окладу працівника або тарифної ставки, доплат, надбавок, різного роду 

заохочувальних виплат [300, с. 69]. Отже, трудовий договір є вирішальною 

ланкою щодо вступу суб’єктів трудового права у відносини, які стосуються 

оплати праці. Трудовий договір деталізує загальні положення актів трудового 

законодавства й колективно-правового регулювання праці та визначає 

аспекти, а також умови отримання працівником винагороди за здійснення 

трудової функції. 

Таким чином, основною особливістю виникнення трудових 

правовідносин є підстава їх виникнення, а саме укладення трудового 

договору, що регламентує усі найважливіші аспекти оплати праці. Даний 

юридичний документ є свідченням існування відносин у сфері оплати праці й 

останні фактично існують у межах даного договору. 
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Наступною особливістю виникнення трудових правовідносин є 

законодавчо встановлені гарантії у сфері оплати праці, які забезпечують 

правовий захист працівника й недопущення встановлення несправедливої 

оплати його праці. 

Як відомо, правове регулювання трудових правовідносин, зокрема й у 

сфері оплати праці, може здійснюватися державою. Держава встановлює 

загальнообов’язкові гарантії заробітної плати, які передбачають 

неможливість встановлення трудовим договором, актом колективного 

регулювання або іншим юридичним документом нижчого рівня заробітної 

плати. В.І. Матвієнко вказує, що гарантування мінімального рівня оплати 

праці проявляється в тому, що працівникам надається право на конкретно 

визначену місячну заробітну плату. Дане право реалізується у разі виконання 

працівником відповідної норми робочого часу та своїх трудових обов’язків. 

Цей рівень не знижується, якщо норма робочого часу і норми праці не 

виконані не з вини працівника. Якщо працівнику, що відпрацював відповідну 

норму праці за певний календарний проміжок, і виплачена йому заробітна 

плата є меншою за встановлений законодавством розмір, роботодавець 

повинен доплатити відповідну різницю, щоб працівнику було нараховано 

встановлений державно мінімум заробітної плати [291, с. 116]. Окреслені 

юридичні факти виникають й у процесі розвитку правовідносин у сфері 

оплати праці, однак слід зазначити, що саме на початку цих відносин, навіть 

при укладенні трудового договору, заробітна плата повинна бути не нижчою 

за встановлену державою. Таким чином, працівник забезпечується 

мінімальним рівнем грошових коштів для задоволення своїх власних потреб 

та інтересів.  

Науковець доповнює, що мінімальна заробітна плата є основним 

соціальним стандартом, який використовується усіма країнам світу. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оплату праці» мінімальна зарплата 

– законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, 

некваліфіковану роботу, нижче якого не може проводитися оплата за 
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виконану працівником місячну, почасову норму роботи (об’єм робіт) [4]. 

Розмір мінімальної заробітної плати періодично переглядається з 

урахуванням зміни вартісної величини мінімального споживчого бюджету з 

поступовим зближенням рівнів цих показників у міру стабілізації розвитку 

економіки країни, загального рівня середньої зарплати, продуктивності праці, 

рівня зайнятості та інших економічних умов. До складу мінімальної зарплати 

не входять доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати 

(доплати за роботу в понаднормовий час, важких, шкідливих особливо 

шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними, 

географічними і геологічними умовами і умовами підвищеного ризику для 

здоров’я, а також премії до ювілейних дат, за винаходи і раціоналізаторські 

пропозиції, матеріальна допомога). Законодавчо встановлений мінімум 

заробітної плати є гарантією держави, яка повинна обов’язково виконуватись 

на всій території України усіма підприємствами різних форм власності і 

господарювання. Мінімальна заробітна плата встановлюється в розмірі не 

нижче вартісної величини межі малозабезпеченості з розрахунку на одну 

працездатну особу. Дана соціальна гарантія визначається та встановлюється 

Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, як 

правило, один раз на рік при затвердженні Державного бюджету України з 

урахуванням рекомендацій, наданих у процесі переговорів представників 

профспілок, власників або уповноважених ними органів, які об’єдналися для 

ведення колективних переговорів і укладення Генеральної угоди (ст. 10 

Закону України «Про оплату праці») [4; 291, с. 117]. Встановлена законом 

гарантія мінімального розміру заробітної плати дозволяє справедливо 

оцінити трудову діяльність працівника та адекватно забезпечувати його 

існування й життєдіяльність. Мінімальний розмір заробітної плати є засобом 

соціального захисту населення і недопущення виникнення негативних 

наслідків, що можуть зашкодити здоров’ю чи навіть життю працівників. 

Отже, зважаючи на вищевикладене, слід підсумувати, що гарантія 

мінімальної заробітної плати для працівників є обов’язковою умовою, що має 
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бути дотримана під час виникнення трудових правовідносин у сфері оплати 

праці, яка забезпечує працівникові задоволення його основних потреб та 

інтересів. 

Ще однією особливістю виникнення трудових правовідносин з 

оплати праці є те, що система оплати праці, доплати і гарантії, а також 

компенсації встановлюються відповідно до характеристик працівника та 

специфіки трудової діяльності. 

Ю.П. Орловський вказує на те, що якість праці визначається її 

складністю, тяжкістю, відповідальністю, самостійністю та напруженістю. 

Відмінність у розмірах заробітної плати характеризується якістю трудової 

діяльності, вартістю трудового потенціалу працівників. Якість трудової 

діяльності знаходить своє відображення в найменуванні спеціальності, 

посади і  кваліфікації, яка присвоюється працівнику. В залежності від того, 

на скільки високим є рівень кваліфікації, визначається й розмір оплати праці. 

У встановленні розміру оплати праці вагому роль відіграє трудова діяльність 

усього колективу (результати трудової діяльності бригади, структурного 

підрозділу, підрозділу, організації в цілому). У цьому знаходить своє 

відображення колективний характер трудової діяльності працівників, які 

перебувають у трудових відносинах. Метод, за яким встановлюється розмір 

заробітної плати, визначається попередньо, передуючи безпосередньому 

початку виконання трудової функції. Встановлюється система оплати праці, 

визначаються показники і умови преміювання, виплати винагороди за 

вислугу років, за підсумками роботи за рік, надбавки і доплати тощо. У 

даному процесі також вагому роль відіграють законодавчо закріплені гарантії 

забезпечення оплати праці [190, с. 289]. З наведеного можна зробити 

висновок, що рівень заробітної плати відрізняється в залежності від певного 

виду трудової діяльності, характеру та кваліфікації працівника тощо. На 

початку виникнення трудо-правових відносин з оплати праці рівень 

кваліфікації, досвід та професійні навички відіграють важливу роль у 
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формуванні рівня заробітної плати, що і становить собою зміст даної 

особливості. 

Н.О. Ільєнко зауважує, що в усіх державах світу існують відмінності у 

розмірі заробітної плати відповідно до сфери трудової діяльності, а також 

певної професії. Загалом, заробітна плата залежить від співвідношення 

попиту та пропозиції на конкретних ринках праці. Різниця у розмірах 

заробітної плати обумовлюється наявністю таких характерних рис 

застосування найманої праці: 

 працівники є неоднорідними і диференціюються в залежності від 

здатності до трудової діяльності, кваліфікації, підготовки тощо; 

 певні види трудової діяльності відрізняються відповідним 

попитом, умовами й характером та іншими чинниками; 

 існують різні обмеження мобільності робочої сили; 

 якість робочої сили відрізняється у зв’язку з інвестиціями в 

людський капітал [301, с. 23].  

Наведені особливості неодмінно впливають на рівень заробітної плати 

на початку виникнення правовідносин у сфері оплати праці. При 

проходженні співбесіди між працівником та роботодавцем дані 

характеристики обговорюються і на їх основі визначається той рівень 

заробітної плати, який задовольнятиме як потреби й інтереси працівника, так 

і потреби та можливості роботодавця. 

Таким чином, окреслена особливість становлення трудо-правових 

відносин характеризується тим, що праця є багатогранним соціально-

правовим явищем, яке зумовлює встановлення диференційованих розмірів 

заробітної плати з урахуванням специфічних характеристик трудової 

діяльності, а також особистостей кожного окремого працівника. 

Підсумовуючи розгляд характерних рис виникнення трудових 

правовідносин у сфері оплати праці, можна зазначити, що на цій стадії 

формується загальне уявлення як працівника, так і роботодавця про систему 

оплати праці, розмір винагороди за виконання трудової діяльності тощо. 
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Аналізуючи особливості розвитку відносин щодо оплати праці, 

необхідно вказати на те, що першою з них є можливість коригування 

системи оплати праці, розміру заробітної плати, доплат та гарантій. 

Колективно-договірне або локальне регулювання оплати праці 

забезпечує коригування системи оплати праці, збільшення або зменшення 

розміру заробітної плати працівникам, доповнення їх різного роду доплатами 

та компенсаціями тощо. 

Н.Д. Гетьманцева зазначила, що шляхом локального методу «на 

підприємствах і в організаціях розробляються більш конкретні, детальні 

умови оплати праці на базі норм і показників, що встановлюються в 

централізованому порядку» [302, с. 67]. За допомогою колективних договорів 

і угод стає можливим здійснювати коригування заробітної плати, доплат та 

гарантій. Колективно-договірне регулювання забезпечує покращення 

матеріального становища працівників у процесі розвитку правовідносин у 

сфері праці. 

О.В. Валецька вказує, що, в першу чергу, колективне регулювання 

оплати праці деталізує правові норми, встановлені державою. Окрім того, 

колективно-договірні норми сприяють підвищенню рівня пільг та гарантій, 

передбачених законодавством. Також норми, які визначаються актами 

колективно-договірного регулювання, направлені на утворення, формування 

нових власних правил поведінки конкретного правовідношення шляхом 

заповнення прогалин у праві або встановлення правил поведінки, відмінних 

від тих, що передбачені у чинному законодавстві. Поряд з цим, колективні 

договори забезпечують розвиток правосвідомості й правової культури 

працівників, а, головним чином, роботодавців. І нарешті, норми, визначені 

колективними договорами і угодами, дозволяють узгодити інтереси щодо 

заробітної плати працівників із фінансовими та економічними можливостями 

роботодавця [2, с. 156]. Можливість регулювання оплати праці є тим 

вирішальним фактором, що характеризує відносини у сфері оплати праці. За 

допомогою актів колективно-договірного регулювання трудо-правових 
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відносин у цій сфері можливо збільшити рівень заробітних плат працівників 

відповідного підприємства, установи чи організації. 

О.Я. Лаврів зазначає, що сучасні відносини на ринку праці надають 

змогу посилити ефективність колективно-договірного регулювання оплати 

праці, подальшого розвитку локальної ініціативи роботодавців. Роботодавці 

самостійно визначають фонд оплати праці без обмеження його зростання з 

боку державних органів; встановлюють форми, системи і розміри оплати 

праці, а також інші види доходів працівників. Власники підприємств або 

уповноважені ними особи можуть встановлювати види і розміри додаткових 

винагород, залежно від значення, ступеня та строків виконання роботи, 

підвищувати премії для деяких категорій працівників з метою їх 

стимулювання, швидкого виконання робіт й важких виробничих завдань 

[303, с. 63]. З наведеного положення можна зробити висновок про те, що 

розвиток правовідносин у сфері оплати праці характеризується 

регулюванням форм оплати праці, встановленням додаткових їх видів тощо. 

Такий засіб надає змогу ефективно еволюціонувати трудовим 

правовідносинам щодо оплати праці, покращуючи правове становище 

працівників, які, в свою чергу, задовольнятимуть інтереси та потреби 

роботодавця шляхом результативного виконання трудової діяльності. 

Отже, особливістю розвитку правовідносин у галузі оплати праці є 

можливість коригування та управління оплатою праці працівників, зокрема 

шляхом колективно-договірного регулювання, укладення локальних актів, 

які визначають розмір заробітних плат, встановлюють доплати та гарантії. 

Другою особливістю розвитку правовідносин щодо оплати праці є 

диференціація останньої в залежності від виконуваних трудових функцій і 

завдань або від виконання трудової діяльності у певні проміжки часу. 

Трудова діяльність працівників додатково оплачується, зокрема,  при її 

виконанні у неробочий час або у святкові чи вихідні дні. Також можливим 

для працівника є отримання грошової винагороди за виконуючи трудових 

обов’язків інших працівників. 
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Згідно із ст. 64 Кодексу законів про працю надурочні роботи можуть 

провадитися лише з дозволу профспілкового органу підприємства, установи, 

організації. Дозвіл на виконання надурочних робіт необхідно одержати до 

початку виконання робіт, за винятком виключних ситуацій. Оплата роботи в 

надурочний час врегульована ст. 106 Кодексу законів про працю. Так, за 

погодинною системою оплати праці робота в надурочний час оплачується в 

подвійному розмірі годинної ставки. За відрядною системою оплати праці за 

роботу в надурочний час провадиться доплата у розмірі 100 відсотків 

тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, за погодинною 

системою – за всі відпрацьовані надурочні години. Компенсація надурочних 

робіт шляхом надання відгулу не допускається. Граничні норми застосування 

надурочних робіт встановлені ст. 65 Кодексу законів про працю. Надурочні 

роботи не можуть перевищувати для кожного працівника чотирьох годин 

протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Власник або уповноважений 

ним орган повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника [13; 

304, с. 14]. Працівникові виплачується додаткова винагорода за здійснення 

трудової діяльності не у встановлений робочий час, тобто понад встановлену 

норму робочого часу. Законом визначається лише матеріальна відплатність за 

роботу понаднормово, тобто відгули або вихідні дні не надаються. 

На переконання Л.Г. Толочко, працівнику також може додатково 

оплачуватись робота у нічний час, тобто трудова діяльність з 22.00 години до 

6.00 години. Робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, що 

встановлюється генеральною, галузевою (регіональною) угодами та 

колективними договорами, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки 

(окладу) за кожну годину роботи у нічний час (зазвичай доплата визначена у 

розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки) [305, с. 165]. Працівник, якого 

залучають до роботи у нічний час, також додатково отримує грошову 

винагороду за свою трудову діяльність, що є однією із законодавчо 

встановлених гарантій. Тобто, не дивлячись на встановлену оплату праці на 

початку даних трудових правовідносин, працівник має можливість також 
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отримувати більше грошових коштів у процесі їх розвитку, здійснюючи 

роботу у певний час. 

Окрім того, В.Е. Теліпко зазначає, що працівникові оплачується у 

подвійному розмірі трудова діяльність протягом вихідних, святкових та 

неробочих днів. При суміщенні трудової діяльності з іншою та при виконанні 

трудових обов’язків тимчасово відсутнього працівника також проводиться 

доплата до заробітної плати. При цьому ст. 105 Кодексу законів про працю 

визначає, що розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання 

обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюється на умовах, 

передбачених у колективному договорі [306, с. 261]. Отже, у процесі 

розвитку трудових відносин щодо оплати праці працівник отримує реальну 

можливість заробляти більше коштів. Виконання додаткової роботи або 

роботи у неробочі дні є передумовою для зміни загального розміру оплати 

праці конкретно визначеного працівника. 

Отже, розглянувши дану особливість розвитку трудових правовідносин 

у сфері оплати праці, варто констатувати, що працівнику також надається 

можливість фактично самостійно регулювати розмір отримуваних ним 

грошових коштів за виконувану роботу, здійснюючи трудову функцію у 

часи, які не вважаються робочими, або у дні, що становлять собою час 

відпочинку, а також виконуючи додаткову працю. 

Третьою особливістю розвитку трудо-правових відносин у сфері 

оплати праці є можливість оплати трудової діяльності не у робочий час. 

Зокрема мова йде про те, що працівник фактично може отримувати 

заробітну плату навіть у час відпочинку, наприклад, перебуваючи у 

відпустці. 

За твердженням В.Д. Авескулова, щорічна відпустка являє собою 

тимчасове вивільнення працівника від виконання ним своїх трудових 

обов’язків на певну кількість календарних днів, що визначається трудовим 

законодавством чи на його основі актами колективно-договірного 

регулювання, задля надання працівникові можливості відпочити й відновити 
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свій трудовий потенціал, яке провадиться кожного робочого року із 

збереженням за працівником робочого місця та його середнього заробітку 

[307, с. 366]. Ключовим положення у контексті досліджуваної тематики є те, 

що працівнику виплачується заробітна плата під час даного відпочинку. Це є 

логічним, оскільки, навіть будучи у відпустці, працівник продовжує 

перебувати у трудових правовідносинах з роботодавцем, зокрема й у тих, які 

стосуються оплати праці. 

В.Д. Авескулов в іншому дослідженні встановлює такі ознаки щорічної 

відпустки: 

 надання щорічної відпустки є обов’язком роботодавця, а її 

використання   – обов’язком працівника, що ґрунтується на вимогах 

фізіології людини й необхідності вжиття заходів з боку держави стосовно 

збереження й раціонального використання трудового потенціалу країни; 

 право на отримання щорічної відпустки з’являється у працівника 

в момент виникнення трудових правовідносин; 

 мета щорічної відпустки – надання працівникові можливості 

відпочити й відновити свою працездатність; 

 періодичність – право на щорічну відпустку працівник отримує 

на початку кожного робочого року, починаючи з першого; 

 оплачуваність – працівник одержує за час перебування у 

щорічній відпустці виплату в розмірі, еквівалентному розміру оплати праці 

за аналогічний період роботи; 

 строки надання щорічної відпустки встановлюються за 

погодженням між роботодавцем і працівником [308, с. 7-8].  

Оплачуваність є важливою умовою отримання й використання 

відпустки. Враховуючи те, що відпустку працівники часто проводять поза 

межами свого місця проживання, отримання ними середньої заробітної плати 

є важливим чинником, що й визначає особливість розвитку трудо-правових 

відносин з оплати праці. 
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Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної 

відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, 

додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати 

компенсації за невикористані відпустки провадиться, виходячи з виплат за 

останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання 

відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки. Працівникові, 

який пропрацював на підприємстві, в установі, організації менше року, 

середня заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за фактичний час 

роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до 

першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується 

компенсація за невикористану відпустку [309]. Враховуючи дане положення 

нормативно-правового акта, можна встановити, що зазначена особливість 

проявляється саме у процесі розвитку трудових правовідносин з оплати 

праці, оскільки працівник не може отримати відпустку в момент виникнення 

даних відносин.  

Таким чином, зміст даної особливості полягає у тому, що в процесі 

розвитку правовідносин щодо оплати праці можливим є отримання 

винагороди, навіть не виконуючи трудову діяльність, а перебуваючи у 

щорічній відпустці. 

Розглянувши особливості розвитку трудових правовідносин у сфері 

оплати праці, можна зробити висновок про те, що на даному етапі зазначених 

відносин виникають можливості самостійного регулювання системи оплати 

праці безпосередньо працівниками певного підприємства та роботодавцем, 

індивідуальної регламентації заробітної плати, доплат та гарантій 

безпосередньо самим працівником, а також можливості отримувати 

матеріальну винагороду, навіть не здійснюючи трудову діяльність. 

Аналізуючи припинення трудових правовідносин у галузі оплати праці, 

варто встановити, що першою особливістю є підстава припинення 

трудового договору. 
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Н.П. Долгіх зазначає, що припинення трудового договору  – об’ємна 

категорія, що містить у собі фактично усі аспекти закінчення трудових 

правовідносин, зокрема й відносин у сфері оплати праці. Розірвання 

трудового договору стосується лише випадків, коли трудовий договір 

припиняється з ініціативи якої-небудь із сторін. Звільнення стосується 

фактично юридичного оформлення припинення трудових правовідносин. 

Трудовий договір вважається припиненим, коли дотримані наступні умови: 

 здійснюється відповідно до передбачених законом підстав 

припинення трудового договору; 

 дотримана процедура припинення в залежності від певної 

підстави; 

 встановлено юридичний факт, що дозволяє констатувати 

припинення трудових правовідносин (розпорядження власника, заява 

працівника, акт третьої сторони – суду, військового комісаріату тощо).  

Узагальнивши усі підстави припинення трудового договору, можна 

виділити наступні їх групи: 

 за юридичним фактом, що визначає підставу такого припинення: 

дія або бездіяльність, закінчення строку договору, смерть працівника; 

 за суб’єктами ініціювання припинення трудового договору: 

взаємне волевиявлення сторін, ініціатива працівника, ініціатива власника, 

ініціатива третіх осіб, порушення правил приймання на роботу [270, с. 65-66]. 

Зважаючи на наведене, можна сказати, що припинення трудових 

правовідносин з оплати праці неможливе без припинення загальних трудових 

відносин. Оплата праці існує та здійснюється на умовах та в межах трудового 

договору. Припинення останнього веде до припинення трудо-правових 

відносин загалом, а також, зокрема, й щодо оплати праці. 

