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АНОТАЦІЯ

Багрій В.А. Правове регулювання додаткової заробітної плати в

Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право

соціального забезпечення» (081 – Право).  Київський національний

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. –

Київ, 2017.

Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному аналізу особливостей

правового регулювання додаткової заробітної плати в Україні. У роботі

досліджено правову природу додаткової заробітної плати, проаналізовано

спільні та відмінні риси основної та додаткової заробітної плати.

Встановлено, що заробітна плата (оплата праці) – це грошові кошти, що

мають бути виплачені роботодавцем працівникові за працю, яку виконано чи

має бути виконано, або за послуги, котрі надані чи мають бути надані,

кількість яких встановлена трудовим договором.

Обґрунтовано, що додаткова заробітна плата – це передбачені чинним

законодавством, а також трудовим договором між працівником та

роботодавцем додаткові виплати для працівника понад основну заробітну

плату, що включають в себе доплати, надбавки, гарантії та компенсації, премії,

пов’язані з виконанням виробничих завдань та функцій, які слугують

винагородою за понаднормативну працю, трудові успіхи та винахідливість і за

особливі умови праці.

Основними спільними ознаками для основної та додаткової заробітної

плати є такі:

1) заробітна плата – це винагорода за працю, тобто за реально

виконаний об’єм роботи (в основній – установлений нормою, а у додатковій

– понад цю норму);
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2) вона базується на заздалегідь установлених нормах (тарифних

ставках, окладах, відрядних розцінках);

3) виплачується за кінцевими результатами праці;

4) виплачується за рахунок коштів, зароблених відповідною

організацією;

5) її розміри ніякими максимальними межами не обмежуються і не

можуть бути нижче мінімального розміру оплати праці, встановленого

державою.

Охарактеризовано структуру та види додаткової заробітної плати.

З’ясовано мету, систему завдань і принципів додаткової заробітної плати в

Україні. Виокремлено гарантії додаткової заробітної плати в Україні.

Здійснено теоретико-правову характеристику змісту вищезазначених

правових явищ.

Розкрито, що порядок надання додаткової заробітної плати – це

сукупність передбачених нормами чинного трудового законодавства України

вимог, які забезпечують кожному найманому працівнику гарантоване

Конституцією України право на одержання додаткової винагороди за

виконувану роботу за трудовим договором.

Арґументовано, що під метою правового регулювання додаткової

заробітної плати потрібно розуміти здійснення у відповідності до норм

трудового законодавства України узгодження інтересів суб’єктів трудових

правовідносин, створення умов для виконання додатковою заробітною

платою властивих їй функцій, підвищення матеріального та морального рівня

життя найманих працівників та членів їх сімей, що забезпечуватиме для них

необхідний та достатній життєвий рівень, стабільність трудового

правовідношення та соціальну рівновагу у суспільстві, а також відбиватиме

реальний економічний стан країни щодо надання винагороди найманим

працівникам за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та

винахідливість,  за особливі умови праці та інші виплати, які становлять

додаткову заробітну плату в Україні.
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До принципів правового регулювання додаткової заробітної плати

віднесено такі:

1) єдність і диференціацію додаткової заробітної плати;

2) заборону дискримінації щодо додаткової заробітної плати;

3) гарантованість додаткової заробітної плати;

4) поєднання централізованого і локального регулювання додаткової

заробітної плати;

5) встановлення державою мінімальних гарантій у сфері виплати

додаткової винагороди за працю для найманих працівників.

Виведено класифікацію гарантій надання додаткової заробітної плати

за критерієм мети, а саме:

1) гарантії, які мають на меті забезпечення необхідного мінімуму

стандартів у галузі регламентації додаткової заробітної плати;

2) гарантії, які мають на меті забезпечення практичної реалізації права

на надання додаткової заробітної плати;

3) гарантії, які мають на меті додатковий захист найманих працівників

за особливі умови та особливий характер праці та у інших випадках,

визначених трудовим законодавством.

Виокремлено проблеми правового регулювання додаткової заробітної

плати, а також надано пропозиції щодо їх вирішення.

До проблем у сфері правового регулювання додаткової заробітної

плати віднесено наступні:

1) падіння рівня зацікавленості у праці понад норму через

невідповідність суми додаткової заробітної плати мінімальному

споживчому бюджету працівника;

2) зменшення податкового навантаження на заробітну плату, зокрема і

додаткову заробітну плату;

3) відсутність чіткого законодавчого розмежуванням премій,

зумовлених системами оплати праці, та премій, ними не обумовлених;

4) відсутність чітких умов застосування депреміювання;
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5) законодавче відокремлення інших заохочувальних та

компенсаційних виплат від структури додаткової заробітної плати.