На думку Т.Ю. Коршунової, підстави припинення трудового договору 

поділяються на три групи. Першу групу становлять підстави, пов’язані з 

бажанням обох сторін або однієї із сторін трудового договору припинити 

його дію. Цю групу складають підстави для розірвання трудового договору за 
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згодою сторін, з ініціативи роботодавця, з ініціативи працівника, а також 

переведення працівника за його проханням або з його згоди до іншого 

роботодавця або перехід на виборну посаду. Друга група визначає підстави, 

пов’язані з неможливістю продовження трудових відносин з обставин, що не 

залежать від волі сторін, а також у зв’язку із закінченням строку трудового 

договору або порушенням встановлених правил укладення трудового 

договору. До третьої групи належать підстави, пов’язані з відмовою 

працівника з різних причин від продовження трудових відносин з 

роботодавцем [310, с. 35]. Зважаючи на це, відносини у сфері оплати праці 

припиняються за наявністю певної підстави припинення трудового договору. 

Трудовий договір є індивідуальним актом правового регулювання відносин 

між працівником та роботодавцем, зокрема й у сфері оплати праці. Саме 

тому при припиненні дії трудового договору за наявності однієї із наведених 

підстав, припиняється й виплата заробітної плати, доплат, гарантій, премій 

тощо. 

Таким чином, можна констатувати, що правовідносини з оплати праці 

безумовно залежать від дії угоди між працівником та роботодавцем. У разі  

припинення дії трудового договору, припиняються й відносини щодо оплати 

праці. 

Наступною особливістю припинення правовідносин, які стосуються 

порядку отримання винагороди за трудову діяльність працівника, є 

обов’язковий розрахунок з працівником й виплата усіх грошових коштів, що 

необхідно йому виплатити згідно з чинним трудовим законодавством. 

При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від 

підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо 

працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути 

виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим 

працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні 

працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен 

письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. У разі 
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спору про розмір сум, належних працівникові при звільненні, власник або 

уповноважений ним орган в усякому випадку повинен у зазначений у цій 

статті строк виплатити не оспорювану ним суму [13]. Така законодавча 

гарантія є характерною рисою припинення даних правовідносин, оскільки 

фактично жодні інші відносини не володіють таким порядком припинення. 

Виплата працівнику усіх грошових сум, які йому належать, є забезпеченням 

дотримання справедливості та відплатності за відданість трудовій діяльності. 

Вихідна допомога – це мінімальна матеріальна компенсація, яку 

гарантовано працівнику ст. 44 Кодексу законів про працю у разі його 

звільнення у зв’язку із скороченням штату. При звільненні з ініціативи 

власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації 

виробництва і праці, зокрема в разі ліквідації, реорганізації, банкрутства або 

перепрофілювання установи, організації, працівникам виплачується вихідна 

допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку [13]. Відносини 

у сфері оплати праці завершуються виплатою матеріальної допомоги, 

компенсації працівникові. Вихідною допомогою забезпечується захист 

матеріального становища працівника після вивільнення. 

Розмір вихідної допомоги диференціюється залежно від підстави, з якої 

провадиться звільнення: 

 при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у п. 6, 

ст. 36 та п.п. 1, 2 і 6, ст. 40 Кодексу законів про працю, працівникові 

виплачується вихідна допомога не менше середнього місячного заробітку; 

 у разі призову або вступу на військову службу, направлення на 

альтернативну службу – у розмірі двох мінімальних заробітних плат ( п. 3,                

ст. 36 Кодексу законів про працю) ; 

 у випадку порушення власником або уповноваженим ним 

органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору  – у 

розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного 

середнього заробітку ( ст. 38 і ст. 39 Кодексу законів про працю) [311].  
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З наведеного випливає, що для кожного окремого випадку 

встановлюється різний розмір вихідної допомоги. Очевидним є те, що 

диференціація оплати праці торкнулась і питання виплати вихідної допомого 

після завершення правовідносин. 

Днем звільнення вважається останній день роботи. У цей день 

працівникові має бути повністю зроблений розрахунок із заробітної плати, а 

саме: видана заробітна плата, включаючи оплату праці за останній день 

роботи, компенсація за невикористані дні відпустки. Про нараховані суми, 

належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган 

повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум. 

Відповідно до ст. 117 Кодексу законів про працю у разі невиплати з вини 

власника або уповноваженого ним органу належних звільненому 

працівникові сум у строки, зазначені в ст. 116 Кодексу законів про працю, 

при відсутності спору про їх розмір, установа, організація повинні виплатити 

працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день 

фактичного розрахунку [311]. Законом встановлюється гарантія, яка 

забезпечує правильність дотримання порядку завершення правовідносин 

щодо оплати праці, який полягає у регламентації даного процесу, а також 

можливості оскарження розміру даної допомоги.  

З  точки зору О.М. Лук’янчикова, відповідно до ст. 116 Кодексу законів 

про працю на роботодавця покладається зобов’язання щодо виплати 

працівнику усіх належних йому сум у відповідний день вивільнення. Якщо 

роботодавець не виконав цю вимогу, то працівнику завдається шкода у 

розмірі невиплачених сум, а також у тому, що вказані кошти втрачають свою 

купівельну здатність у зв’язку із зростанням індексу інфляції [312, с. 174]. 

Важливо виплатити вихідну допомогу працівнику у відповідний день 

звільнення, адже в іншому випадку роботодавець буде порушувати права 

останнього, тим самим створюючи йому можливість оскарження таких дій у 

судовому порядку з метою стягнення належних коштів. 
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З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок, що припинення 

правовідносин з приводу оплати праці характеризується виплатою вихідної 

допомоги при припиненні трудового договору, якою фактично і 

завершуються дані відносини. 

Останньою характерною особливістю припинення трудових 

правовідносин у контексті оплати праці є те, що їх завершення може бути 

безпосередньо пов’язано та взаємообумовлено виникненням відносин щодо 

пенсійного забезпечення працівника. 

Відповідно до ст. 43 Конституції України [3] кожному громадянину 

гарантується право на заробітну плату і своєчасне її одержання. За свою 

працю людина має отримувати грошову винагороду, а сплачені з її зарплатні 

податки й обов’язкові платежі із часом повинні повернутися до неї у вигляді 

пенсії чи інших соціальних виплат [313, с. 27]. Конституційно закріплений 

принцип фактичного повернення податків у вигляді виплати пенсій гарантує 

соціальний захист та забезпечення життєдіяльності працівника, який уже 

фактично втрачає свій статус. Ми виділяємо дану особливість припинення 

відносин у сфері трудової діяльності щодо оплати праці тому, що вона 

безпосередньо пов’язана з виникненням відносин з приводу пенсійного 

забезпечення. 

Пенсійні правовідносини виникають кожного разу, коли реалізується 

право на пенсійне забезпечення. Враховуючи, що нині пенсійна система 

охоплює абсолютно всіх непрацездатних громадян або тих, хто досяг певного 

віку, можна сказати, що кожен громадянин є потенційним або реальним 

учасником даних правовідносин. Пенсійні правовідносини є одним із видів 

суспільних відносин і особливою формою здійснення права на пенсію. Вони 

складають найбільшу групу правовідносин у праві соціального забезпечення. 

Пенсійні правовідносини – це врегульовані нормами права пенсійного 

забезпечення суспільні відносини, які виникають у зв’язку з матеріальним 

забезпеченням громадян, котрі досягли встановленого законом віку, 

тривалий час займалися певним видом професійної діяльності, а також 
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громадян, які визнані інвалідами або втратили годувальника [314, с. 24]. 

Основним з наведеного положення є те, що дані відносини фактично 

виникають на основі існуючих довготривалих трудових правовідносин з 

оплати праці, завершення яких у зв’язку з існуванням певних підстав 

безпосередньо призводить до виникнення пенсійних правовідносин.  

Отже, дана особливість припинення правовідносин з оплати праці 

характеризується тим, що особа, яка довготривалий час перебуває в них, 

через настання певних підстав майже автоматично вступає у пенсійні 

правовідносини, які пов’язані з попередніми, є взаємообумовленими та 

випливають з них. 

Розглянувши особливості припинення трудових правовідносин щодо 

оплати праці, можливо констатувати, що вони характеризуються певною 

юридичною підставою, яка, водночас, є і підставою для їх виникнення. Разом 

з тим, ці відносини завершуються останньою виплатою – вихідною 

допомогою. Припинення даних правовідносин може призвести до 

виникнення нових відносин – відносин з пенсійного забезпечення. 

Таким чином, проаналізувавши трудо-правові відносини у сфері оплати 

праці, можна стверджувати, що вони мають характерні особливості, що 

якісно відрізняють їх від усіх інших існуючих правовідносин. 

На кожному етапі існування даних правовідносин виникають особливі 

аспекти реалізації права працівників на оплату праці, що зумовлюють 

відмежування даних відносин від суміжних. 

Правовідносини у сфері оплати праці – особливий інститут  трудового, 

який забезпечує їх справедливе регулювання та пропорційний обмін між 

працівником та роботодавцем трудовим потенціалом й винагородою 

відповідно. 
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4.4 Юридична відповідальність за порушення права працівника на 

оплату праці 

Оплата праці є важливим аспектом ринкових відносин, що забезпечує 

вираження ефективності економіки і соціальної політики держави та 

виступає ключовим показником якості і результативності реформ. 

Утвердження прав та свобод людини і громадянина, законодавче закріплення 

конституційних гарантій щодо визнання прав працівника на працю є 

основними напрямами діяльності держави. 

Забезпечення дотримання прав працівника на своєчасне та повне 

отримання винагороди за виконувану ним роботу відіграє значну роль у 

формуванні задоволення матеріальних потреб людини, а відтак, – 

економічного благополуччя держави. Заробітна плата має подвійну природу, 

оскільки вона є основою доходу працівників та являє собою структурну 

статтю витрат підприємства. Проблема дослідження юридичної 

відповідальності за порушення права працівника на оплату праці цілком 

відповідає актуальним запитам сучасності, так як є ключовим елементом 

правового захисту трудової діяльності працівника. 

Правове регулювання юридичної відповідальності у сфері оплати праці 

досліджували такі науковці: С.С. Алексеєв, Н.Б. Болотіна, В.С. Венедіктов,  

В.В. Жернаков, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, Г.А. Капліна, Л.І. Лазор,                           

А.М. Лушніков, М.В. Лушнікова, О.М. Лук’янчиков, М.Г. Олександров,                 

О.І. Процевський, П.Д. Пилипенко, В.В. Селезньов, П.М. Рабінович,                      

М.С. Строгович, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, Н.М. Хуторян та інші. 

Однак застарілість правових норм та методів у сфері регулювання 

трудових правовідносин, недостатнє наукове обґрунтування важливих 

аспектів відповідальності роботодавця як сторони трудового договору 

зумовлює актуальність дослідження видів юридичної відповідальності за 

порушення права працівника на оплату праці з урахуванням принципів 

верховенства права, доцільності, соціального діалогу. Ґрунтовне вивчення 

існуючих наукових позицій та виведення особливостей видів юридичної 
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відповідальності за порушення права працівника на оплату праці дасть змогу 

встановлювати, регламентувати та усувати прогалини у трудовому 

законодавстві. 

Для запобігання виникнення трудових спорів та конфліктів необхідний 

пошук нових підходів до регулювання відносин у сфері праці, підвищення 

правовими засобами зацікавленості соціальних партнерів у досягненні 

консенсусу інтересів, зокрема в питаннях захисту права працівника на 

заробітну плату. Для ефективної реалізації принципу соціального 

партнерства потрібне встановлення балансу інтересів у сфері праці, тому 

необхідною є наявність правових гарантій своєчасного і справедливого 

отримання належної працівникові заробітної плати, що мають не тільки 

виконувати роль поновлення порушених прав, а й стимулювання дотримання 

на підприємстві права працівника на заробітну плату [315, с. 258]. 

Регулювання способів впливу на роботодавця у сфері дотримання 

трудових прав працівника та забезпечення його ефективної діяльності може 

виражатися у різних формах, що сприятиме узгодженості інтересів сторін 

трудового договору, виконанню встановлених умов оплати праці, втіленню 

засад рівноправності, справедливості і законності. Превентивна функція 

юридичної відповідальності виконує важливу роль щодо усвідомлення 

порушником невідворотності покарання та справляє позитивний вплив на 

фінансову і трудову дисципліну.  

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про 

оплату праці настає відповідно до ст. 41 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення внаслідок порушення встановлених 

термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплати їх не в 

повному обсязі, порушення терміну надання посадовими особами 

підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та 

фізичними особами-підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на 

їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному 

підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи-підприємця, 
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необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), тягне за 

собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і 

організацій незалежно від форми власності та громадян-суб’єктів 

підприємницької діяльності у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. Законом карається повторне вчинення такого 

порушення протягом року, якщо особу вже було піддано адміністративному 

стягненню, або вчинення тих самих діянь щодо неповнолітнього, вагітної 

жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює й виховує дитину 

віком до 14 років, або дитину-інваліда, що передбачає накладення штрафу в 

розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Крім 

того, коли несвоєчасність виплати заробітної плати (невиплата її в повному 

обсязі) характеризується тривалістю і неперервним характером дії, то такий 

випадок визнається триваючим адміністративним правопорушенням та 

підлягає накладенню адміністративного стягнення не пізніше як через три 

місяці із дня його виявлення (ст. 38 КУпАП) [237]. 

Законодавством закріплено притягнення до адміністративної 

відповідальності за несвоєчасність виплати заробітної плати працівникам 

шляхом запровадження встановленого обсягу санкцій та підтримання таким 

чином розрахункової дисципліни між державою, роботодавцем, працівником. 

Окремо законодавець виділяє категорії осіб, які в межах свого соціально 

вразливого стану та життєвих обставин потребують особливого захисту з 

боку держави (неповнолітні, вагітні жінки, одинокі батьки, особи, на 

вихованні яких знаходиться інвалід або дитина). Несвоєчасна оплата роботи 

визначених категорій працівників спричиняє значне погіршення їх 

матеріального становища та призводить до порушення їх прав та гарантій; 

відповідальність за такі правопорушення забезпечується посиленням обсягу 

покарання, що застосовується до роботодавця та виражається через 

збільшення штрафів у більш ніж три рази. 

Згідно із статтею 24 Закону України «Про оплату праці» працівник має 

право на оплату праці відповідно до нормативно-правових актів і 
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колективного договору, прийнятого на підставі укладеного трудового 

договору. Законом забезпечено нормативне закріплення своєчасної та 

регулярної виплати працівникам заробітної плати у строки, встановлені 

колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з 

виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим 

уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі 

відсутності таких органів, представниками, обраними і уповноваженими 

трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок 

часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів та не пізніше семи днів 

після закінчення періоду, за який здійснюється виплата [4]. Несвоєчасність та 

виплата заробітної плати у не повному обсязі карається накладенням штрафу. 

Своєчасність, регулярність та повний обсяг оплати праці працівника 

закріплюється на законодавчому рівні через відображення у нормативно-

правових актах, локальних нормативно-правових актах шляхом прийняття 

колективного договору при погодженні з профспілковим органом, у 

трудовому договорі (контракті) працівника з метою встановлення найбільш 

оптимального варіанту вираження винагороди в грошовому еквіваленті в 

залежності від складності і умов виконуваної працівником роботи та 

результатів його праці, що забезпечує взаємне узгодження інтересів 

роботодавця та працівника шляхом надання взаємних прав і взаємного 

виконання обов’язків.  

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства у сфері 

оплати праці визначається КУпАП та реалізується шляхом застосування 

засобів адміністративного покарання до конкретних винних осіб. Суб’єктами 

адміністративної відповідальності за порушення права працівника на оплату 

праці можуть бути посадові особи, підприємства, установи, організації та 

фізичні особи-підприємці. Основна особливість адміністративної 

відповідальності полягає у тому, що необхідною підставою для її 

застосування є наявність самого факту адміністративного правопорушення 

шляхом вчинення протиправних, винних та караних законом діянь, що 
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порушили право працівника на оплату праці. Накладення штрафу як 

основного виду адміністративної відповідальності чинить вплив на 

матеріальне становище порушника з подвійною метою: стимулювання 

компенсації невиплачених коштів працівнику і обмеження майнових 

інтересів роботодавця, який порушив право працівника на оплату праці. 

Адміністративна відповідальність настає лише за умови, коли характер цих 

порушень не тягне за собою кримінальної відповідальності, тобто в діях 

відповідних посадових осіб, установ, організацій немає ознак злочину. 

Визначення різного обсягу штрафів в залежності від характеру та ступеня 

правопорушень, тривалості їх дії, різного об’єктного та суб’єктного складу 

забезпечує застосування оптимального покарання, яке враховує суспільну 

небезпеку правопорушення. 

На думку І.І. Шамшиної, у сучасних ринкових умовах відповідальність 

роботодавця перед працівником є приватно-правовою за своєю суттю, що 

визначає компенсаційний характер таких відносин. Каральна ж 

спрямованість відповідальності роботодавця має зберігатися у публічно-

правових відносинах. Науковець підкреслює репресивний характер 

адміністративної відповідальності та акцентує увагу на важливості 

удосконалення законодавчого запровадження компенсаційного аспекту у 

відповідальності роботодавця перед працівником, що реально сприятиме 

тому, що роботодавцю буде невигідно порушувати права працівника на 

оплату праці [316]. 

Адміністративна відповідальність, що настає при порушенні права 

працівника на оплату праці, виконує, з одного боку, каральну, а з іншого – 

попереджувальну функцію по відношенню до роботодавця з тим, щоб у 

повній мірі забезпечити своєчасне виконання ним обов’язків стосовно виплат 

працівнику встановленої грошової винагороди за виконання трудових 

завдань. Адміністративна відповідальність як вид юридичної 

відповідальності із специфічними засобами впливу є ефективним засобом 

правового регулювання суспільних відносин у сфері найманої праці. 
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         Таким чином, ознаками адміністративної відповідальності за 

порушення права працівника на оплату праці є: 

 особливий суб’єктний склад, основу якого складає роботодавець 

(власники підприємств, керівники структурних підрозділів, посадові особи, 

підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці); 

 наявність доведеного факту порушення термінів виплат 

заробітної плати, виплати заробітної плати не в повному обсязі, не надання 

документів, необхідних для призначення встановлених виплат; 

 характер порушень оплати праці не тягне за собою кримінальної 

відповідальності; 

 застосування специфічних засобів впливу – штрафів, 

диференційованих в залежності від вчиненого правопорушення. 

Матеріальна відповідальність за порушення права працівника на 

оплату праці полягає в обов’язку однієї сторони трудового договору 

відшкодувати іншій стороні шкоду, заподіяну внаслідок винного, 

протиправного невиконання або неналежного виконання обов’язків у сфері 

оплати трудової діяльності у визначеному порядку та розмірах. 

Стаття 134 КЗпП встановлює матеріальну відповідальність керiвника 

пiдприємства, установи, органiзацiї всiх форм власностi, винного у 

несвоєчаснiй виплатi заробiтної плати понад один мiсяць, що призвело до 

виплати компенсацiй за порушення строкiв її виплати i за умови, що 

Державний бюджет України та мiсцевi бюджети, юридичнi особи державної 

форми власностi не мають заборгованостi перед цим пiдприємством, у 

повному розмiрi шкоди, заподiяної з вини суб’єкта пiдприємству, установi, 

органiзацiї [13]. 

Таким чином, законодавству у даній сфері властивий 

правопоновлюючий характер матеріальної відповідальності, що полягає у 

відновленні порушених протиправною поведінкою відносин між 

працівником і власником (керівником, чи уповноваженим ним органом), що 

виражається  у майновому характері відповідальності. Збитки, що стягуються 



272 

із порушника прав, компенсують матеріальні втрати працівника, 

поновлюючи таким чином  його майнові права та, водночас, забезпечують 

примус виконання обов’язків щодо своєчасної та повної оплати праці. 

Підставою притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності є 

також порушення виплати індексації заробітної плати працівникам. 

Відповідно до пп. 2.2.7 Інструкції із статистики заробітної плати, 

затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.04 № 5, суми виплат, 

пов’язаних із індексацією заробітної плати працівників, входять до складу 

фонду додаткової заробітної плати [146].  

Індексація доходів є механізмом підвищення доходів працівників та 

полягає у можливості відшкодування вартості споживчих товарів і послуг, 

що подорожчали, шляхом перерахування заробітної плати. Суми індексації 

як особливого роду нарахувань визнаються заробітною платою працівника, а 

відповідальність за порушення порядку її проведення встановлена як при 

порушеннях нарахування основної заробітної плати. 

За визначенням В.І. Щербини, матеріальна відповідальність у 

трудовому праві – це передбачена нормами трудового законодавства 

необхідність для однієї із сторін трудових правовідносин відшкодувати 

матеріальну шкоду, заподіяну іншій стороні, внаслідок неналежного 

виконання своїх трудових обов’язків [317, с. 264]. 

Іншими словами, роботодавець як сторона трудових правовідносин 

зобов’язаний виплатити працівнику грошову компенсацію за час затримки чи 

невиплати заробітної плати або інших встановлених виплат (індексації).  

Матеріальна відповідальність роботодавця здійснюється з урахуванням 

загальних принципів матеріальної відповідальності сторін трудового 

договору, одним з яких є те, що відшкодуванню підлягає лише пряма дійсна 

шкода. Для власника це означає, що майнова шкода складається із таких сум, 

на які працівник мав право, але був позбавлений їх внаслідок незаконних дій 

роботодавця. До поняття шкоди входить втрачений внаслідок незаконних дій 

роботодавця заробіток працівника. Окрім того, на відміну від матеріальної 
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відповідальності працівника, роботодавець зобов’язаний відшкодувати 

моральну шкоду, заподіяну працівникові порушенням його законних прав. 

Отже, матеріальна шкода складається принаймні з двох частин: шкода 

майнового і немайнового характеру [9, с. 564.] 

Заподіяння працівнику дійсної прямої шкоди, що полягає у 

неотриманні або у невчасному отриманні працівником доходів внаслідок 

умисних незаконних дій роботодавця, що спричинило погіршення майнового 

стану працівника, підлягає відшкодуванню матеріальної шкоди шляхом 

повної виплати заборгованості, а також моральної шкоди, виходячи з 

принципів справедливості та розумності. Розмір морального відшкодування 

як компенсації комплексу негативних наслідків, які працівник отримав 

внаслідок протиправної поведінки роботодавця, що виразилось у порушенні 

права на оплату праці, визначає суд з урахуванням обставин, характеру, 

особливостей та наслідків вчиненої шкоди. 

На думку О.М. Лук’янчикова, матеріальна відповідальність 

роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, що 

належать працівнику, повинна базуватись на таких принципах: 

 принципі однакової відповідальності незалежно від виду виплат, 

що не здійснені у встановлений законодавством строк; 

 принципі встановлення мінімального розміру відшкодування 

шкоди у вигляді зафіксованого у законодавстві відсотку від не виплачених у 

належний строк сум, який сплачується роботодавцем на користь працівника. 

Такий відсоток не повинен бути як занадто великим (слід враховувати 

можливі негативні наслідки у вигляді банкрутства роботодавця), так і занадто 

малим (незначні суми, не «утримають» роботодавця від правопорушення, а 

відтак, не працюватиме превентивна функція юридичної відповідальності); 

 принцип відшкодування шкоди, завданої працівнику, у повному 

обсязі [318]. 

Забезпечення застосування однакового виду відповідальності за 

несвоєчасну виплату заробітної плати та встановлення в законі чітко 
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фіксованого мінімального розміру відшкодування сприятиме попередженню 

вчинення правопорушень у сфері оплати праці. 

Сукупність об’єктивних ознак, що визначають матеріальну 

відповідальність, становить практичне відшкодування шкоди працівнику за 

порушення права на своєчасне одержання заробітної плати, гарантійних та 

компенсаційних виплат, проте наявність трудових відносин на момент 

відшкодування шкоди не є обов’язковою умовою для притягнення 

роботодавця до матеріальної відповідальності.  

Професор Л.І. Лазор відзначає особливу значущість майнового аспекту 

трудового правовідношення в умовах ринкових відносин, що обумовлює 

необхідність реформування та удосконалення інституту матеріальної 

відповідальності у трудовому праві [319, с. 3]. 

Зміни в законодавчому регулюванні інституту матеріальної 

відповідальності у сфері порушення прав працівника на оплату праці мають 

відображати соціальне спрямування діяльності держави щодо контролю за 

взаємодією роботодавця та працівника, тим самим ефективно регулюючи їх 

правовідносини, що сприятиме стимулюванню роботодавця виконувати 

покладені на нього обов’язки стосовно оплати праці та реалізуватиме захист 

прав найманого робітника з гарантування отримання ним повної та 

своєчасної винагороди за виконану роботу. 

Характерними особливостями матеріальної відповідальності за 

порушення права працівника на оплату праці є: 

 майновий характер, що проявляється у невиконанні 

передбаченим трудовим договором обов’язків надання працівникові 

матеріальних благ; 

 відшкодуванню підлягає пряма шкода, що полягає у невчасному 

та неповному отриманні працівником доходів внаслідок умисних незаконних 

дій керівника; 
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 збитки, що компенсуються, включають в себе суму як основних, 

так і додаткових невиплачених доходів (основної заробітної плати, індексації 

доходів, компенсаційних виплат); 

 притягнення до матеріальної відповідальності за порушення 

порядку оплати найманої праці здійснюється незалежно від притягнення до 

дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності; 

 результатом є настання правопоновлюючих наслідків – виплати 

відшкодування. 

Кримінальна відповідальність за порушення права працівника на 

оплату праці застосовується при вчиненні роботодавцем особливо грубих 

порушень законодавства, які погіршили умови праці та суттєво обмежили 

законні інтереси працівника. Підставою до притягнення до такого виду 

відповідальності є наявність складу злочину проти трудових прав людини, 

зокрема порушення права на гарантовану заробітну плату. 

Законодавство не містить визначення поняття «грубе порушення», 

відповідно, визначати чи підпадає кожен конкретний випадок під таку ознаку 

може виключно суд, провівши аналіз сукупності фактичних даних справи. 

Особливий характер кримінальної відповідальності проявляється в 

тому, що порушення законодавства про працю, які є підставою для 

притягнення до кримінальної відповідальності і, відповідно, можуть 

спричинити найтяжчі наслідки, виявляються в ході перевірок, здійснюваних 

органами Державної фіскальної служби, Державної служби гірничого 

нагляду та промислової безпеки України, Державної служби України з 

питань праці, які направляють їх для розслідування до органів прокуратури. 

Остаточне рішення про притягнення порушника до кримінальної 

відповідальності виносить суд. Таким чином забезпечується ефективність 

розгляду кожного конкретного виду правопорушення уповноваженим 

органом з метою встановлення справедливого покарання і забезпечення 

відновлення порушеного права. 
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До кримінальної відповідальності за безпідставну невиплату зарплати 

більше ніж за один місяць, здійснену умисно керівником підприємства (ч. 1               

ст. 175 УК), та за ті ж дії, вчинені керівником підприємства в результаті 

нецільового використання коштів, призначених для виплати зарплати (ч. 2             

ст. 175 КК), може бути притягнутий керівник підприємства, установи або 

організації незалежно від форми власності чи громадянин-суб’єкт 

підприємницької діяльності. Санкцією статті передбачено покарання у 

вигляді штрафу в розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років чи позбавлення 

волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років (ч. 1) та штрафом від 

1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до 

п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років (ч. 2) [320]. 

Суб’єкт злочину при застосуванні кримінальної відповідальності у 

сфері порушення прав працівника на оплату праці особливий, оскільки ним 

визнається лише керівник підприємства, установи, організації, фізична особа-

підприємець, який умисно протягом тривалого часу (більше місяця) не 

виплачував заробітну плату працівникам, тим самим порушуючи право 

найманого робітника на гідну та своєчасну оплату праці, що закріплено 

законодавством та трудовим договором, шляхом використання коштів, 

виділених державою або підприємством, установою, організацією, 

приватним власником на потреби, не пов’язані з їх виплатою як заробітної 

плати (придбання сировини, будівництво, ремонт тощо). Встановлення 

особливо суворих санкцій: позбавлення права обіймати певні посади, 

накладення високих розмірів штрафів, застосування таких видів покарання як 

обмеження та позбавлення волі, підкреслює виключний характер державного 

осуду злочинів у сфері порушення оплати праці. 
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Законодавством визначено суб’єкта злочину – роботодавця –, який, 

діючи на власний розсуд та незаконно розпоряджаючись коштами, 

передбаченими для виплат працівникам, методично порушував одне із 

ключових соціальних прав людини – право на гідні умови праці та її 

своєчасну оплату у повному обсязі, що захищається нормативно. Саме тому 

визначене порушення права на своєчасне забезпечення винагороди і підлягає 

державному осуду у формі кримінального покарання. 

На думку П.П. Андрушка, нецільове використання призначених для 

виплати коштів – це їх використання на інші цілі, пов’язані із забезпеченням 

діяльності підприємства, установи, організації: оплата зобов’язань за 

укладеними договорами, придбання сировини, виконання податкових 

зобов’язань, закупівля обладнання, транспортних засобів, оплата виконаних 

робіт (наприклад, за ремонт приміщення) чи наданих послуг тощо [320, с. 

524]. 

Дане визначення є не зовсім точним, оскільки нецільове використання 

роботодавцем коштів, призначених для виплати у якості заробітної плати, 

може проявлятися і у використанні їх роботодавцем для особистих цілей, що 

можливо пов’язано із вчиненням інших злочинів: зловживання службовим 

становищем, викрадення майна, службове підроблення, розкрадання майна, 

використання службовою особою бюджетних коштів всупереч їх цільовому 

призначенню. 

За визначенням М.І. Мельника, нецільовим слід визнавати 

використання призначених для оплати праці коштів на будь-які заходи, не 

пов’язані з їх виплатою як заробітної плати, стипендії, пенсії та інших 

установлених законом виплат (наприклад, для купівлі обладнання, техніки, 

різних товарів, оплату оренди, послуг, будівництва чи ремонту приміщення 

тощо). Вказану невиплату слід визнавати такою, що сталася внаслідок 

нецільового використання зазначених коштів, якщо вона мала місце в 

результаті порушення вимог законодавства, відповідно до якого оплата праці 

працівників підприємств та організацій, у т. ч. тих, що знаходяться на 
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госпрозрахунку й отримують дотації з бюджету, здійснюється в 

першочерговому порядку після сплати обов’язкових платежів [321, с. 450]. 

Незаконне використання роботодавцем коштів, передбачених для 

виплати найманим працівникам, на власний розсуд, що спричинило 

порушення права на оплату праці, в залежності від конкретних умов та 

обставин (способу використання, цілі, суми) є кваліфікуючою ознакою ряду 

низки інших злочинів, за які застосовується кримінальна відповідальність.  

Особливостями кримінальної відповідальності за порушення права 

працівника на оплату праці є: 

– підставою є системність та умисність порушення законодавства 

про оплату праці шляхом невиплати заробітної плати працівнику; 

– використання роботодавцем призначених для оплати праці 

коштів на власний розсуд шляхом нецільового їх призначення; 

– притягнення до кримінальної відповідальності відбувається у 

процесі взаємодії державних органів у сфері охорони праці та 

правоохоронних органів; 

– розслідування злочинів та нагляд за виконанням законодавства у 

сфері оплати праці здійснюється прокуратурою; 

– передбачено перелік особливого роду суворих санкцій: високих 

штрафів, позбавлення права обіймати певні посади, обмеження волі, 

позбавлення волі. 

Застосування державою різних видів відповідальності до роботодавців 

при порушенні ними прав працівників на оплату праці в залежності від 

тривалості та тяжкості вчинених протиправних дій дає можливість, 

враховуючи особливий договірний характер трудових відносин, 

відшкодувати завдані працівнику шляхом невиплати заробітної плати збитки 

та відновити його порушені права. Ефективне регулювання суспільних 

відносин у сфері оплати праці полягає в забезпеченні державою засобів 

примусу, що виражається через застосування до порушників різного виду 

передбачених законом санкцій в залежності від тяжкості та системності 
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вчинених проступків (злочинів). Юридична відповідальність за порушення 

права працівника на оплату праці покликана здійснювати правовий захист 

найманих робітників шляхом забезпечення гарантування конституційних 

прав на оплату праці та виконання зобов’язань, закріплених у колективних 

договорах, контрактах.  

Застосування державою примусових заходів до порушників закону та 

настання для них, внаслідок цього, різного виду негативних наслідків, 

безумовна реалізація прав та обов’язків сторін трудових правовідносин є 

засобом регулювання суспільних відносин у галузі трудового права, що 

сприяє утвердженню законності та справедливості, попереджує скоєння 

правопорушень у майбутньому. 

Розкриття сутності кожного виду юридичної відповідальності, який 

пов’язаний із оплатою праці, є необхідною передумовою для пошуку 

напрямів удосконалення захисту права працівника на отримання заробітної 

плати за виконувану працю в умовах реформування трудового законодавства 

та інтеграції України до європейського економічного простору. 

 

Висновки до Розділу 4: 

1. Правовідносини у сфері оплати праці – це суспільні відносини, що 

регламентуються трудо-правовими нормами, виникають розвиваються та 

припиняються між індивідуалізованими та колективними учасниками, а 

також державою, утворюють для них чітко визначені суб’єктивні права та 

обов’язки і стосуються визначення системи оплати праці, розміру винагороди 

за виконувану трудову діяльність, встановлення доплат, гарантій, 

компенсацій та інших можливих виплат працівникові за якісне та 

результативне здійснення ним своєї трудової функції. 

2. Сутність правовідносин у сфері оплати праці полягає у тому, що дані 

правовідносини є невід’ємною частиною загальнотрудових правовідносин і 

випливають з них, передбачають залучення широкого кола учасників, а 

також направлені на досягнення оптимального балансу між виконуваною 
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працівником трудовою діяльністю та виплатою роботодавцем справедливої 

пропорційної винагороди, а також інших виплат. 

3. Ознаки правовідносин у сфері оплати праці: 

– діють на локальному рівні; 

–  регулюються нормами трудового права; 

– виникають між суб’єктами трудового права; 

– передбачають правові гарантії. 

4. Видами правовідносин у сфері оплати праці є: 

 правовідносини з оплати праці, що регулюються на державному 

рівні; 

 трудові правовідносини локального регулювання оплати праці; 

 правовідносини у сфері оплати праці з тарифного нормування 

праці; 

 правовідносини надання компенсаційних виплат та гарантійних 

сум. 

6. До особливостей виникнення відносин у сфері оплати праці 

належать: 

 підстава їх становлення, якою слід вважати трудовий договір; 

 законодавчо встановлені гарантії у сфері оплати праці, які 

забезпечують правовий захист працівника й недопущення встановлення 

несправедливої оплати його праці; 

 система оплати праці, доплати й гарантії, а також компенсації 

встановлюються відповідно до характеристики працівника та специфіки 

трудової діяльності. 

7. Особливостями розвитку відносин у сфері оплати праці є: 

 можливість коригування системи оплати праці, розміру 

заробітної плати, доплат та гарантій; 

 диференціація оплати праці в залежності від виконуваних 

трудових функцій і завдань або за виконання трудової діяльності у певні 

проміжки часу; 
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 можливість оплати трудової діяльності в не робочий час. 

8. Визначено такі особливості припинення відносин у сфері оплати 

праці: 

 припинення трудового договору; 

 обов’язковий розрахунок з працівником й виплата йому усіх 

грошових коштів, що передбачені чинним трудовим законодавством; 

 їх завершення може бути безпосередньо пов’язано та 

взаємообумовлено виникненням відносин щодо пенсійного забезпечення 

працівника. 

9. Ознаками адміністративної відповідальності за порушення права 

працівника на оплату праці є: 

 особливий суб’єктний склад, основу якого складає роботодавець 

(власники підприємств, керівники структурних підрозділів, посадові особи, 

підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці); 

 наявність доведеного факту порушення термінів виплат 

заробітної плати, виплати заробітної плати не в повному обсязі, не надання 

документів, необхідних для призначення встановлених виплат; 

 характер порушень оплати праці не тягне за собою кримінальної 

відповідальності; 

 застосування специфічних засобів впливу – штрафів, 

диференційованих в залежності від вчиненого правопорушення. 

10. Характерними особливостями матеріальної відповідальності за 

порушення права працівника на оплату праці є: 

 майновий характер, що проявляється у невиконанні 

передбаченим трудовим договором обов’язків надання працівникові 

матеріальних благ; 

 відшкодуванню підлягає пряма шкода, що полягає у невчасному 

та неповному отриманні працівником доходів внаслідок умисних незаконних 

дій керівника; 
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 збитки, що компенсуються, включають в себе суму як основних, 

так і додаткових невиплачених доходів (основної заробітної плати, індексації 

доходів, компенсаційних виплат); 

 притягнення до матеріальної відповідальності за порушення 

порядку оплати найманої праці здійснюється незалежно від притягнення до 

дисциплінарної, адміністративної, кримінальної відповідальності; 

 результатом є настання правопоновлюючих наслідків – виплата 

відшкодування. 

11. Особливості кримінальної відповідальності за порушення права 

працівника на оплату праці: 

– підставою є системність та умисність порушення законодавства 

про оплату праці шляхом невиплати заробітної плати працівнику; 

– використання роботодавцем призначених для оплати праці 

коштів на власний розсуд шляхом нецільового їх призначення; 

– притягнення до кримінальної відповідальності відбувається у 

процесі взаємодії державних органів у сфері охорони праці та 

правоохоронних органів; 

– розслідування злочинів та нагляд за виконанням законодавства у 

сфері оплати праці здійснюється прокуратурою; 

передбачено перелік особливого роду суворих санкцій: високих 

штрафів, позбавлення права обіймати певні посади, обмеження волі, 

позбавлення волі. 
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РОЗДІЛ 5 

НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ 

 

5.1 Проблеми правового регулювання системи оплати праці  

  

 Система оплати праці врегульована за допомогою сукупності 

положень трудового законодавства України, якому, як і будь-яким іншим 

положенням, інститутам та нормативним системам, притаманні позитивні й 

негативні риси. Тому основним завданням на даному етапі дослідження буде 

встановлення тих основних проблем, які характерні для правового 

регулювання системи оплати праці в Україні.  

 Станом на сьогодні у трудове законодавство з приводу оплати 

праці, а також пов’язаних із цією системою інститутів трудового права вже 

було внесено багато змін та доповнень. Однак в умовах повного оновлення 

трудового законодавства, яке має бути здійснено у процесі прийняття нового 

Трудового кодексу України, доцільно визначити ті основні тенденції, які 

мають місце у розвитку правового регулювання системи оплати праці в 

Україні. Будь-яке нормотворення базується на суспільних відносинах та 

необхідності їх упорядкування чи зміни, а тому система правового 

регулювання завжди тяжіє до врахування тієї чи іншої необхідності у 

правовому регулюванні. Безумовно, прийняття ТК України не завершить 

процес нормотворення, а система оплати праці у подальшому буде зазнавати 

змін та доповнень у положеннях законодавства, які її врегульовують. Тому 

виявлення основних тенденцій у правовому регулюванні системи оплати 

праці дозволить знайти відповіді на питання якості нового проекту ТК та 

його об’єктивної  відповідності потребам у правовому регулюванні 

суспільних відносин з приводу оплати праці та визначити необхідність 
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внесення змін і доповнень до Проекту, а також підготовки нових 

законоположень у подальшому.  

 З урахуванням вищенаведеного можна констатувати актуальність 

дослідження проблем правового регулювання системи оплати праці в 

Україні.  

 Якщо вести мову про практичне значення результатів 

дослідження, то останні спрямовані на удосконалення законотворчої 

діяльності та пропозицій щодо оптимізації системи оплати праці в Україні, 

тобто усієї системи трудових правовідносин у нашій державі. Переконані, що 

кращий захист оплати праці та прав і законних інтересів найманих 

працівників у наведеній сфері безумовно матиме позитивний вплив на усі 

аспекти суспільного життя в економіко-правовій системі нашої держави.  

 Дослідження питання проблем правового регулювання системи 

оплати праці у нашій державі здійснювало багато науковців, а саме: Т.І. 

Богданова [322], О.С. Волохов [323], О.В. Гаєвая [324], В.Й. Даньків [325], 

М.І. Деревянко [326], О.В. Деркач [327], О.І. Іляш [328], М.О. Кабаченко 

[329], Т. А. Костишина [330], Н.Д. Лук"янченко [331], В.О. Мандибура [332], 

О.В. Хірс [333], С.О. Цимбалюк [334], О.В. Шляга [335] та інші. Однак у міру 

продовження процесу комплексної трудової реформи та об’єктивної 

необхідності у розкритті основних тенденцій у сфері правового регулювання 

оплати праці необхідно здійснити нове комплексне дослідження окреслених 

аспектів суспільно-правового життя [336]. При цьому теоретичною й 

практичною базою цього процесу будуть як законопроектні напрацювання, 

так і суто теоретичні розробки вітчизняних науковців. Наостанок слід 

вказати на наявність актуальності й можливості виявлення наукової новизни 

у дослідженнях основних проблем правового регулювання системи оплати 

праці в Україні.  

 Виділення тих чи інших проблем у системі оплати праці є доволі 

суб’єктивним, адже кожен з науковців вбачає свій перелік пріоритетних 

проблем у сфері оплати праці, які потребують нагального вирішення. 
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Особливо це стосується різниці у поглядах економістів та юристів на 

окреслену проблематику. Для першої групи науковців пріоритетними є саме 

економічні показники, для іншої ж – не грошовий вимір заробітної плати, а 

дотримання передбачених чинним законодавством прав та законних інтересів 

найманих працівників в Україні.  