Сформовано напрями запозичення позитивного зарубіжного досвіду у

досліджуваній сфері.

Ключові слова: трудова діяльність, правове регулювання, заробітна

плата, додаткова заробітна плата, праця, оплата праці, працівник,

роботодавець.
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ANNOTATION

Bagriy V.A. Legal regulation of additional salary in Ukraine. – The qualifying

scientific work on the rights of the manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Law (Doctor of Philosophy) in specialty

12.00.05 «The labor Law; the right of social security» (081 - Law). – Taras

Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science

of Ukraine. – Kyiv, 2017.

The thesis is devoted to systematic and thorough analysis of the peculiarities

of legal regulation of additional salary in Ukraine. In this work examined the legal

nature of additional salary, described common and different features of basic and

additional salary.

It is established that wages (wages) are the money that must be paid by the

employer to the employee for the work performed or to be performed or for

services provided or to be provided, the amount of which is established by the

employment contract.

It is substantiated that additional wages are the ones provided for by the

current legislation, as well as by an employment contract between an employee and

the employer, additional payments for an employee exceeding the basic wage,

which include surcharges, allowances, guarantees and compensations, premiums

related to the fulfillment of production tasks and functions that serve as a reward

for overtime work, work success and resourcefulness, and for special conditions of

work.

The main common features for the basic and supplementary wages are the

following: 1) salary is the remuneration for work, that is, for the real work volume

(in the main - established by the norm, and in the additional one - more than this

norm); 2) it is based on pre-established norms (tariff rates, salaries, unit costs); 3)

paid for the final results of labor; 4) is paid out of the funds earned by the relevant

organization; 5) its size with no maximum limits is not limited and can not be

lower than the minimum wage established by the state.
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Characterized the structure and types of additional salary. Found a purpose,

system of tasks and principles of additional salary in Ukraine. Explored guarantees

of additional salary in Ukraine. Done theoretical and legal description of their

content.

It is disclosed that the procedure for providing additional wages is a set of

requirements stipulated by the norms of the current labor legislation of Ukraine

which ensure that each hired employee is guaranteed by the Constitution of

Ukraine the right to receive additional remuneration for the work performed under

an employment contract.

It is argued that in the context of the legal regulation of additional wages it is

necessary to understand the implementation, in accordance with the norms of the

labor legislation of Ukraine, the harmonization of the interests of the subjects of

labor legal relations, creation of conditions for performance of additional wages of

its inherent functions, increase of the material and moral standard of living of

employees and their members families, which will provide for them the necessary

and sufficient standard of living, the stability of labor rights and social balance in

society, as well as reflect the real economic situation of the country in terms of

remuneration for wage earners for work exceeding the established norms, for labor

success and ingenuity, for special working conditions and other payments that

constitute additional wages in Ukraine.

The principles of legal regulation of supplementary wages include the

following: 1) the unity and differentiation of additional wages; 2) the prohibition of

discrimination against additional wages; 3) guarantee of additional wages; 4)

combination of either centralized and local regulation of additional wages; 5) the

establishment by the state of minimum guarantees in the area of payment of

additional remuneration for labor for hired workers.

The classification of guarantees on the provision of additional salary

according to the criterion of purpose is derived, namely: 1) guarantees aimed at

ensuring the necessary minimum standards in the field of regulation of additional

salary; 2) guarantees aimed at ensuring the practical realization of the right to
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provide additional salary; 3) guarantees aimed at additional protection of

employees for special conditions and the special nature of work and in other cases

specified by labor legislation.

Established problems of legal regulation of additional salary and provided

suggestions for their solution.

The problems in the field of legal regulation of additional salary include the

following:

1) the drop in the level of interest in the work exceeds the norm because of

the discrepancy of the amount of additional wages to the minimum consumer

budget of the employee;

2) reduction of the tax burden on wages, including additional wages;

3) the absence of a clear legal separation of premiums due to wage systems

and bonuses not specified by them;

4) the absence of clear conditions for the use of depreciation;

5) legislative separation of other incentive and compensatory payments from

the structure of additional salary.

Formed ways of adoption positive foreign experience in the study area.