 Е.М. Лібанова визначає такі проблеми, що стосуються оплати 

праці в сучасних умовах розвитку економіки України: низька заробітна плата 

та виплата заробітних плат «у конвертах» – і пояснює їх існування такими 

причинами: низькою ефективністю економіки; непослідовністю та 

незбалансованістю соціально-економічних реформ; нерозвиненістю 

ринкового середовища та громадських інститутів; відсутністю системної 

політики оплати праці; заміною державних організаційних функцій та 

механізмів розподільчими; корупцією на всіх рівнях управління; відсутністю 

дієвих механізмів захисту найманих працівників, зокрема страхових; низьким 

рівнем правової культури, зокрема відсутністю законослухняності у 

суспільстві; несприятливими умовами ведення бізнесу, передусім малого та 

середнього; поширеністю «споживацьких» та «утриманських» настроїв [337, 

с. 121]. Із наявними проблемами, як і частково з причинами їх виникнення, у 

повній мірі погоджуємось. У питаннях правового регулювання заробітної 

плати не можна нехтувати економічним аспектом проблематики та звертати 

увагу на суто правовий. Однак значну роль у вирішенні відповідних проблем 

відіграє встановлення дієвих механізмів у системі оплати праці, які будуть 

забезпечувати соціальну й економічну справедливість у трудових 

правовідносинах та, передусім, дотримання, охорону й поновлення у разі 

порушення суб’єктивних прав найманих працівників у сфері оплати праці. 

Якщо більшість окреслених загальних суспільних та економічних проблем 

вирішити тими чи іншими засобами не має можливості, то сформулювати 

першочерговий ряд суто правових завдань щодо оптимізації правового 

регулювання не лише можливо, а й необхідно. 
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 О.Ю. Івашина зазначає наступні першочергові завдання 

державного регулювання оплати праці в Україні на даному етапі соціально-

економічного розвитку: 

 – комплексне реформування системи соціально-трудових 

відносин та істотне підвищення оплати праці; 

  – встановлення мінімальної заробітної плати на рівні 

прожиткового мінімуму для працездатних громадян та вище з метою 

забезпечення кваліфікаційного зростання й розвитку творчого потенціалу, 

підвищення конкурентоспроможності національної «робочої сили», 

відновлення відтворювальної функції оплати праці; 

 – підвищення залежності заробітної плати від зростання обсягів 

виробництва і підвищення його рентабельності на основі широкого 

застосування й ефективного використання різних (внутрішніх і зовнішніх) 

джерел інвестиційного розвитку; відновлення стимулюючої функції оплати 

праці; 

– підвищення питомої ваги оплати праці у ВВП, у структурі 

виробництва, зменшення податкового тиску на підприємство та фонд оплати 

праці, відновлення регулюючої функції оплати праці; 

– забезпечення реального зростання заробітної плати працівників 

відповідно до конкретних результатів їх роботи, рівня кваліфікації і 

професіоналізму, удосконалення механізму договірного регулювання оплати 

праці на підприємствах і в організаціях на основі тарифних угод і 

колективних договорів, що пов’язують рівень заробітної платні з 

показниками ефективності праці; 

– відновлення на підприємствах нормування праці за допомогою 

розробки й упровадження науково-обґрунтованих норм і нормативів, під час 

цього процесу держава, на думку автора, повинна здійснювати функції 

організації та регулювання науково-методичних розробок з нормування 

праці, що мають рекомендаційний характер; 
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– підсилення стимулюючої функції оплати праці в госпрозрахунковій 

сфері, розвитку економічної активності працівників, підвищенні 

ефективності виробництва шляхом уведення в дію системи мінімальних 

гарантій залежно від кваліфікації тих, що працюють на основі погодинної 

оплати праці, єдиної тарифної сітки, колективних договорів і тарифних угод 

для забезпечення диференціації оплати праці; 

– впровадження механізму тарифного регулювання заробітної плати в 

бюджетній сфері, передбачивши при цьому поступове наближення розмірів 

оплати працівників цієї сфери до її рівня у виробничій сфері [338, c. 3-4]. 

Не з усіма наведеними науковцем першочерговими заходами можемо 

погодитись. По-перше, деякі з них уже реалізовані у повній мірі, наприклад 

встановлення заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму було 

здійснено ще задовго до написання автором відповідних тез, а отже, – 

втратили актуальність. По-друге, окремі з окреслених завдань взагалі не 

відповідають державній політиці у сфері регулювання оплати праці, 

наприклад збільшення впливу державного регулювання на приватно-правову 

сферу регулювання системи оплати праці чи посилення ролі держави у 

локальному правовому регулюванні системи оплати праці на підприємствах 

приватної форми власності. Безумовно, держава покливана сприяти 

справедливій диференціації розміру мінімальної заробітної плати, але воно 

повинно мати рекомендаційний, або ж стимулюючий, а не прямий 

імперативний характер, яке призведе до збільшення ролі держави у 

правовому регулюванні приватного бізнесу. По-третє, багато із заходів, 

наприклад підвищення заробітної плати, повинні реалізовуватися з 

використанням суто економічних заходів, хоча при цьому нормативно-

правова база має стати основою для відповідного правового регулювання.  

Цитована вище О.Ю. Івашина зазначає, що удосконалювати механізм 

державного регулювання системи оплати праці необхідно поступово 

впродовж декількох етапів. На першому етапі доцільно розробити 

економічно обґрунтовану модель мінімальної заробітної плати та ефективної 
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тарифної системи, на другому – удосконалити податкове законодавство у 

сфері оподаткування заробітної плати та інших складових оплати праці, що у 

кінцевому результаті дозволить підвищити не тільки добробут населення, а й 

рівень економічного розвитку держави у цілому [338, с. 4]. Безумовно, зміна 

податкового й іншого законодавства, яке впливає на систему оплати праці та 

є незамінним елементом правового регулювання відповідних суспільних 

правовідносин, може істотно вплинути на суспільні відносини у сфері оплати 

праці як у бік покращення, так і в бік погіршення відповідних правовідносин. 

Однак уся сукупність правового регулювання системи оплати праці та 

забезпечення державної політики у наведеній сфері не обмежується 

положеннями податкового законодавства, а включає норми різних галузей 

права, у яких трудовому законодавству відведена особливо важлива роль.  

Н.А. Вишневська слушно вказує на важливість гармонійного 

поєднання усіх аспектів соціально-економічної політики, зокрема 

регулювання мінімальної заробітної плати, так, щоб вони не суперечили 

основним цілям правового регулювання. На думку автора, лише зважений 

підхід до вибору пріоритетних цілей та підпорядкування всім складовим 

економічної політики може стати ефективним інструментом вирішення 

соціальних проблем [292, с. 108]. З наведеним у повній мірі необхідно 

погодитись та врахувати при виокремленні тих чи інших проблем у сфері 

правового регулювання системи оплати праці та шляхів їх вирішення.  

О.І. Кузьмич та інші зазначають, що під час здійснення правового 

регулювання оплати праці необхідно враховувати певні чинники, а саме:  

1) забезпечення випереджувальних темпів зростання продуктивності 

праці над темпами підвищення середньої заробітної плати (або темпів 

збільшення обсягів випуску продукції над темпами зростання фонду 

споживання). Науковець зазначає, що сутність цієї вимоги полягає в 

максимізації трудових доходів на підставі розвитку й підвищення 

ефективності виробництва;  
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2) диференціацію заробітної плати залежно від трудового внеску 

працівника в результати діяльності підприємства, змісту й умов праці, місця 

розташування підприємства, його галузевої належності. Цей принцип 

засновано, на думку вченого, на необхідності посилення матеріальної 

заінтересованості працівників у підвищенні кваліфікації, у виконанні більш 

складної роботи, у виробництві продукції високої якості. При цьому, 

підкреслює автор, потрібно враховувати різницю в кількості й вартості 

матеріальних благ, необхідних для відтворення робочої сили в різних умовах 

праці;  

3) урахування впливу ринку праці. Заробітна плата кожного працівника 

залежить від його положення на ринку праці, від співвідношення попиту й 

пропозиції праці певної якості. Тому на ринку праці представлено широкий 

діапазон розмірів заробітної плати як на державних і приватних 

підприємствах, так і в неформальному секторі, де не існує будь-якого 

соціального та правового захисту, а умови оплати праці визначаються 

виключно роботодавцем. Однак у будь-якому випадку за ринкових умов 

роботодавець не в змозі набрати й утримати робочу силу потрібної якості, не 

забезпечивши конкурентоздатний рівень її оплати [339, с. 27]. Із сказаним 

слід у повній мірі погодитись, а тому будь-які зміни у правовому 

регулюванні системи оплати праці повинні відповідати окресленим засадам. 

О.В. Валецька з цього приводу слушно зазначає, що у процесі 

реформування інституту оплати праці значну роль відіграє удосконалення 

механізмів державного і договірного регулювання оплати праці. Основним 

напрямком вдосконалення є досягнення оптимального співвідношення між 

цими двома способами. Протягом останніх років вищеназвані проблеми 

знаходилися поза увагою правової науки та вивчалися в основному 

економістами. Разом із тим, прогалини у дослідженнях саме правових 

способів та методів регулювання оплати праці значною мірою зумовили 

відхилення на сучасному етапі від основних принципів правового 

регулювання оплати праці. У подальшому науковець торкається таких 
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проблем як регулювання засад встановлення мінімальної заробітної плати, 

компетенції державних органів у сфері державного регулювання заробітної 

плати, окремих проблем інституту оплати праці, зокрема в розрізі 

спеціальних категорій найманих працівників [2, c. 109; 340; 341; 342]. 

Відповідно, правове регулювання системи оплати праці повинно забезпечити 

досягнення усіх цілей державної політики у сфері оплати праці та вирішення 

основних правових, соціальних та економічних проблем у цій царині. 

Трудова реформа, яка реалізується сьогодні, покликана вирішити ті основні 

проблеми, які досліджуються в даній роботі.  

Цікаві новели щодо вдосконалення правового регулювання системи 

оплати праці надає Л.А. Шульгінова, пропонуючи внести зміни та 

доповнення до таких законодавчих актів як Кодекс законів про працю 

України [13], Закон України «Про оплату праці» [4], Закон України «Про 

колективні договори та угоди» [68] тощо. Науковець зазначає, що нові 

законодавчі акти повинні бути націлені на регулювання соціально-трудових 

відносин у галузі праці та її оплати у всіх видах економічної діяльності і 

формах власності, особливо підприємствах недержавної форми власності. З 

цією метою дослідник пропонує: 

– реформувати трудове законодавство з питань соціально-трудових 

відносин і оплати праці; 

– відновити купівельну спроможність заробітної плати на основі 

підвищення її реального рівня; 

– затвердити перелік споживчих товарів, на які встановлюватимуться 

державні фіксовані ціни, з метою  забезпечення соціальних прав громадян та 

дотримання державних соціальних гарантій, а також стабілізації цінової 

ситуації на споживчому ринку;  

         – вдосконалити механізм державного регулювання оплати праці 

та соціального забезпечення, який ґрунтувався б на сучасній концепції гідної 

праці, новітніх теоретико-методологічних розробках та враховував би 

перспективи соціально-економічного розвитку суспільства; 
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– підвищити роль тарифної системи як стимулюючої та регулюючої 

основи до високопродуктивної праці; 

– вдосконалити методологію формування та оптимізувати склад 

споживчого кошика з урахуванням сучасних потреб людини; 

– ліквідувати допущений дисбаланс у зростанні заробітної плати й 

споживчих цін; 

– розробити і запровадити методику розрахунку регіональних 

прожиткових мінімумів, які через коефіцієнти регіональних цін на 

встановлені набори продовольчих і непродовольчих товарів та послуг 

дозволяли б обґрунтовано коригувати загальнодержавний рівень 

прожиткового мінімуму; 

– здійснити заходи щодо виправлення допущеного перекосу в оплаті 

праці за галузями економіки [342, c. 12-13; 343; 344; 345].  

Пропонована науковцем сукупність заходів має право на існування, 

однак багато із запропонованого суперечить сучасній ролі держави у 

регулюванні системи оплати праці [346]. Наприклад, держава не може 

імперативними методами «виправляти перекос у системах оплати праці за 

галузями економіки», так як останні формуються на ринкових засадах 

шляхом співвідношення попиту та пропозиції на виконувану роботу у тих чи 

інших галузях. Те ж стосується і нормування оплати праці, яке пропонує 

наведений та інші науковці, адже держава може здійснювати пряме 

нормування лише у тих сферах, у яких вона виступає роботодавцем, 

наприклад, у державних органах. Однак доцільно на нормативному рівні 

затвердити певний орієнтир щодо нормування системи оплати праці на 

локальному рівні, від якого відштовхувалися б суб’єкти правового 

регулювання оплати праці, зокрема сторони соціального партнерства.  

Варто підкреслити і позитивні пропозиції науковців щодо змін у 

системі правового регулювання оплати праці. Наприклад, запровадження 

інституту регіональної мінімальної заробітної плати дало б позитивний ефект 

та забезпечило б дотримання інтересів найманих працівників. Безумовно, 
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проблемними на сьогодні залишаються суттєві регіональні розбіжності у 

питаннях спроможності заробітної плати забезпечити не те що б гідний, а 

хоча б достатній рівень життя для найманого працівника та членів його сім’ї, 

як це гарантовано Конституцією України [3]. Яскравим прикладом у цьому 

контексті може послужити Київ, де вартість життя, як і в інших великих 

містах України, є вищою, ніж у невеликих населених пунктах, у яких 

працездатні особи зайняті переважно у сфері сільського господарства. Тому 

встановлювати мінімальну заробітну плату на єдиному рівні для усієї 

держави несправедливо. Такий підхід не лише не відповідає необхідності 

забезпечити трудові права та інтереси найманих працівників, але й не сприяє 

виходу із економічної кризи, виведенню «з тіні» заробітних плат значної 

кількості працівників в Україні, забезпеченню економічного зростання та 

розвитку трудового потенціалу нашої держави. Тому у подальшому цей 

інститут необхідно запровадити у законодавство України не лише у розрізі 

місця праці, але й розглянути можливість впровадження такого рівня 

мінімальної заробітної праці за галузями економіки у сукупності з вимогами 

до професійної кваліфікації найманого працівника. 

Цікавими є пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання 

системи оплати праці, які надає Я.В. Сімутіна. Науковцем пропонувалося ще 

у старому проекті Трудового кодексу України встановити перелік основних 

державних гарантій в оплаті праці, до яких автор, зокрема, відносить 

мінімальну заробітну плату, мінімальні норми та розміри оплати праці при 

відхиленнях від нормальних умов праці, обмеження відрахувань із заробітної 

плати за розпорядженням роботодавця тощо. Крім цього, пропонується 

перебачити у новому Трудовому кодексі України механізм самозахисту 

права працівників на своєчасну виплату заробітної плати, що полягає у 

призупиненні роботи працівниками в разі затримки виплати заробітної плати 

з наступного дня після дня виплати заробітної плати, визначеного 

колективним або трудовим договором [162, с. 6, 17]. Відповідні положення 

відсутні у чинному трудовому законодавстві [13], з огляду на що цілком 
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погоджуємось із пропозиціями наведеного науковця, оскільки такі заходи 

можуть стати позитивним внеском у регулювання оплати праці на 

державному рівні.  

Також Я.В. Сіміутіна вказує на те, що відсутність ефективної системи 

державного управління нормуванням праці негативно відображається на 

правовому регулюванні оплати праці. У зв’язку з цим державне регулювання 

оплати праці, на переконання автора, слід доповнити державним управлінням 

нормування праці [162, c. 10-11]. Ми ж вважаємо, що державне регулювання 

оплати праці повинно обмежуватися конкретно визначеними інститутами, 

такими як мінімальна заробітна плата. Натомість основну регулятивну роль у 

регулюванні системи оплати праці на локальному рівні повинні відігравати 

сторони соціального партнерства у дусі добросовісної активної взаємодії та 

врахування відповідних соціальних й економічних інтересів сторін. Тому у 

цьому контексті держава повинна відігравати виключно координуючу роль, 

виступаючи як сторона соціального партнерства та приймаючи 

рекомендаційні нормативно-правові акти з приводу оплати праці. Прямий же 

імперативний вплив держава може здійснювати лише у випадку, коли вона 

виступає роботодавцем. У цьому випадку йдеться про працівників, що 

працюють у державних органах (як службових осіб, так і технічний 

персонал), а також про нормування праці на підприємствах, в установах та 

організаціях, які знаходяться у державній власності та підпорядкуванні, або 

ж частка держави у них є вирішальною при прийнятті рішень. Саме за 

допомогою цих галузей держава, підвищуючи чи знижуючи стандарти 

оплати праці відповідним категоріям працівників, може впливати на ринок 

праці економічними методами, не створюючи необґрунтованого 

адміністративного тиску на суб’єктів господарювання. Окреслене 

праворозуміння ролі держави у регулюванні системи оплати праці у більшій 

мірі відповідає сучасним тенденціям розвитку правового регулювання 

системи оплати праці та відповідної державної політики. При цьому 

відповідні тенденції у подальшому повинні бути досліджені. 
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Проаналізувавши позиції науковців і діюче трудове та інше 

законодавство, яке регулює систему оплати праці та окремі її елементи, 

можемо прийти до висновку про наявність наступних основних проблем у 

правовому регулюванні даної сфери, які повинні бути вирішені шляхом 

внесення змін до діючого законодавства або врахування відповідних 

положень у новому ТК України:  

1) проблема значного розриву між необхідним рівнем заробітної плати 

в розрізі регіонів, галузей та окремих професій та фактично виплачуваною 

неконкурентною винагородою. Вирішення наведеної проблеми може бути 

здійснено шляхом запровадження диференціації в інституті мінімальної 

заробітної плати у розрізі місця праці, галузей чи окремих професій;  

2) низький рівень мінімальної заробітної плати, що не дозволяє 

найманим працівникам брати активну участь в економічному житті країни та 

негативно відображається на економічному розвитку нашої держави. 

Вирішення наведеної проблеми лежить у межах перегляду підходів до 

визначення мінімальної заробітної плати, зокрема основних її принципів та 

засад, які спрямовуватимуть державну політику на приведення рівня 

заробітних плат в Україні до належного у міру наявних можливостей;  

3) високий рівень приховування заробітної плати або ж її реального 

розміру від контролюючих органів. Для вирішення відповідної проблеми 

необхідно у нерозривній єдності забезпечити належні механізми протидії 

цьому явищу та поновлення порушених прав найманих працівників за 

допомогою засобів трудового права, невисокого податкового та іншого 

навантаження на заробітну плату, адміністративного тиску на суб’єктів 

господарювання. Разом з тим, слід встановити жорсткі заходи 

адміністративної, фінансової та кримінальної відповідальності та 

оптимізувати організаційно-правову реалізацію вищезазначених 

законоположень; 

4) піддати значному диференціюваню гарантії у сфері оплати праці для 

деяких категорій найманих працівників чи у випадку з виникненням тих чи 
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інших соціально-трудових ризиків. Для вирішення наведеної проблеми, 

необхідно розпочати загальнонаціональні консультації з приводу 

відповідного правового регулювання відносин між сторонами соціального 

партнерства, а також здійснювати наукові й практичні розробки у цьому 

напрямі, зокрема з урахуванням вивчення відповідного зарубіжного досвіду 

правового регулювання.  

 

5.2 Тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

системи оплати праці 

 

Актуальним також залишається питання щодо визначення загальних 

тенденцій розвитку правового регулювання системи оплати праці, які 

відображають магістральні напрями державної політики у цій сфері [347; 

348; 349; 350]. 

Доволі комплексно підійшла до визначення основних тенденцій 

трудового законодавства О.М. Дуюнова, розкриваючи основні напрями змін 

трудового законодавства. Науковець зазначає, що у законодавстві про працю 

мають знайти своє закріплення процеси лібералізації правового регулювання 

трудових відносин. Акцент, на дуку вченої, повинен зміщуватися від 

жорсткого централізованого державного регулювання праці до договірного 

регулювання на національному, галузевому, регіональному, а також 

виробничому рівнях [351, c. 60]. С.М. Прилипко та О. М. Ярошенко 

зазначають, що на рівні договірного регулювання шляхом укладення 

соціально-партнерських угод і колективних договорів мають визначатися 

галузеві, територіальні, професійні та інші особливості трудових відносин і 

має забезпечуватися реальне підвищення рівня трудових гарантій 

працівників. Договірні правові акти, які є підзаконними, повинні 

конкретизувати, деталізувати й розвивати загальні норми трудового 

законодавства щодо умов певного підприємства [352, с. 18]. Ці тенденції 

закладені в ідеї реформування трудового законодавства, у якому відбувається 
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тяжіння до більшого рівня диспозитивності у питаннях регулювання праці. 

Однак в системі оплати праці основні соціально-економічні гарантії 

найманих працівників повинні бути збереженими. 

О.М. Дуюнова продовжує, що ще однією з тенденцій розвитку 

трудового законодавства є його демократизація. На цей процес також 

позитивно впливає збільшення ролі договірного регулювання трудових 

відносин, закріплення в Конституції України права на страйк для захисту 

економічних і соціальних інтересів працівників, розвиток соціально-

партнерських відносин та ведення соціального діалогу з питань проведення 

державної соціально-економічної політики тощо. Демократичні ідеї знайшли 

своє втілення і в такому правовому інституті як розгляд колективних 

трудових спорів (конфліктів). Проте слід відзначити, що нинішній стан 

суспільно-трудових відносин характеризується стійкою тенденцією до 

звуження виробничої демократії. Трудові колективи та професійні спілки не 

мають реальної гарантованої можливості цілком реалізувати свої права, 

передбачені трудовим законодавством України. Деякі з таких прав мають 

суто декларативний характер. Такі тенденції негативно впливають на 

демократизацію процесу участі трудового колективу, профспілок в 

управлінні виробництвом загалом [351, с. 61]. Участь трудового колективу у 

прийнятті управлінських рішень на виробництві має надзвичайно важливе 

значення для регулювання оплати праці на окреслених підприємствах. Таким 

чином, забезпечення належного юридичного механізму захисту трудових 

прав найманих працівників у сучасному законодавстві та оптимізація такого 

механізму у новому трудовому законодавстві безумовно матиме позитивний 

вплив на систему правового регулювання оплати праці, оскільки участь 

трудового колективу у прийнятті рішень у даній сфері має вкрай важливе 

значення для побудови якісних соціально-партнерських відносин. Якщо ж 

вести мову про суто правові тенденції розвитку трудового законодавства, то 

значних змін інститути демократичної взаємодії роботодавців й найманих 

працівників не зазнають у зв’язку із зміною законодавства. Однак тенденція 
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до погіршення фактичних правовідносин у цьому напрямі зумовлює 

необхідність оптимізації механізму правового регулювання відповідних 

суспільних відносин. 

У цьому контексті слушно зазначав В.Я. Буряк, що однією з основних 

тенденцій у реформуванні механізму захисту трудових прав працівників має 

стати все більше залучення соціальних партнерів до цієї системи [353, c. 40]. 

Ми погоджуємось із такою необхідністю та сподіваємось, що законодавець 

зверне належну увагу на необхідність подальшої оптимізації механізму 

участі трудового колективу у вирішенні внутрішніх виробничих питань, а 

особливо питання локального правового регулювання оплати праці. У будь-

якому випадку в науці є тенденція до приділення дедалі більшої уваги 

питанням соціального партнерства. 

Значного поширення в науці трудового права набуває ідея розширення 

сфери дії трудового законодавства. На думку О.М. Дуюнової, у цьому 

полягає ще одна з основних тенденцій розвитку законодавства [351, c. 63-64].                    

Ю.П. Дмитренко зазначає, що зростає тенденція до розширення соцiального 

призначення трудового права [96, c. 37]. З аналізу положень проекту ТК 

України випливає, що відповідне соціальне призначення зберегло своє 

відображення і в правовому регулюванні системи оплати праці в Україні. У 

подальшому хоч і наявне певне зменшення наявних пільг у наведеній сфері, 

однак усі соціальні аспекти системи оплати праці зберігають основну свою 

цінність, а в окремих випадках і підлягатимуть розширенню. На нашу думку, 

у подальшому у сфері правового регулювання оплати праці відбуватиметься 

зміщення від безумовних пільг найманим працівникам у тих чи інших 

випадків, до прив’язки конкретних соціальних стандартів до результатів 

виконуваної роботи працівником та розміру його заробітної плати.  

Слушно зазначає Л.А. Шульгінова, що, незважаючи на певні позитивні 

тенденції, сучасне законодавство не забезпечує належного захисту системи 

оплати праці, що зумовлює необхідність прийняти новий комплексний 

кодифікований акт, який би, з одного боку, враховував усі тенденції 
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суспільних відносин у сфері оплати праці, з іншого– забезпечував 

стабільність захисту й гарантування основних прав найманих працівників у 

сфері оплати праці [354, c. 349, 353-354]. На наше переконання, проект 

нового ТК України у певній мірі враховує необхідність усунення основних 

прогалин у системі правового регулювання трудових правовідносин, зокрема 

у частині оплати праці. Вважаємо, що у подальшому генезис відповідного 

законодавства реалізуватиметься за обраним напрямом.  

А.С. Сидоренко акцентує увагу на тому, що спеціальне законодавство 

про працю побудоване на різних підставах для диференціації правового 

регулювання. Науковець підкреслює, що спеціальне правове регулювання у 

сфері праці побудоване як на основі об’єктивного, так і суб’єктивного 

характеру. Диференціація трудового законодавства покликана забезпечити 

надання додаткових переваг, пільг і гарантій окремим категоріям 

працівників, працю яких чітко не врегульовано нормами чинного Кодексу 

законів про працю [355, c. 24]. Вчений у даному випадку має рацію, адже 

трудове законодавство, маючи соціальне спрямування, диференціює працю 

найманих працівників з тих чи інших підстав. При цьому будь-яка 

дискримінаційна диференціація роботодавцем найманих працівників 

забороняється. Таку ж тенденцію у розвитку трудового законодавства 

визначала О.М. Дуюнова, яка вважає, що відбувається подальше поглиблення 

диференціації правового регулювання праці [351, с. 63]. 

У контексті вищенаведеного потрібно зазначити, що діюче 

законодавство України [13] не забезпечує необхідності диференціації 

правового регулювання трудових правовідносин, зокрема у сфері оплати 

праці, як на законодавчому рівні, так і в контексті створення основи для 

подальшої диференціації такого правого регулювання на локальному рівні. 

Крім того, недостатньо приділено уваги протидії незаконній 

дискримінаційній диференціації, яка не має під собою законної й легітимної 

правової мети. Хоча проект ТК України [71] у більшій мірі забезпечує 

об’єктивну диференціацію правового регулювання праці різних категорій 
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найманих працівників та протидію дискримінації, однак диференціація 

правового регулювання системи оплати праці потребує об’єктивної 

оптимізації. Про необхідність останньої зазначають багато фахівців і 

науковців. Таким чином, можемо констатувати тенденцію до збільшення 

рівня диференціації правового регулювання системи оплати праці та 

суміжних інститутів щодо найманих працівників. 

В.В. Жернаков вважає загальноприйнятими тенденціями розвитку 

трудових прав та інтересів, сформульованими провідними науковцями-

трудовиками, посилення гнучкості правового регулювання трудових 

відносин; розширення сфери соціального діалогу; зростання ролі 

загальновизнаних міжнародних стандартів трудових прав [356, c. 57]. О.С. 

Чистолінова, досліджуючи питання охорони праці у трудовому праві, 

зазначає, що при розробленні ще старого проекту Трудового кодексу 

з’являються тенденції до відмови від прав та пільг [357, c. 91]. Таким чином, 

науковці по-різному коментують тенденції, які відображаються у намаганнях 

прийняти комплексний нормативно-правовий акт, покликаний врегулювати 

трудові правовідносини за участю найманих працівників. При цьому кожен з 

них у певній мірі має рацію.  

Безумовно, в Україні наявна тенденція до запровадження основних 

міжнародних стандартів у сфері правового регулювання оплати праці, 

зокрема стандартів Міжнародної організації праці та стандартів ЄС. При 

цьому запозичення останніх зумовлене євроінтеграційними прагненнями, які 

сповідує наша держава. Однак такі стандарти не передбачають значної 

кількості соціальних та економічних пільг і виплат, які встановлені у системі 

оплати праці, а тим більше, конкретного розміру відповідних пільг. В 

основному міжнародні стандарти встановлюють загальні вимоги до наявності 

тих чи інших інститутів, що є необхідними для захисту трудових прав 

найманих працівників у сфері оплати праці чи для окремих категорій 

найманих працівників, що потребують особливого захисту з огляду на їх 

становище.  
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Натомість відмова від певних безумовних пільг (що належать усім 

найманим працівникам) у сфері оплати праці є обґрунтованою тенденцією, 

адже це дозволяє за рахунок звільнених коштів здійснити підвищення 

заробітної плати чи інших соціальних пільг та гарантій у сфері оплати праці. 

На нашу думку, більшу увагу потрібно звернути на дотримання вже наявних 

положень та протидії використання працівників без сплати відповідних 

податків ніж встановлення великої кількості безумовних пільг та виплат, які 

неможливо буде забезпечити в умовах наявного високого рівня тіньового 

ринку праці. Отже, не можемо погодитись із критикою О.С. Чистолінової 

[357, c. 91] з приводу тенденцій до «обмеження прав та пільг» у процесі 

підготовки проекту ТК України. 

Розглядаючи питання тенденцій розвитку правового регулювання 

системи оплати праці, доцільно вкотре звернути увагу на проблематику 

поєднання державного, колективного та приватного регулювання оплати 

праці та забезпечення його законодавчих основ.  

Я.В. Сімутіна зазначає, що на період становлення ринкових відносин у 

нашій країні трудове право повинно містити норми імперативного характеру, 

так чи інакше обмежуючи свободу сторін трудових правовідносин, і, перш за 

все, у відносинах із заробітної плати. Проведений аналіз, продовжує 

науковець, дає підстави стверджувати про специфічну роль держави в 

регулюванні трудових правовідносин, у тому числі й щодо оплати праці, яка 

не має на сьогодні аналогів у жодній галузі права. Держава, на думку 

науковця, виступає у двох взаємопов’язаних іпостасях: як учасник 

соціального партнерства і одночасно як носій публічної влади. Як учасник 

соціального партнерства держава виконує посередницькі функції, сприяє 

досягненню узгоджених інтересів працівників і роботодавців. В якості носія 

публічної влади вона визначає межі договірного регулювання, встановлює 

державні гарантії прав працівників та роботодавців, здійснює контроль та 

нагляд за їх реалізацією, забезпечує право кожного на захист його прав та 

свобод, у тому числі в судовому порядку [162, c. 10-11]. Ми вважаємо, що 
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запропоноване науковцем збільшення ролі імперативного правового 

регулювання державою системи оплати праці є прийнятним як перехідний 

тимчасовий захід. У будь-якому випадку ринкові відносини в Україні станом 

на сьогодні встановлені та розвиваються в усіх сферах суспільного життя, а 

тому від подальшого імперативного втручання держави у нормування праці в 

приватній сфері трудових правовідносин потрібно безумовно відмовлятися. 

Тому погоджуємось із думкою Ю.П. Дмитренка, що в трудовому правi 

України дедалi чiткiше прослiковується тенденцiя переходу вiд жорсткого 

(iмперативного) до договiрного (диспозитивного) регулювання 

правовiдносин, якi входять в предмет даної галузi права [9, с. 34]. Таку 

систему регулювання оплати праці вважаємо більш прийнятною у сучасному 

суспільстві. Крім цього, серед механізмів впливу держави на заробітну плати 

залишається інститут мінімальної заробітної плати, який є належною 

гарантією для соціально незахищених верств населення у сфері оплати праці. 

 Цікаву думку висловлює Ю.В. Черткова, яка стверджує, що для 

сучасного трудового права повинна бути характерною тільки тенденція до 

розвитку приватних засад і зниження ролі публічних засад. Кожна із цих 

засад повинна розвиватися там і в тій мірі, де й наскільки в цьому є суспільна 

потреба. Публічна тенденція у розвитку трудового права повинна 

проявлятися насамперед у забезпеченні захисту засобами цієї галузі прав та 

інтересів всіх найманих працівників [358, c. 109]. Таку думку у повній мірі 

підтримуємо та вважаємо, що на таких засадах повинна базуватися система 

правового регулювання оплати праці в Україні. 

 В новому Трудовому кодексі необхідно запровадити механізм 

самозахисту права працівника на своєчасну виплату заробітної плати. 

Зокрема у випадку затримки виплати заробітної плати надати працівникам 

право на призупинення роботи з наступного дня після дня виплати заробітної 

плати, визначеного колективним чи трудовим договором. Таке призупинення 

роботи повинно розглядатися як простій не з вини працівника з відповідною 

оплатою [162, c. 16]. Підтримуючи пропозицію науковця, можемо зазначити, 
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що у ній у загальному вигляді відображена тенденція до посилення 

відповідальності за правопорушення у сфері оплати праці. 

 З цією метою ст. 265 КЗпП було доповнено новими 

положеннями, які заріплюють засади та конкретні склади правопорушень, за 

які роботодавець нестиме фінансову відповідальність [13]. Крім цього, було 

підвищено санкції за відповідні правопорушення і в інституті 

адміністративної відповідальності, а саме у ст. 41 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення [237]. Особливо це стосується 

правопорушень, які полягають у приховуванні розміру заробітної плати та 

ухилень від сплати податків і єдиного соціального внеску з останньої. Таким 

чином, державна політика та нормативно-правове регулювання спрямовані 

на посилення протидії тіньовому ринку праці. Наведені тенденції ще більше 

повинні бути посилені шляхом внесення ефективних механізмів протидії 

незаконній зайнятості у новий ТК України. 

 Враховуючи усе вищенаведене, можна визначити такі основні 

тенденції розвитку правового регулювання системи оплати праці в Україні: 

1) збільшення рівня диференціації правового регулювання системи 

оплати праці та суміжних інститутів щодо найманих працівників; 

2) відмова від надання безумовних пільг найманим працівникам та 

запровадження конкретних соціальних стандартів, які залежать від 

результатів виконуваної праці та розміру заробітної плати таких працівників; 

3) посилення протидії приховуванню розміру заробітної плати 

найманих працівників та ухиленню від сплати податків і єдиного соціального 

внеску з неї; 

4) розробка та встановлення основних законодавчих засад, що 

сприятимуть збільшенню розміру мінімальної заробітної плати; 

5) розробка та впровадження антидискримінаційних положень у 

сфері оплати праці; 
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6) поєднання мотиваційної й соціальної функцій оплати праці із 

зміщенням акценту у правовому регулюванні до забезпечення саме 

мотиваційної функції. 

Враховуючи усе вищенаведене, зазначимо, що ми загалом позитивно 

оцінюємо тенденції у розвитку правового регулювання системи оплати праці 

та вирішенні основних проблем у наведеній сфері. Хоча пропоноване трудове 

законодавство ще далеке від ідеального, однак очікуване прийняття нового 

ТК України позитивно вплине на суспільні правовідносини з приводу оплати 

праці.  

Для завершення пошуку основних шляхів вирішення та тенденцій 

щодо розвитку правового регулювання оплати праці у подальшому 

актуальним буде здійснити дослідження зарубіжного досвіду правового 

регулювання системи оплати праці на предмет можливості його запозичення 

у законодавство України.  

 

5.3 Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання системи 

оплати праці: шляхи запозичення в Україну 

 Розглядаючи проблематику системи оплати праці в України, 

доцільно звернутись до зарубіжного досвіду правового регулювання цього 

об’єкта, розглянувши принагідно можливість запозичення підходів чи навіть 

конкретних положень щодо регулювання суспільних правовідносин, що 

відносяться до відносин з приводу організації й функціонування системи 

оплати праці. У першу чергу йдеться про розвинуті економіки держав-членів 

ЄС, у яких регулювання правовідносин в системі оплати праці знаходяться 

на належному рівні, наявні розвинуті соціальні стандарти, а рівень оплати 

праці характеризується високими економічними й соціальними показниками. 

Дослідження досвіду саме цих держав дозволить віднайти нові напрями 

оптимізації правового регулювання системи оплати праці, а також 

запозичити позитивні досвід у цій сфері.  
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 Актуальність обраної проблематики полягає у тому, що станом 

на сьогодні правове регулювання системи оплати праці в Україні не у повній 

мірі відповідає економіко-правовій формації, яка наявна у нашій державі. 

Оплата праці у розумінні широкої системи суспільних правовідносин 

вибудувалась в Україні ще в умовах командно-планової економіки, за якої 

держава виступала і роботодавцем і регулятором систем оплати праці, а 

переважно усі підприємства підлягали підпорядкуванню тим чи іншим 

державним органам. На сучасному етапі в умовах, коли держава виключно 

встановлює основи для регулювання системи оплати праці найманих 

працівників, а організація оплати праці у більшій мірі знаходиться у 

приватному секторі, система оплати праці потребує введення додаткових 

правових гарантій та інститутів, що забезпечували б її дієвість та соціальну 

спрямованість, за розвитку якої були б враховані інтереси двох сторін 

трудових правовідносин. Остання повинна бути спрямована на забезпечення 

в умовах переважно приватного ринку праці достатнього рівня справедливої 

винагороди за працю, врахування соціальних та економічних інтересів 

найманих працівників, забезпечення гнучких умов для роботодавців у сфері 

оплати праці, а також реалізації основних конституційних та галузевих 

принципів трудового права в оплаті праці. З огляду на складні соціально-

економічні умови, перегляд теоретичних основ системи оплати праці є на 

часі.  

 Практичне значення результатів дослідження полягає у наданні 

пропозицій щодо запозичення такого зарубіжного досвіду правового 

регулювання досліджуваного об’єкта, завдяки впровадженню якого будуть 

вирішені багато проблем у наведеній сфері, зокрема і тих, що окреслені 

попередньо. Врахування тих чи інших пропозицій під час реформування 

трудового законодавства та й загалом теоретична розробка обраної теми 

сприятимуть покращенню умов для належного функціонування системи 

оплати праці як правового інституту. 
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 Розгляд питання системи оплати праці здійснювався багатьма 

науковцями. Торкалися питань зарубіжного досвіду у наведеній сфері, 

зокрема, такі дослідники: Д.П. Богиня, М.Д. Ведерніков, О.Ю. Івашина, Т.М. 

Кир’ян, В.Д. Лагутін, Е.М. Лібанова, В.М. Нижник, О.А. Соколова та інші. 

Вказані дослідження є позитивним внеском у науку та практику організації 

та функціонування системи оплати праці і її правового забезпечення. Однак в 

умовах реформування трудового законодавства та окреслених соціально-

економічних відносин, які розвиваються у нашій державі, доцільно вкотре 

звернутися до наведеної проблематики та розглянути позитивний зарубіжний 

досвід правового регулювання системи оплати праці і шляхи його 

запозичення у трудове законодавство України.  

 Цікавим є вивчення досвіду правового регулювання системи 

оплати праці у Латвії з огляду на те, що система трудового права у цій 

державі розвивалася в умовах правової системи Радянського Союзу, що 

зумовлює спільні витоки трудового законодавства цієї держави з Україною. 

Проте Латвія після закінчення режиму радянської окупації зуміла досягти 

високих соціально-економічних результатів та увійшла до ЄС. У цьому 

процесі безумовною складовою було приведення трудового законодавства 

даної держави у відповідність до прийнятих в ЄС стандартів у сфері оплати 

праці й соціально-трудових правовідносин загалом. Це робить дослідження 

відповідного досвіду особливо актуальним для нашої держави, яка стала на 

шлях європейської інтеграції. 

 Основним актом у сфері трудових правовідносин є Закон «Про 

працю» Латвії. Останній прийнятий з метою заміни радянського та 

пострадянського правового  регулювання трудових правовідносин у цій 

державі.  

 Відповідно до ст. 62 Закону «Про працю» Латвії організація 

системи заробітної плати здійснюється роботодавцем згідно із 

законодавством та укладеними колективними договорами. Законодавство у 

цитованому положенні розрізняє систему заробітної плати, що базується на 
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окладах, або ж відрядну систему оплати праці, а також встановлює додатково 

систему бонусів та винагород, що діють на підприємстві та є елементами 

системи оплати праці. Як зазначається у ч. 2 наведеної статті, розрахунок 

заробітної плати здійснюється відповідно до фактичного відпрацьованого 

часу незалежно від кількості виконаних робіт. Натомість, розмір відрядної 

заробітної плати залежить від кількості виконаної роботи, незалежно від 

часу, за який вона була зроблена. Якщо у систему оплати праці компанії 

вводяться певні зміни чи загалом запроваджується нова система оплати 

праці, роботодавець зобов’язаний інформувати працівників у письмовій 

формі не менше як за місяць до впроваджуваних змін [359]. У чинному 

законодавстві України відображений аналогічний підхід, однак у ньому 

закріплений обов’язок повідомляти працівників у разі погіршення умов не 

пізніш як за два місяці до їх запровадження (ст. 103 КЗпП ст. 29 Закону 

Укрїни «Про оплату праці») [13; 4]. У цьому контексті законодавство 

України виглядає більш прийнятним для захисту інтересів найманих 

працівників в Україні, однак при цьому варто звернути увагу на наступне. 

По-перше, невизначено ні обов’язку, ні строків, в які роботодавець 

зобов’язаний повідомити найманих працівників про внесення змін, що не 

«погіршують умови оплати праці». По-друге, немає чітких критеріїв для 

визначення того, які умови можуть вважатися такими, що погіршують 

систему оплати праці на підприємстві, в установі чи організації. Таким 

чином, роботодавець отримує можливість маніпулювати критерієм 

«погіршення умов» та не повідомляти про зміну умов оплати праці, а 

фактично приймати рішення про це раніше ніж за два місяці при обставинах, 

за яких погіршення умов оплати праці для найманих працівників не є 

очевидним. 

 У проекті ж ТК збережено підхід до встановлення обов’язку 

повідомлення за два місяці про зміну умов оплати праці у бік погіршення. 

Також Проектом пропонується здійснити диференціацію положень 

законодавства у залежності від статусу роботодавця, наприклад, суб’єкт 
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малого підприємництва зобов’язаний здійснити таке повідомлення не пізніше 

ніж за місяць до відповідних змін умов оплати праці [71]. Таку 

диференціацію вважаємо прийнятною, адже суб’єкти малого підприємництва 

та їх структурні доходи є надто вразливі від різного роду обставин. Зокрема 

втрата контрагента чи значного клієнта може унеможливити забезпечення 

попередніх умов оплати праці таким малим підприємцем. Що ж стосується 

попередньо наведеного аналізу, то слід відмовитись від підходу, за якого 

«погіршення умов оплати праці» є підставою для виникнення зобов’язань 

щодо повідомлення найманих працівників про таку зміну. 

 У цьому контексті пропонуємо, керуючись відповідним 

регулюванням системи оплати праці у Латвії, виключити із ст. 103 КЗпП, ст. 

29 Закону України «Про оплату праці», ст. 221 проекту ТК України 

формулювання «в бік погіршення», внаслідок чого роботодавець буде 

зобов’язаний повідомити про будь-яку зміну в оплаті праці. 

 Натомість з метою уникнення ситуацій, за яких 

ускладнюватиметься підняття рівня заробітної плати, її структурних 

елементів, індексації, відповідними положеннями закріпитити виняток із 

загального правила, відповідно до якого «положення про обов’язок 

повідомлення не поширюється на арифметичне збільшення розміру 

заробітної плати, її структурних елементів, тарифних розцінок тощо». 

 Як і в більшості держав-членів ЄС, значна увага правового 

регулювання трудових правовідносин в Латвії присвячена питанню 

недискримінації, зокрема і в системі трудових правовідносин. Так, 

відповідно до ч. 5 ст. 7 Закону «Про працю» Латвії встановлений принцип 

рівних прав, відповідно до якого оплата праці не може бути нижчою, якщо 

виконувана робота однією особою є аналогічна роботі, яку виконує інша 

особа. Ст. 29 Закону «Про працю» Латвії встановлені більш деталізовані 

положення щодо недопущення різного ставлення, у тому числі у питанні 

визначення умов оплати праці, залежно від статі працівника. При цьому ч. 2 

наведеної статті допускає різницю у ставленні до працівників, якщо робота 
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осіб певної статі безпосередньо обумовлена бізнес-метою і обґрунтування 

такої різниці є співмірним із відповідними юридичними цілями. Ч. 3 даної 

статті встановлює, що у випадку, коли працівник апелює до умов, які могли б 

стати основою для прямої чи непрямої дискримінації за ознакою статі, 

роботодавець зобов’язаний довести, що різниця у ставленні була обумовлена 

об’єктивними факторами, які не пов’язані із статтю працівника або що 

приналежність певної статі для виконання конкретної роботи є 

обґрунтованим [359]. 

 Ст. 29 Закону «Про працю» Латвії тлумачиться також значення й 

види дискримінації, а також підстави для здійснення дискримінації, відмінні 

від статі найманого працівника, та винятки із наведених правил. Відповідно 

до ч. 4 дискримінацією у розумінні досліджуваного закону є вчинення будь-

яких утисків чи інструкцій до здійснення дискримінації. Згідно з ч. 5 

наведеної статті прямою дискримінацією вважається ситуація, коли за 

однакових обставин юридичне й фактичне ставлення до особи у зв’язку з 

приналежністю до певної статі може бути менш сприятливим ніж до іншої 

особи. Крім цього, за законодавством Латвії менш сприятливий режим під 

час вагітності або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, або відпустки 

для батька є прямою дискримінацією за ознакою статі. Згідно з ч. 6 

аналізованої статті непряма дискримінація існує там, де очевидно нейтральне 

положення, критерії, або ж практика зумовлює або можез умовити 

несприятливі наслідки для однієї статі, за винятком випадків, коли такий 

стан, критерії чи практика виправдані легітимною метою, для досягнення 

якої обрані пропорційні засоби [359]. Ми вважаємо, що у будь-якому випадку 

дискримінація у системі оплати праці є неприпустима, а певної легітимної 

мети щодо різного трактування осіб, що виконують один обсяг роботи з 

відповідною якістю праці, не може бути в принципі. При цьому непряма 

дискримінація може бути ще більш небезпечною ніж явна. Саме тому 

правове регулювання системи оплати праці повинно містити істотні 

інститути й гарантії відсутності дискримінації. 
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 Як зазначається у ч. 8 наведеного Закону, якщо порушення 

заборони різного ставлення негативно вплинули на працівника, останній має 

право вимагати відшкодування збитків та компенсації моральної шкоди. У 

разі спору при відшкодуванні моральної шкоди, остання визначається судом 

на власний розсуд [359]. Таким чином, наявна певного роду презумпція й 

механізм спрощеного доведення моральної шкоди, за якої суд при 

встановленні факту дискримінації може на власний розсуд вирішити питання 

про відшкодування такої шкоди відповідній особі. 

 Ч. 9 зазначає, що дискримінація у сферах, що визначені в 

аналізованій ст. 29 та інших положеннях Закону «Про працю» Латвії, також 

може проявлятися у різному ставленні не лише з підстав статі, а й у 

залежності від раси, кольору шкіри, віку, інвалідності, релігії, політичних чи 

інших переконань, національного або соціального походження, майнового чи 

сімейного стану, сексуальної орієнтації або іншого статусу [359]. Сфера 

оплати праці є тим аспектом трудових правовідносин, у яких дискримінація 

проявляється найчастіше, що зумовлює необхідність окремого спеціального 

регулювання.  

 Відповідно до ст. 60 Закону «Про працю» Латвії роботодавець 

зобов’язаний встановлювати рівну оплату праці для чоловіків і жінок за 

аналогічну або рівноцінну працю. Якщо ж роботодавець порушив положення 

першого пункту, працівник має право на отримання компенсації, розмір якої 

рівний вартості тієї ж або рівноцінної праці (ч. 2 ст. 60). При цьому ч. 3 даної 

статті встановлено позовну давність для категорії спорів, що випливають із 

наведених положень, терміном до трьох місяців з дня, коли працівник 

дізнався, або повинен був дізнатися про порушення вимог ч. 1 аналізованої 

статті роботодавцем [359]. 

 Загалом, ми позитивно оцінюємо антидискримінаційні 

положення трудового законодавства Латвії у сфері оплати праці. Однак 

потрібно звернути увагу, що їх акцент здійснено саме на дискримінацію з 

підстав статі, що може мати певні незручності із захистом трудових прав 
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найманих працівників, що зазнали дискримінації з інших підстав. Натомість 

саме регулювання механізму протидії дискримінації в оплаті праці та й 

визначення дискримінації як такої є більш деталізованим у законодавстві 

Латвії. Це стосується, зокрема, положень ст. 60, відповідно до яких 

працівник, який зазнав дискримінації у сфері плати праці, вправі вимагати 

доплати у розмірі, в якому роботодавець зазвичай доплачує за аналогічну 

працю іншим особам. 

 У контексті вищенаведеного необхідно також звернути увагу і на 

негативний аспект відповідного правового регулювання 

антидискримінаційного інституту у правовому регулюванні системи оплати 

праці Латвії. На наш погляд, доволі невиправданим виглядає положення ч. 3 

ст. 60 Закону «Про працю» Латвії щодо зменшення позовної давності щодо 

спорів з приводу дискримінації у сфері оплати праці до трьох місяців при 

загальному дворічному строку позовної давності у спорах, що випливають із 

трудових правовідносин. Потрібно підкреслити, що часто дискримінований 

працівник побоюється звернутися за захистом своїх прав у сфері оплати 

праці з огляду на залежність від роботодавця. Крім цього, іноді про 

дискримінацію з питань оплати праці дізнаються випадково, оскільки 

зазвичай конкретна заробітна плата інших працівників не є публічною та 

відноситься до конфіденційної інформації. Таким чином, більш доцільно 

вважаємо встановити загальну позовну давність, що виникає із вказаної 

категорії спорів. Більш того, доцільно передбачити певні особливі умови 

перебігу позовної давності, якщо дискримінація була поєднана з мобінгом чи 

іншими формами морального насильства на робочому місці. Загалом, 

відповідне питання потребує більш детального вивчення. 

 Резюмуючи, зазначимо, позитивним вважаємо інститут системи 

оплати праці Латвії, який дозволяє працівникам, що зазнали дискримінації у 

сфері оплати праці, вимагати від роботодавця виплати їм такої винагороди, 

яка зазвичай виплачується іншим працівникам за аналогічну чи співмірну 

роботу. Такий інститут доцільно запозичити з метою запровадження в 
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трудове законодавство України, що сприятиме більш комплексному захисту 

трудових прав найманих працівників правовими елементами, які випливають 

з системи оплати праці. 

 Також потрібно відзначити врегульовану на законодавчому рівні 

участь найманих працівників у локальному правовому регулюванні системи 

оплати праці на підприємствах Латвії. Згідно з ч. 3 ст. 11 Закону «Про 

працю» представники працівників мають право брати участь у встановленні 

правил оплати праці та організації інших умов, пов’язаних з працею. У ст. 55 

Закону зазначено, що роботодавець, у якого працює щонайменше 10 

найманих працівників, приймає правила праці протягом двох місяців, 

консультуючись з представниками трудового колективу. Наведені правила 

містять, зокрема, положення щодо організації системи оплати праці на 

підприємстві [359]. Вони у поєднанні з механізмами захисту колективних 

трудових прав можуть забезпечити статус працівників та їх об’єднань як 

важливих суб’єктів правового регулювання системи оплати праці на 

підприємствах. І хоча рекомендації представників найманих працівників не 

мають обов’язкової юридичної сили для роботодавця, однак роботодавець, 

який намагається побудувати належні соціально-трудові правовідносини, 

зважає на них, у тому числі і щодо системи оплати праці. У подальшому це 

приносить більше користі відповідному підприємстуа. 

 Правове регулювання системи оплати праці у Латвії містить 

сукупність вимог щодо організації різного роду доплат найманим 

працівникам у залежності від особливостей здійснюваної праці. Зокрема у 

главі 18 Закону «Про працю» Латвії закріплені положення щодо доплати за 

додаткову роботу (ст. 65), доплати за роботу з конкретними ризиками (ст. 

66), доплату за роботу в нічний час (ст. 67), доплату у розмірі 100 та більше 

відсотків за роботу в надурочний час або роботу у святкові дні (ст. 68) [359]. 

Особливо корисною у цьому плані вважаємо ст.65, яка хоч і не встановлює 

вимог щодо розміру доплат за виконувану роботу, проте забезпечує 

дотримання важливої засади: «додаткова робота – додаткова оплата».  
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 Як зазначено у ст. 39 чинного КЗпП України, власник або 

уповноважений ним орган не має права вимагати від працівника виконання 

роботи, не обумовленої трудовим договором [13]. Дещо більш лояльний 

підхід відображений у проекті ТК, відповідно до ч. 1 ст. 63 якого 

роботодавець не має права без згоди працівника змінювати умови трудового 

договору, зокрема вимагати від працівника виконання роботи, не 

обумовленої цим договором, змінювати умови праці та її оплати тощо, крім 

випадків, встановлених цим Кодексом та законами. Ч. 2 даної статті 

встановлює, що доручення працівнику виконання роботи, що виходить за 

межі трудового договору, кваліфікується як переведення на іншу роботу і 

потребує згоди працівника, якщо інше не встановлено цим Кодексом [71]. 

Таким чином, у Проекті пропонується норма щодо обов’язкової згоди 

працівника на виконання відповідної робот, так як це регулюється у випадку 

з переведенням працівника, на відміну від діючого законодавства, у якому 

встановлена пряма та безумовна заборона на вимоги до працівника 

виконувати роботу, не обумовлену трудовим договором. Більше того, на 

даний момент примус до виконання роботи, не обумовленої угодою, 

формально становить склад злочину, передбачений ст. 173 КК України [217]. 

За умов завдання істотної шкоди охоронюваним кримінально-правовим 

Законом суспільним інтересам посадовим особам або самому роботодавця 

загрожує притягнення до кримінальної відповідальності. Вважаємо, що більш 

сприятливий у законодавстві підхід, визначений у Кодексі Латвії, адже він 

дозволяє вимагати від роботодавця додаткової оплати за працю, не 

обумовлену трудовим договором. Такий підхід зменшить прихованість 

правопорушень, що полягають у виконанні робіт, не обумовлених трудовим 

договором, натомість він сприятиме утворенню механізму у системі 

правового регулювання оплати праці, що буде захищати найманих 

працівників, забезпечуючи механізм додаткової оплати праці, яка не 

передбачена у трудовому договорі. Такий механізм також можливо 

впровадити і без зняття заборони на зобов’язання найманого працівника 
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виконувати роботу, що не обумовлена трудовим договором, запозичивши 

відповідне положення правового регулювання системи оплати праці в 

Україні.  

 Отже, пропонуємо також запозичити із законодавства Латвії 

інститут додаткових доплат за виконання роботи, не обумовленої трудовим 

договором.  

 Резюмуючи, можна зазначити, що трудове законодавство Латвії у 

частині регулювання системи оплати праці містить як позитивні, так і 

негативні моменти. За результатами аналізу досвіду наведеної держави 

окремі його аспекти можна запропонувати до запозичення в Україну. 

 Не менш цікавим для України є досвід правового регулювання 

окресленої проблематики законодавством Польщі, правова система якої 

наближена до нашої держави. Проте трудове законодавство даної держави у 

контексті оплати праці, проходячи генезис у процесі євроінтеграції, було 

доповнено багатьма положеннями, які забезпечували правове регулювання 

системи оплати праці в Польщі відповідно до вимог розвитку суспільних 

відносин з використання найманої праці. 

 Згідно із ст. 13 Кодексу праці Польщі працівник має право на 

гідну винагороду за працю. Умови реалізації цього права встановлені у 

положеннях трудового законодавства та випливають із державної політики у 

сфері праці, вони реалізовуються, зокрема, за допомогою встановлення 

мінімального розміру заробітної плати [360]. Таким чином, система оплати 

праці включає правове регулювання, що спрямоване на забезпечення 

основного принципу у сфері оплати праці – гідної оплати праці найманого 

працівника.  

 Як і у інших державах-членах ЄС, у законодавстві Польщі багато 

положень спрямовані на усунення різних форм дискримінації. Тому 

ефективні антидискримінаційні інститути у системі оплати праці можна 

вважати незамінним елементом правового регулювання відповідного аспекту 

трудових правовідносин. Відповідно до ст. 18-3b порушенням основних засад 
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рівного ставлення вважається різне ставлення роботодавця до працівника в 

аналогічних ситуаціях з причин, які кваліфікуються як дискримінаційні. 

Зокрема п. 2 даної статті вказує, що такі дії можуть проявитися у різних 

підставах й умовах оплати праці або ж при авансуванні чи різних підходах до 

здійснення інших виплат у структурі заробітної плати або поза такою 

структурою. Як зазначається у ст. 18-3d Кодексу праці Польщі, особа, 

стосовно якої роботодавцем порушено вимоги щодо однакового ставлення, 

має право на відшкодування у розмірі не меншому ніж мінімальна 

винагорода за працю на підставі відповідних положень. Окремо у ст. 18-3с 

встановлено, що працівники мають право на однакову винагороду за 

однакову чи рівноцінну роботу. Ч. 2 наведеної статті визначає, що така 

винагорода включає у себе усі складові елементи оплати праці, незалежно від 

їх назви чи правової природи, а також інші виплати, пов’язані з виконанням 

роботи, які належні працівникам у грошовій чи іншій формі. Рівноцінною 

роботою відповідно до ч. 3 аналізованої статті є робота, виконання якої 

вимагає від працівників порівнюваної професійної кваліфікації, що 

передбачена відповідними нормативними актами чи професійною практикою 

та досвідом, а також порівнюваної відповідальності та зусиль [360]. Таким 

чином, правове регулювання системи оплати праці у Польщі містить 

належний механізм захисту найманого працівника у сфері оплати праці, це ж 

характерно і для деталізованого визначення термінологічної основи для 

встановлення того, чи зазнав той або ж інший найманий працівник 

дискримінації у системі оплати праці.  

 Відповідні положення було б доцільно запозичити у 

законодавство України. Тому за результатами дослідження правового 

регулювання системи оплати праці у Польщі пропонуємо наступне. По-

перше, запозичити підхід, відповідно до якого, у разі встановлення 

дискримінації у системі оплати праці, працівникові належить відшкодування 

у розмірі не менше ніж одна мінімальна заробітна плата за місяць. Таким 

чином закріплюватиметься презумпція, відповідно до якої у будь-якому 
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випадку роботодавець буде зобов’язаний відшкодувати істотну суму 

працівнику, якщо працівник не доведе, що шкода завдана йому, 

перевищуватиме відповідний розмір. Це, з одного боку, буде утримувати 

роботодавців від вчинення дискримінації у сфері оплати праці, з іншого – 

мотивуватиме працівників повідомляти про вчинення дискримінаційних дій в 

оплаті праці щодо них. Таким чином, відповідні положення зменшать 

прихованість дискримінації в системі оплати праці. По-друге, запозичити 

правове регулювання Польщі, у якому надається визначення дискримінації в 

системі оплати праці, а також такої категорії як «рівноцінна праця». Більш 

деталізовані положення, на наше переконання, якісніше захищатимуть 

трудові права найманих працівників у сфері оплати праці.  

 Цікавою видається норма ст. 29 Кодексу праці Польщі, 

відповідно до якої трудовий договір повинен містити, зокрема, положення 

про оплату праці, що відповідає виду роботи, а також вказує на усі складові 

оплати праці [360]. Отже, на законодавчому рівні присутня рекомендаційна 

вимога щодо деталізації положень трудових договорів у залежності від виду 

роботи, а також рекомендація стосовно обумовлення усіх складових 

заробітної плати та додаткових виплат, пов’язаних із здійснюваною роботою.  

 Відповідно до ч. 1 ст. 77-2 Кодексу праці Польщі роботодавець, 

який наймає щонайменше 50 працівників, на яких не поширюється 

положення колективного трудового договору, що відповідає вимогам 

законодавства, встановлює умови винагороди за працю в регламенті 

винагород. Натомість згідно з ч. 3 наведеної статті, якщо кількість таких 

працівників становить від 20 до 50 осіб, такий обов’язок у роботодавця 

виникає у випадку, коли первинна профспілкова організація на підприємстві 

наполягає на його укладенні. Як випливає із положень ч. 1 ст. 78 Кодексу, 

система оплати праці повинна бути встановлена таким чином, щоб оплата 

праці відповідала виду роботи, необхідним професійним кваліфікаціям, що 

вимагаються при її виконанні, а також відображала кількість та якість 

виконуваної роботи [360]. Отже, законодавство Польщі також містить 
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положення щодо обов’язковості встановлення визначених формальних 

правил оплати праці на підприємствах із більшою кількістю найманих 

працівників, що, безумовно, позитивно впливає на локальне правове 

регулювання системи оплати праці на конкретних підприємствах. Більш того, 

відповідні підходи роблять інформацію про заробітну плату, її складові та 

засади їх призначення й нарахування відкритою для працівників того чи 

іншого підприємства, установи та організації. Завдяки цьому локальне 

регулювання системи оплати праці стає більш відкритим та прозорим, 

сприяючи зменшенню ймовірності дискримінаційних та інших порушень у 

сфері оплати праці. Крім цього, законодавчо встановлена певна основа для 

справедливих засад у визначенні системи оплати праці зумовлює належний 

законодавчий вплив на систему оплати праці. Відповідні підходи у 

правовому регулюванні також можуть частково чи у повному обсязі бути 

запровадженими у законодавство України.  

 Цікавими також є положення щодо захисту заробітної плати 

найманих працівників від здійснення відрахувань із неї, які регулюються 

положеннями ст. 84-91 Кодексу праці Польщі. Виокремити у цьому плані 

доцільно норми            ст. 87-1, відповідно до якої частиною оплати праці, на 

яку не поширюються відрахування, є, зокрема, розмір мінімальної заробітної 

плати, встановленої на підставі відповідних положень законодавства, яка 

належить працівникам за певний час здійснюваної роботи після відрахування 

платежів на соціальне страхування та податок на доходи фізичних осіб, якщо 

не йдеться про сплату аліментів [360]. Вважаємо таке положення доволі 

справедливим, адже система оплати праці повинна гарантувати захист 

заробітної плати найманого працівника від надмірних стягнень. Однак і 

законодавство України у цьому плані не менш якісне, оскільки мінімальний 

розмір заробітної плати в нашій державі на даний момент у два рази вищий 

за прожитковий мінімум, що розрахований за методикою, встановленою 

відповідними нормативно-правовими актами, а стягнення за тими чи іншими 

виконавчими документами обмежене 20%, якщо не йде мова про декілька 
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стягнень чи інші підстави стягнення заробітної плати [361; 13; 4]. 

Резюмуючи, зазначимо, стягнення із заробітної плати доцільно обмежувати 

саме мінімальним розміром прожиткового мінімуму, що розрахований за 

відповідною методикою. 

 У нормативно-правовому регулюванні системи оплати праці 

Польщі, подібно до України та інших держав, встановлена система надбавок 

за особливості тієї чи іншої роботи. Відповідні винагороди встановлені у 

положеннях 155-1 – 155-11 Кодексу праці Польщі. Цікавим у цьому плані є 

інститут заміни належного часу відпочинку за понаднормові роботи чи 

роботу у вихідні дні або ж свята додатковою винагородою, що нараховується 

на заробітну плату. При цьому остання повинна бути виплачена, якщо 

всупереч вимогам у семиденний термін до роботи у вихідні або свята чи 

після такої роботи працівнику не було надано відповідного вихідного дня 

[360]. Інститут компенсації за невикористану відпустку чи належний 

вихідний день існує також і в Україні [13; 71]. Проте у процесі здійснення 

реформи трудового законодавства необхідно вкотре зважити можливість 

зміни підходу до системи оплати праці у частині невикористаних відпусток 

чи відпрацьованих вихідних днів, свят, понаднормового часу тощо. Тому у 

цьому контексті актуальним буде продовження фахових і наукових 

досліджень.  

 В аспекті вищенаведеного цікавим є положення ст. 172 Кодексу 

праці Польщі, відповідно до якого за час відпустки працівнику належить 

винагорода, яку він би отримав за умови роботи у відповідний час. При 

цьому змінні складові заробітної плати (йдеться про премії, бонуси тощо) 

можуть бути вирахувані на підставі середнього заробітку протягом трьох 

місяців до початку відпустки, а у випадку значної різниці розміру оплату 

праці, період розрахунку середньої заробітної плати може бути продовженим 

до 12 календарних місяців [360]. Таке правове регулювання системи оплати 

праці, безумовно, належно захищає інтереси найманих працівників, 

винагорода за працю яких залежить від певного періоду року (сезону), або ж 
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коли усі премії й бонуси найманим працівникам виплачуються у певний 

період року, що не входить у період обліку середньої заробітної плати для 

цілей оплати відпустки. Тому відповідний досвід вважаємо за доцільне 

запропонувати до запозичення в Україну, врахувавши певні зауваження. 

Зокрема формулювання «може бути продовженим» є диспозитивним та не 

встановлює конкретного обов’язку роботодавця, який би виникав у 

залежності від різниці у розмірі оплати праці. Таким чином, пропонуємо у 

випадку, якщо різниця між середньою заробітною платою за обчислюваний 

період та будь-яким іншим аналогічним періодом протягом календарного 

року до відпустки становить 25 та більше відсотків, вираховувати середній 

розмір заробітної плати за період, що становить рік до відпустки. 

Пропоноване для запозичення положення захищатиме інтереси найманих 

працівників, оплата праці яких містить значні коливання у річному 

еквіваленті.  

 Таким чином, аналіз законодавства Польщі у частині правового 

регулювання оплати праці дозволив встановити багато позитивних положень, 

які можуть бути запозиченими у законодавство України без змін чи із 

відповідним удосконаленням або ж адаптуванням до загальноприйнятих 

трудових відносин у суспільстві. 

 Безумовно цікавим для вивчення на предмет запозичення в 

Україну є досвід правового регулювання системи оплати праці. Прийнятий 

новий Трудовий кодекс Франції особливий тим, що містить значною мірою 

деталізовані положення у всіх сферах суспільного життя, практично кожне з 

яких забезпечується юридичною відповідальністю. Таким чином, ТК Франції 

є комплексним законодавчим актом, який охоплює більшість сфер соціально-

трудових правовідносин, а також гарантій та механізмів забезпечення 

відповідного правового регулювання. 

 Трудове законодавство Франції у контексті регулювання рівності 

оплати праці чоловіків та жінок наближене до законодавства Польщі. 

Зокрема ТК Франції містить положення щодо заборони дискримінації у сфері 



319 

оплати праці, визначає поняття рівноцінної праці, складових елементів 

заробітної плати, що мають значення для встановлення винагороди за 

здійснювану роботу, передбачає обов’язок роботодавця щодо рівної 

винагороди за рівноцінну працю чоловіків та жінок тощо. Згідно із ст. L3221-

5 ТК Франції відмінності в доходах між установами однієї і тієї ж компанії за 

ту ж роботу або рівноцінну працю не можуть ґрунтуватися на приналежності 

працівників компанії до тієї чи іншої статі. Відповідно до ст. L3221-6 різні 

елементи заробітної плати встановлюються за однаковими стандартами для 

жінок і чоловіків. Ч. 2 цієї статті передбачає, що визначені підходи до оплати 

праці повинні бути реалізовані таким чином, щоб принцип рівності чоловіків 

та жінок був дотриманий. Цікавими є положення ст. L3221-7, відповідно до 

яких будь-які положення, що містяться у трудовому договорі, колективному 

договорі чи угоді, акти роботодавця (роботодавців) про заробітну плату, що 

включають норми, відповідно до яких одним або декільком співробітники 

однієї статі платять менше ніж працівникам іншої статі за ту ж або 

рівноцінну роботу, є недійсними. У такому разі працівники, яких було 

дискриміновано, мають право на відповідну вищу заробітну плату таким 

чином, якби дискримінаційні положення були відсутніми [362]. Таким 

чином, інститут недійсності та особливих наслідків недійсності 

дискримінаційних положень у бік покращення становища працівників, що 

підлягали дискримінації, доцільно запозичити та запровадити до 

законодавства України. Ці положення, на наше переконання, можуть стати 

важливим елементом законодавчого механізму усунення дискримінації у 

системі оплати праці.  

 Реалізація механізму забезпечення відсутності дискримінації у 

системі оплати праці, яка нами наведена, гарантується кримінально-

правовими нормами. Однак цікавими є положення ст. L3222-1, L3222-2, які 

забезпечують можливість звільнення від відповідальності, якщо 

роботодавець після консультацій з трудовим колективом вжив належних 

заходів щодо усунення дискримінації з підстав статі [362]. Отже, у цій 
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частині правового регулювання системи оплати праці інститут 

відповідальності має захисний, а не каральний характер. 

 На особливу увагу в системі оплати праці заслуговують норми, 

які визначають функціональне призначення інституту індексації заробітної 

плати та мінімальної заробітної плати. Відповідно до ст. L3231-2 ТК Франції 

індексація мінімальної заробітної плати здійснюється у випадку, коли 

найнижчі зарплати працівників, по-перше, виступають гарантіями їх 

купівельної спроможності, по-друге – участі в економічному розвитку 

держави. У наведеній ст. L3231-3 будь-яка форма фіксації індексації 

мінімальної заробітної плати у колективних трудових договорах 

забороняється [362]. Якщо в Україні під основною метою індексації 

заробітної плати визначено забезпечення купівельної спроможності та 

гідного рівня життя конкретної особи [234], то у Франції закріплено основну 

засаду державної політики у сфері індексації й мінімальної заробітної плати –  

забезпечення участі найманих працівниках в економічному розвитку 

держави. Таким чином, законодавцем визнано за ціль не лише забезпечити 

конкретного найманого працівника належним рівнем заробітної плати, а й 

визначити такий її розмір, який би сприяв економічному розвитку держави. 

Закріплення на нормативному рівні такої засади дозволяє у подальшому 

базувати на ній державну політику у сфері правового регулювання системи 

оплати праці у частині інституту мінімальної заробітної плати та індексації.  

 Така ж засада забезпечення участі працівників в економічному 

розвитку країни закріплена у ст. L3231-6 ТК Франції, яка визначає інститут 

мінімальної заробітної плати, що встановлюється щороку та є гарантією такої 

участі. При цьому зростання мінімальної заробітної плати відповідно до ст. 

L3231-7 ТК Франції здійснюється, базуючись, зокрема, на мінімальному 

коефіцієнті такого зростання, який встановлюється у порядку, визначеному 

нормативно-правовими актами. Згідно із ст. L3231-8 у будь-якому випадку 

щорічне збільшення мінімальної реальної заробітної плати не може бути 

меншим за зростання середньої заробітної плати відповідно до даних 
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Міністерства праці. При цьому у  ст. L3231-9 зазначається, що послідовне 

щорічне збільшення розміру мінімальної заробітної плати повинне бути 

спрямоване на усунення невідповідності рівня доходів суспільному й 

економічному розвиткові та зміну відповідних умов [362]. Отже, 

законодавство Франції передбачає забезпечення високого рівня соціальної 

спрямованості державної політики. Основні засади законодавства, що 

становлять інститут мінімальної заробітної плати, визначають її призначення 

та конкретні правові й економічні принципи, на яких базується даний 

інститут. На нашу думку, в Україні також потрібно запровадити інститут 

мінімального коефіцієнта зростання мінімальної заробітної плати, який 

повинен бути прив’язаним до рівня росту внутрішнього валового продукту та 

рівня інфляції, якщо інше як умовний виняток не буде встановлено у Законі 

України про Державний бюджет на відповідний бюджетний період. 

 Цікавий досвід правового регулювання системи оплати праці у 

Франції щодо правових інститутів, які гарантують виплату заробітної плати 

та забезпечують від ризику її невиплати із сторони роботодавця. Як 

зазначається у ст. L3253-6, кожен приватний роботодавець забезпечує своїх 

співробітників незалежно від місця праці від ризику невиплати сум, 

належних їм з підстав виконання трудового договору, зокрема при 

банкрутстві, ліквідації чи реорганізації, що можуть зумовити невиплату 

заборгованості із заробітної плати. Як випливає із ст. L3253-6 ТК Франції, 

незалежно від належного виконання роботодавцем обов’язків щодо 

гарантування повної виплати заробітної плати, право працівника також 

гарантується наявністю інститутів, що передбачені ст. L. 3253-14 [362]. 

Таким чином, законодавство зобов’язує роботодавця у будь-якому випадку 

першочергово забезпечити виплату заробітної плати. Виконання даного 

обов’язку базується на юридичній відповідальності роботодавців. Однак 

незважаючи на наведене, трудове законодавство Франції встановлює 

додаткові інститути гарантування виплати заробітної плати у тих випадках, 
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коли роботодавець не зможе виплатити заборгованість у випадку 

банкрутства, ліквідації підприємства чи з інших підстав.  

 Більш детально регулювання погашення заборгованості із 

заробітної плати встановлено у положеннях ст. L3253-8 – L3253-17. У ст. 

3253-14 ТК Франції закріплено, що відповідне страхування заробітної плати 

реалізується асоціацією, створеною національними організаціями 

роботодавців. Відповідна асоціація укладає договір про управління з органом 

управління страхуванням по безробіттю та відповідними агентствами по 

установах соціального забезпечення для збору відповідних внесків. При 

розпуску асоціацій, про які йдеться, відповідні повноваження передаються до 

відповідних органів державної влади. Згідно із ст. L3253-16 ТК Франції 

гарантійні установи мають право зворотної вимоги до роботодавців від імені 

працівників, яким здійснено виплату заборгованості із заробітної плати [362]. 

Таким чином, гарантійні інститути, які забезпечують виплату заборгованості 

із заробітної плати, у Франції входять до системи загальнодержавного 

соціального страхування. Зазначений стан речей позитивно впливає на 

забезпечення прав найманих працівників, однак відрахування чи нарахування 

на заробітну плату, з яких буде здійснюватися страхування заробітної плати, 

повинні бути зведені до прийнятного в Україні мінімуму, так щоб не 

створювати додаткового навантаження на заробітну плату платежами 

податкового характеру. 

 Резюмуючи, зазначимо, запровадження інститутів гарантування 

виплати заробітної плати можливе в Україні, проте перед цим потрібно 

реалізувати жорсткі організаційно-правові заходи щодо протидії виникненню 

та невиплаті заборгованості із заробітної плати працівникам з тим, щоб 

мінімізувати необхідний розмір відповідних страхових внесків, а також 

забезпечити можливість стягнення сум заборгованості із осіб, які умисними 

діями довели те чи інше підприємство до банкрутства. При цьому до 

завершення становлення та розвитку належного механізму протидії 
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приховування заробітної плати, ідею запровадження інституту страхування 

від невиплати заробітної плати доцільно відкласти з економічних міркувань.  

 Підсумовуючи, можна констатувати, що правове регулювання 

системи оплати Франції містить багато положень, які можуть бути 

запозиченими у законодавство України. ТК Франції, будучи одним з 

найновіших кодифікованих актів у державах-членах ЄС, відповідає 

необхідності регулювання сучасних трудових відносин у суспільстві. 

 Доцільно також звернути увагу на досвід Данії у питаннях 

регулювання системи оплати праці. Данія відноситься до країн, де 

соціальний та економічний рівень захисту її громадян, зокрема у статусі 

найманих працівників, є одним з найвищих у світі, що робить дослідження 

зарубіжного досвіду цієї держави актуальним та цікавим. 

 Першочергово варто акцентувати увагу на тому, що 

законодавство Данії надає можливість будь-якій кількості співробітників 

поставити перед роботодавцем питання про зміну підходу до оплати праці та 

розпочати колективні переговори з цього приводу, зокрема і за участю 

посередника. Участь роботодавця у таких переговорах буде обов’язковою. 

Наведене випливає із положень ст. 10 Закону Данії «Про найманих 

працівників». У її ч. 2 встановлено, що право на ініціювання колективних 

переговорів з керівництвом компанії з приводу оплати праці належить будь-

якій частині трудового колективу. Ч. 3 передбачено, що у випадку не 

досягнення угоди між сторонами, або коли одна із сторін ухилилася від 

переговорів, будь-яка із сторін має право вимагати, щоб переговори 

здійснювалися із залученням посередників відповідно до чинного трудового 

законодавства Данії, у тому числі з обов’язковим призначенням посередників 

органами державної влади [363]. Загалом, інститут колективних переговорів 

щодо умов локального правового регулювання оплати праці у Данії є 

ефективним як з точки зору законодавчого, так і організаційно-правового 

забезпечення. 
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 Зокрема позитивним є можливість ініціювати переговори з 

керівництвом компанії щодо оплати праці будь-якою кількістю найманих 

працівників без відповідних законодавчих перепон. Порівнюючи цю норму із 

законодавством України, зазначимо, у ч. 1 ст. 4 Закону України «Про 

порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» передбачено, 

що вимоги найманих працівників на виробничому рівні формуються і 

затверджуються загальними зборами (конференцією) найманих працівників 

або формуються шляхом збору підписів і вважаються чинними за наявності 

не менше половини підписів членів трудового колективу підприємства, 

установи, організації чи їх структурного підрозділу. Разом із висуненням 

вимог збори (конференція) найманих працівників визначають орган чи особу, 

які будуть представляти їх інтереси [69]. Таким чином, для реалізації 

положень законодавства України з приводу вирішення колективних трудових 

спорів необхідний консенсус більшості найманих працівників, що буває 

вкрай рідко. У цьому плані поширення положень відповідного законодавства 

та гарантій забезпечення проведення колективних переговорів за участю 

посередника незалежно від кількості працівників, що ініціюють переговори, 

як це є у Данії, виглядає більш якісно. Тому запозичення відповідних 

положен може позитивно позначитись на правовому регулюванні системи 

оплати праці та суміжних з нею інститутів. Запобіжником від надмірного 

використання процедури з посередництва є обов’язок оплатити 

посередницькі послуги, які лягають на сторони трудового договору. На 

малих підприємствах питання, пов’язані з оплатою праці та змінами 

відповідних умов, також можуть бути підняті та вирішені без окреслених 

формальностей. 

 Цікавими є положення ст. 16 Закону Данії «Про найманих 

працівників», відповідно до яких у разі повідомлення працівника про 

звільнення з роботи, роботодавець зобов’язаний надати працівнику необхідне 

звільнення від праці з метою пошуку нової роботи. При цьому заробітна 

плата не повинна бути зниженою. Також у цій статті зазначено, що у випадку 
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реалізації відповідних положень, працівник повинен приділяти належну 

увагу виконанню обов’язків у роботодавця та здійснювати пошук роботи у 

найбільш сприятливий для останнього час [363]. Таким чином, трудове 

законодавство даної держави встановлює такі особливості у регулюванні 

системи оплати праці, які можуть забезпечити найманому працівнику 

належну матеріальну й організаційну допомогу в процесі пошуку нової 

роботи. 

 Доповнюючи наведене положення, ст. 2-а встановлює, що 

найманому працівнику, який постійно працював у компанії протягом 12, 15 

чи 18 років, у разі звільнення за його бажанням, роботодавець зобов’язаний 

сплатити суму у розмірі заробітної плати за 1, 2, 3 місяці відповідно. 

Винятком з цього правила є обставини, коли працівник після закінчення 

трудових правовідносин отримуватиме державну пенсію, працівник 

отримуватиме пенсію від роботодавця, працівник приєднався до пенсійної 

програми у віці до 50 років тощо [363]. 

 У ст. 2-б зазначено, що у випадку необґрунтованого звільнення 

найманого працівника роботодавцем, який працює у компанії щонайменше 

рік, такому найманому працівнику належить компенсація, яка визначається 

відповідно до тривалості його служби та інших обставин, але не може 

перевищувати розмір заробітної плати за період, що дорівнює половині 

періоду повідомлення такого найманого працівника відповідно до ч. 2 ст. 2 

(один місяць для працівників, що працювали менше півроку та 3 місяці для 

найманих працівників, що працювали у даного роботодавця більше півроку). 

При цьому, якщо вік працівника понад 30 років, розмір вихідної допомоги 

повинен скласти три розміри заробітних плат. Відповідно до ст. 2-б 

наведеного Закону, якщо найманий працівник безперервно працює в компанії 

щонайменше 10 років та звільняється за обставин, передбачених у п. 1 даної 

статті, йому належить компенсація у розмірі  чотиримісячної заробітної 

плати, 15 років – у розмірі шестимісячної заробітної плати [363]. Якщо 

порівнювати інститут вихідної допомоги в Данії та Україні, то встановлені у 
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ст. 44 КЗпП України положення у переважній більшості випадків будуть 

більш прийнятними для найманого працівника [13]. Це ж стосується і 

пропонованого правового регулювання у нормах нового ТК України [71]. 

Однак паралельного можливо розглянути застосування диференціації 

вихідної допомоги у залежності від трудового стажу найманого працівника у 

конкретного роботодавця за прикладом Данії. 

 Цікавим є положення, яке регулює виплати найманим 

працівників, що працюють на дому. Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону Данії 

«Про найманих працівників» роботодавець зобов’язаний забезпечити 

надомного найманого працівника, який захворів, частиною заробітної плати, 

проживанням та харчуванням. Крім цього, роботодавець повинен надавати 

такому найманому працівнику необхідну допомогу до тих пір, поки він 

залишається в будинку роботодавця [363]. Необхідно підкреслити, що діюче 

національне трудове законодавство не приділяє належної уваги правовому 

регулюванню праці надомних працівників, зокрема у частині оплати праці 

[13]. Не вирішує проблеми і проект нового ТК України [71], у якому хоч і 

визначено загальні умови роботи на дому, однак не встановлено спеціальних 

особливостей системи оплати праці відповідних працівників, хоча такі 

вимоги особливого захисту оплати праці даної категорії працівників 

випливають із міжнародних стандартів праці [364; 365]. Таким чином, 

пропонуємо розробити та впровадити у законодавство України систему 

гарантій оплати праці та інших гарантій для надомних працівників, зокрема з 

урахуванням положень трудового законодавства Данії. 

 Враховуючи все вищенаведене, можна підкреслити, що 

зарубіжний досвід правового ругелювання системи оплати праці є 

надзвичайно корисним у процесі реформування трудового законодава 

України. Сукупність позитивних положень законодавства зарубіжних держав 

у цій сфері може бути у повній мірі чи частково запозичена і запроваджена в 

Україні. Однак у будь-якому випадку необхідно враховувати національні 

соціально-трудові особливості супільних відносин.  
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 Проаналізувавши досвід Польщі, Латвії, Франції та Данії, 

зазначимо, що багато позитивного з нього можливо запозичити з метою 

наступного творчого запровадження у національне правове регулювання 

системи оплати праці. Це стосується як найбільш загальних підходів та 

принципів у регулюванні елементів оплати праці, так і конкретних правових 

особливостей, які, на наше переконання, могли б органічно доповнити 

національне законодавство України.  

 Узагальнюючи, слід зазначити, що даним дослідженням 

проведення науково-практичних розробок зарубіжного досвіду правового 

регулювання системи оплати праці не завершується. А тому актуальність 

пошуку положень зарубіжного законодавства, що могли б бути запроваджені 

у національне законодавство, яким врегульовується система оплати праці, 

продовжуватиме зберігатись, зокрема в умовах прийняття нового Трудового 

кодексу України.  

 

Висновки до Розділу 5 

 

1. Визначено наступні проблеми правового регулювання системи 

оплати праці та шляхи їх вирішення:  

1) проблема значного розриву між необхідним рівнем заробітної плати 

в розрізі регіонів, галузей та окремих професій та фактично виплачуваною 

неконкурентною винагородою. Вирішення наведеної проблеми може бути 

здійснено шляхом запровадження диференціації в інституті мінімальної 

заробітної плати у контексті місця праці, галузей чи окремих професій;  

2) низький рівень мінімальної заробітної плати, що не дозволяє 

найманим працівникам брати активну участь в економічному житті країни та 

негативно відображається на економічному розвитку нашої держави. 

Вирішення наведеної проблеми можливе за рахунок перегляду підходів до 

визначення мінімальної заробітної плати, зокрема основних принципів та 
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засад, які спрямовують державну політику на приведення рівня заробітних 

плат в Україні до належного, виходячи з наявних можливостей;  

3) високий рівень приховування заробітної плати або ж її реального 

розміру від контролюючих органів. Для вирішення відповідної проблеми 

необхідно комплексно забезпечити належні механізми протидії цьому явищу 

та поновлення порушених прав найманих працівників за допомогою засобів 

трудового права, а також встановити невисоке податкове та інше 

навантаження на заробітну плату,  полегшити адміністративний тиск на 

суб’єктів господарювання у поєднанні із реальним запровадженням жорстких 

заходів адміністративної, фінансової та кримінальної відповідальності;  

4) незначний рівень диференціації гарантій у сфері оплати праці для 

деяких категорій найманих працівників чи у випадку виникнення тих чи 

інших соціально-трудових ризиків. Для вирішення даної проблеми необхідно 

розпочати загальнонаціональні консультації з приводу відповідного 

правового регулювання між сторонами соціального партнерства, а також 

здійснювати наукові й практичні дослідження у цьому напрямі, зокрема з 

урахуванням вивчення відповідного зарубіжного досвіду правового 

регулювання.  

2. Основними тенденціями розвитку правового регулювання системи 

оплати праці в Україні є: 

1) збільшення рівня диференціації правового регулювання системи 

оплати праці та суміжних інститутів щодо найманих працівників; 

2) відмова від надання безумовних пільг найманим працівникам та 

запровадження конкретних соціальних стандартів, які залежать від 

результатів виконуваної праці та розміру заробітної плати таких працівників; 

3) посилення протидії приховуванню розміру заробітної плати 

найманих працівників та ухиленню від сплати податків та єдиного 

соціального внеску з неї; 

4) розробка й встановлення основних законодавчих засад, що 

сприятимуть збільшенню розміру мінімальної заробітної плати; 
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5) розробка та впровадження антидискримінаційних положень у 

сфері оплати праці; 

6) поєднання мотиваційної й соціальної функцій оплати праці із 

зміщенням акценту у правовому регулюванні до забезпечення саме 

мотиваційної функції.   

 3. За результатами дослідження досвіду правового регулювання 

системи оплати праці Латвії запропоновано наступне: 

 1) виключити із ст. 103 КЗпП України, ст. 29 Закону України 

«Про оплату праці», ст. 221 проекту ТК України формулювання «в бік 

погіршення», внаслідок чого роботодавець буде зобов’язаний повідомити про 

будь-яку зміну  в оплаті праці. Натомість з метою уникнення ситуацій, за 

яких ускладнюватиметься підняття рівня заробітної плати, її структурних 

елементів, індексації, у відповідних положеннях закріпити виняток із 

загального правила, відповідно до якого «положення про обов’язок 

повідомлення не поширюється на арифметичне збільшення розміру 

заробітної плати, її структурних елементів, тарифних розцінок тощо»;  

 2)  запровадити інститут, який дозволяє працівникам, що 

зазнали дискримінації у сфері оплати праці, вимагати від роботодавця 

виплати їм такої винагороди, яка зазвичай виплачується іншим працівникам 

за аналогічну чи співмірну роботу; 

 3)  запозичити із законодавства Латвії інститут додаткових 

доплат за виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.  

 4. За результатами дослідження досвіду правового регулювання 

системи оплати праці Польщі запропоновано наступне: 

1) запозичити підхід, відповідно до якого у разі встановлення 

дискримінації у системі оплати праці працівникові належить відшкодування 

у розмірі не менше ніж одна мінімальна заробітна плата за місяць;  

2) на основі досвіду Польщі запровадити правове регулювання, у якому 

надається визначення дискримінації в системі оплати праці, а також такої 

категорії як «рівноцінна праця». У вказаному правововому регулюванні 
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закріпити положення наступного змісту: «1. Працівники мають право на 

однакову винагороду за однакову чи за рівноцінну роботу. 2. Така 

винагорода включає у себе усі складові елементи оплати праці, незалежно від 

їх назви чи правової природи, а також інші виплати, пов’язані з виконанням 

роботи, які належні працівникам у грошовій чи іншій формі. 3. Рівноцінною 

роботою є робота, виконання якої вимагає від працівників порівнюваної 

професійної кваліфікації, що передбачена відповідними нормативними 

актами чи професійною практикою та досвідом, а також порівнюваної 

відповідальності та зусиль»;  

3) запозичити положення щодо обов’язковості встановлення 

визначених формальних правил оплати праці на підприємствах із більшою 

кількістю найманих працівників від 50 осіб або ж від 20 осіб за умови 

наполягання первинного профспілкового органу на цьому;  

4) запозичити законодавчо встановлену основу для формування 

справедливих засад у визначенні системи оплати праці, зокрема у частині 

законодавчих вимог щодо відповідності оплати праці тим чи іншим 

критеріям самої роботи, за яку здійснюються виплати, а також належної 

диференціації відповідних умов у залежності від об’єктивних критеріїв 

виконуваної роботи;  

5) встановити положення, відповідно до якого, якщо різниця між 

середньою заробітною платою за обчислюваний період та будь-яким іншим 

аналогічним періодом протягом календарного року до відпустки становить 

25 та більше відсотків, для цілей оплачуваної відпустки середній розмір 

заробітної плати слід вираховувати за період року до відпустки. 

5. За реультатами дослідження досвіду правового регулювання системи 

оплати праці Франції запропоновано наступне: 

1) запозичити інститут недійсності та особливих наслідків недійсності 

дискримінаційних положень у бік покращення становища працівників, що 

підлягали дискримінації; 
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2) запозичити положення, яке метою інституту мінімальної заробітної 

плати визначає, зокрема, забезпечення участі найманих працівниках в 

економічному розвитку держави. За рахунок цього буде визнано за ціль не 

лише забезпечення конкретного найманого працівника належним рівнем 

заробітної плати, а й встановлення такого її розміру, який би стимулював 

економічний розвиток держави, що стане основою державної політики у 

сфері оплати праці; 

3) запровадити інститут мінімального коефіцієнта зростання 

мінімальної заробітної плати, який повинен бути прив’язаним до рівня росту 

внутрішнього валового продукту та рівня інфляції, якщо інше як умовний 

виняток не буде встановлено у Законі України про Державний бюджет на 

відповідний бюджетний період: 

4)  розглянути можливість запопровадження інституту гарантування 

виплати заробітної плати в Україні. Аналіз показує, що для цього попередньо 

потрібно реалізувати жорсткі організаційно-правові заходи щодо протидії 

виникненню та невиплаті заборгованості із заробітної плати працівникам з 

тим, щоб мінімізувати необхідний розмір відповідних страхових внесків, а 

також забезпечити можливість стягнення сум заборгованості із осіб, які 

умисними діями довели те чи інше підприємство до банкрутства. При цьому 

до завершення становлення та розвитку належного механізму протидії 

приховування заробітної плати, ідею запровадження інституту страхування 

від невиплати заробітної плати доцільно відкласти з економічних міркувань.  

6. За результатами дослідження досвіду правового регулювання 

системи оплати праці Данії запропоновано наступне: 

1) запозичити можливість ініціювати переговори з керівництвом 

компанії щодо оплати праці будь-якою кількістю найманих працівників без 

відповідних законодавчих перепон та з обов’язковою процедурою 

колективних переговорів із залученням посередника за відсутності 

консенсусу; 
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2) розглянути можливість паралельного застосування диференціації 

вихідної допомоги у залежності від трудового стажу найманого працівника у 

конкретного роботодавця; 

3) розробити та впровадити у законодавство України систему гарантій 

оплати праці для надомних працівників та інших гарантій, зокрема з 

урахуванням положень трудового законодавства Данії. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі 

аналізу чинного національного й зарубіжного законодавства розкрити 

проблеми правового регулювання системи оплати праці, а також розробити 

пропозиції щодо їх вирішення. За результатами дослідження сформульовано 

нижченаведені основні висновки. 

1. Оплата праці – це винагорода, яка надається роботодавцем 

працівнику за виконання конкретної роботи, що має державний або 

договірний спосіб її встановлення, але не нижче рівня, передбаченого 

державними стандартами. 

2. Характерними ознаками оплати праці є такі: це винагорода за 

виконану роботу; вона виплачується систематично, переважно у грошовому 

виразі; заробітна плата – це винагорода за роботу, обумовлену трудовим 

договором; правосуб’єктністю у цих відносинах володіють працівник та 

власник або уповноважений ним орган; ця винагорода виплачується з 

урахуванням особистого трудового внеску працівника залежно від кількості 

та якості виконуваної ним роботи за наперед встановленими нормами та 

розцінками; ця винагорода має гарантований характер, ґрунтується на 

заздалегідь встановлених нормах і розцінках; це оплата виконуваної 

працівником певної трудової функції. 

3. Генезис прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi нa теритoрiї Укрaїни 

поділяється на нaступні етaпи: 1) фoрмувaння iнституту oплaти прaцi у 

Великoму князiвствi Литoвськoму тa Речi Пoспoлитiй (XIV – другa пoлoвинa 

XVIII ст.); 2) регулювaння oплaти прaцi у Рoсiйськiй iмперiї (першa пoлoвинa 

XVIII ст. – 1917 рік); 3) дoвoєнний етaп прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi 

(1917-1939 рр.); 4) змiни в oплaтi прaцi прaцiвникiв у пiслявoєнний перioд 

(1945-1970 рр.); 5) iнститут oплaти прaцi з мoменту кoдифiкaцiї трудoвoгo 



334 

зaкoнoдaвствa УРСР i дo здoбуття Укрaїнoю незaлежнoстi (1970-1991 рр.); 6) 

сферa oплaти прaцi в рoки незaлежнoстi (1991 рік – сьoгoдення). 

4. До oзнaк сучаснoгo стaну прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi 

належать тaкi: 1) впрoвaдження кoлективнo-дoгoвiрнoї системи oплaти прaцi 

тa встaнoвлення держaвних гaрaнтiй у цiй сферi; 2) рoзвитoк системи 

сoцiaльнoгo пaртнерствa, зa рaхунoк чoгo вiдбувaється кoлективнi 

перегoвoри щoдo oплaти прaцi; 3) бaгaтoрiвневa системa oргaнiзaцiї oплaти 

прaцi; 4) встaнoвлення гaрaнтiй прaв прaцiвникiв щoдo oтримaння зaрoбiтнoї 

плaти; 5) фiксoвaний рoзмiр мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти; 6) рoзширення 

прaв рoбoтoдaвцiв з питaнь oргaнiзaцiї прaцi нa пiдприємствi, в устaнoвi, 

oргaнiзaцiї. 

5. Спільними ознаками заробітної плати та оплати праці є такі: 

нормативне надання заробітній платі та оплаті праці характеру основних 

трудових правомочностей працівників; спільні нормативні джерела у сфері 

відплатності праці; спільний для заробітної плати та оплати праці соціально-

економічний та правовий характер. 

Відмінними ознаками заробітної плати та оплати праці є наступні: 

різний зміст права працівників на оплату праці та права на заробітну плату, а 

також відсутність законодавчого вираження першого; різний зміст трудово-

правових понять «оплата праці» і «заробітна плата» та особливостей їх 

законодавчого закріплення; неоднакове значення оплати праці та заробітної 

плати для механізму правового регулювання трудових відносин у сфері 

відплатності трудової діяльності; структурна відмінність заробітної плати та 

оплати праці; законодавче встановлення оплати праці як організаційної 

основи для заробітної плати. 

6. До основних спеціальних принципів у системі оплати праці належать 

наступні: 1) справедливість системи оплати праці; 2) недопущення 

дискримінації в системі оплати праці; 3) наукова, економічна й соціально-

правова обґрунтованість системи оплати праці; 4) нерозривний зв’язок 

продуктивності праці з розміром заробітної плати; 5) гарантованість виплати 
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заробітної плати, а також передбачених системою оплати праці 

заохочувальних, гарантійних та компенсаційних витрат; 6) забезпечення 

мінімальних державних гарантій в оплаті праці, зокрема в частині 

мінімальної заробітної плати та обов’язкових виплат; 7) єдність та 

диференціація правового регулювання оплати праці й відповідних умов 

праці; 8) інформаційна прогнозованість системи оплати праці, яка дозволяє 

працівнику спрогнозувати розмір заробітної плати у залежності від якості 

праці, виробітку, результату, внеску у виробничу діяльність тощо. 

7. Структура заробітної плати – внутрішня побудова заробітної плати, 

що складається з логічно впорядкованих певним чином та пов’язаних між 

собою елементів заробітної плати, що у результаті являє собою винагороду 

працівника за виконання трудових обов’язків. 

8. Методи правового регулювання заробітної плати становлять: 

імперативний метод правового регулювання заробітної плати; диспозитивний 

метод правового регулювання заробітної плати; змішаний метод правового 

регулювання заробітної плати. 

9. Способами правового регулювання заробітної плати є: спосіб 

державного регулювання заробітної плати; спосіб колективно-договірного 

регулювання заробітної плати; спосіб індивідуально-договірного 

регулювання заробітної плати; змішаний спосіб правового регулювання 

оплати праці. 

10. Основними завданнями системи оплати праці як комплексної 

інституції є: 1) визначення умов та засад обчислення суми заробітної плати; 

2) забезпечення на організаційному рівні проведення  виплат заробітної 

плати; 3) забезпечення основних гарантій у сфері праці; 4) встановлення 

компенсаційних та гарантійних виплат; 5) забезпечення ефективного 

виконання своїх функцій елементами виплати праці; 6) організація оплати 

праці у розрізі підприємств, регіонів, галузей економіки та ринку праці в 

державі загалом; 7) встановлення основних засад саморегулювання й 

державного регулювання попиту й пропозиції на ринку праці; 8) нормування 
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праці загалом та заробітної плати зокрема; 9) інші завдання, пов’язані із 

забезпеченням принципів оплати праці. 

11. Визначено такі функції системи оплати праці: 1) захисну; 2) 

гарантійну; 3) регулювальну; 4) конкурентну; 5) забезпечувальну; 6) 

мотиваційну; 7) узгоджувальну; 8) оптимізаційну; 9) інноваційну; 10) 

виховну; 11) компенсаційну. 

12. Основними спеціальними принципами у системі оплати праці є 

наступні: 1) справедливість системи оплати праці; 2) недопущення 

дискримінації в системі оплати праці; 3) наукова, економічна й соціально-

правова обґрунтованість системи оплати праці; 4) нерозривний зв’язок 

продуктивності праці з розміром заробітної плати; 5) гарантованість виплати 

заробітної плати, а також передбачених системою оплати праці  

заохочувальних, гарантійних та компенсаційних витрат; 6) забезпечення 

мінімальних державних гарантій в оплаті праці, зокрема у частині 

мінімальної заробітної плати та обов’язкових виплат; 7) єдність та 

диференціація правового регулювання оплати праці й відповідних умов 

праці; 8) інформаційна прогнозованість системи оплати праці, яка дозволяє 

працівнику заздалегідь визначити потенційний розмір заробітної плати у 

залежності від якості праці, виробітку, результату, внеску у виробничу 

діяльність тощо. 

Основними гарантіями системи оплати праці є: 1) встановлення 

мінімальних меж заробітної плати; 2) індексація заробітної плати; 3) інститут 

мінімальних державних гарантій; 4) юридична відповідальність у сфері 

оплати праці. 

13. Правовідносини у сфері оплати праці – це суспільні відносини, що 

регламентуються трудо-правовими нормами, виникають розвиваються та 

припиняються між індивідуалізованими та колективними учасниками, а 

також державою, утворюють для них чітко визначені суб’єктивні права та 

обов’язки і стосуються визначення системи оплати праці, розміру винагороди 

за виконувану трудову діяльність, встановлення доплат, гарантій, 
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компенсацій та інших можливих виплат працівникові за якісне та 

результативне здійснення ним своєї трудової функції. 

14. Видами правовідносин у сфері оплати праці є: правовідносини з 

оплати праці, що регулюються на державному рівні; трудові правовідносини 

локального регулювання оплати праці; правовідносини у сфері оплати праці з 

тарифного нормування праці; правовідносини надання компенсаційних 

виплат та гарантійних сум. 

15. До особливостей виникнення відносин у сфері оплати праці 

належать: підстава їх становлення, якою слід вважати трудовий договір; 

законодавчо встановлені гарантії у сфері оплати праці, які забезпечують 

правовий захист працівника й недопущення встановлення несправедливої 

оплати його праці; система оплати праці, доплати й гарантії, а також 

компенсації встановлюються відповідно до характеристики працівника та 

специфіки трудової діяльності. 

Визначено наступні особливості припинення відносин у сфері оплати 

праці: припинення трудового договору; обов’язковий розрахунок з 

працівником й виплата йому усіх грошових коштів, що передбачені чинним 

трудовим законодавством; їх завершення може бути безпосередньо пов’язано 

та взаємообумовлено виникненням відносин щодо пенсійного забезпечення 

працівника. 

16. Визначено наступні проблеми правового регулювання системи 

оплати праці: 1) проблема значного розриву між необхідним рівнем 

заробітної плати в розрізі регіонів, галузей та окремих професій та фактично 

виплачуваною неконкурентною винагородою; 2) низький рівень мінімальної 

заробітної плати, що не дозволяє найманим працівникам брати активну 

участь в економічному житті країни та негативно відображається на 

економічному розвитку нашої держави; 3) високий рівень приховування 

заробітної плати або ж її реального розміру від контролюючих органів; 4) 

незначний рівень диференціації гарантій у сфері оплати праці для деяких 



338 

категорій найманих працівників чи у випадку виникнення тих чи інших 

соціально-трудових ризиків. 

17. Основними напрямами запозичення позитивного зарубіжного 

досвіду є наступні: 1) виключити із ст. 103 КЗпП України, ст. 29 Закону 

України «Про оплату праці», ст. 221 проекту ТК України формулювання «в 

бік погіршення», внаслідок чого роботодавець буде зобов’язаний повідомити 

про будь-яку зміну  в оплаті праці. Натомість з метою уникнення ситуацій, за 

яких ускладнюватиметься підняття рівня заробітної плати, її структурних 

елементів, індексації, у відповідних положеннях закріпити виняток із 

загального правила, відповідно до якого «положення про обов’язок 

повідомлення не поширюється на арифметичне збільшення розміру 

заробітної плати, її структурних елементів, тарифних розцінок тощо» (досвід 

Латвії); 2) запровадити правове регулювання, у якому надається визначення 

дискримінації в системі оплати праці, а також такої категорії як «рівноцінна 

праця». У вказаному правововому регулюванні закріпити положення 

наступного змісту: «1. Працівники мають право на однакову винагороду за 

однакову чи за рівноцінну роботу. 2. Така винагорода включає у себе усі 

складові елементи оплати праці, незалежно від їх назви чи правової природи, 

а також інші виплати, пов’язані з виконанням роботи, які належні 

працівникам у грошовій чи іншій формі. 3. Рівноцінною роботою є робота, 

виконання якої вимагає від працівників порівнюваної професійної 

кваліфікації, що передбачена відповідними нормативними актами чи 

професійною практикою та досвідом, а також порівнюваної відповідальності 

та зусиль» (досвід Польщі); 3) запровадити інститут мінімального 

коефіцієнта зростання мінімальної заробітної плати, який повинен бути 

прив’язаним до рівня росту внутрішнього валового продукту та рівня 

інфляції, якщо інше як умовний виняток не буде встановлено у Законі 

України про Державний бюджет на відповідний бюджетний період (досвід 

Франції); 4) запозичити можливість ініціювати переговори з керівництвом 

компанії щодо оплати праці будь-якою кількістю найманих працівників без 
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відповідних законодавчих перепон та з обов’язковою процедурою 

колективних переговорів із залученням посередника за відсутності 

консенсусу (досвід Данії). 
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ДОДАТОК 2  
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