Key words: labor activity, legal regulation, salary, additional salary, work,

pay, employee, employer.
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ВСТУП

На сучасному етапі розвитку суспільства рівень заробітної плати є

протиправно заниженим, оскільки відповідно до статей 43 і 48 Конституції

України кожен має право заробляти на життя працею і кожен має право на

достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї. Такий наднизький рівень

оплати праці в державі не мотивує працю і робить її непрестижною,

призводить до знецінення кваліфікованих професійних кадрів, негативно

впливає на державний та місцевий бюджети, робить дефіцитним Пенсійний

фонд, гальмує розвиток вітчизняного виробництва через вкрай низький

платоспроможний попит населення. До того ж не лише мінімальна заробітна

плата як державна гарантія, а й додаткова зарплата в нашій країні не

дозволяють реалізувати конституційні права кожного громадянина на

достатній життєвий рівень. Сьогодні основним мотивом трудової діяльності

працівників є оплата їх праці – основний чинник, що сприяє якості та

результативності роботи, тому стимулювання праці – актуальна проблема в

сучасній Україні. Цим і зумовлена нагальна потреба належного дослідження

проблем та шляхів регулювання додаткової заробітної плати на сучасному

етапі реформування трудового законодавства України.

Необхідність виявлення проблем правового регулювання додаткової

заробітної плати в Україні існує вже давно і найближчим часом не

втратить своєї актуальності, оскільки вирішення даного питання залежить

не стільки від нормотворчої діяльності в цій сфері, як від стабільності

національної економіки. Однак стабільність економіки України не

можлива без належного нормативно-правового забезпечення матеріального

заохочення працівників, у першу чергу стосовно можливостей додаткового

заробітку за особливі досягнення у праці. Саме вдосконалення умов

отримання працівниками додаткової заробітної плати повинно стати

стимулюючим фактором для розвитку окремих підприємств та

національної економіки в цілому.
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Окремі аспекти правового регулювання додаткової заробітної плати

досліджували такі вчені: В.М. Андріїв, В.М. Божко, Н.Б. Болотіна,

С.Я. Вавженчук, О.В. Валецька, В.С. Венедіктов, С.В. Венедіктов,

С.В. Вишновецька, О.М. Ганечко, В.О. Гордеюк, М.В. Данилова, О.Ю. Дрозд,

І.В. Зуб, Т.А. Занфірова, Ю.Л. Звягільський, М.І. Іншин, Г.А. Капліна,

В.Л. Костюк, В.О. Краєвська, Р.З. Лівшиць, В.Я. Мацюк, Н.О. Мельничук,

М.О. Міщук, Н.М. Неумивайченко, О.М. Обушенко, А.М. Островерх,

П.Д. Пилипенко, С.М. Прилипко, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський,

О.П. Рудницька, Я.В. Сімутіна, О.Є. Сонін, Б.С. Стричинський, О.В.

Тищенко, Н.М. Хуторян, С.М. Черноус, В.І. Щербина, О.М. Ярошенко та

інші.

Однак системного наукового дослідження проблем та шляхів

удосконалення правового регулювання додаткової заробітної плати в

юридичній літературі не проводилося. На сьогодні чітко не висвітлені

проблеми методів правового регулювання додаткової заробітної плати,

недостатньо зрозумілими є державні механізми регулювання додаткової

заробітної плати в сучасних умовах, виникає чимало правових проблем

договірного регулювання оплати праці, досить важливим є роль премій як

стимулюючого елемента фонду додаткової заробітної плати. Наведені

аргументи доводять безсумнівну актуальність дослідження.

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до 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, а також у межах бюджетної

теми «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства

ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 01 січня

2016 року по 31 грудня 2020 року.
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є

розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення

проблем правового регулювання додаткової заробітної плати в Україні.

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно, насамперед,

виконати наступні завдання:

 визначити поняття й ознаки додаткової заробітної плати;

 встановити співвідношення додаткової та основної заробітної плати;

 охарактеризувати структуру додаткової заробітної плати;

 з’ясувати мету, завдання і принципи додаткової заробітної плати;

 розкрити та конкретизувати зміст гарантій додаткової заробітної

плати;

 виокремити теоретико-практичні проблеми додаткової заробітної

плати;

 визначити напрямки запозичення позитивного зарубіжного досвіду у

сфері правового регулювання додаткової заробітної плати.

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері трудової

діяльності.

Предметом дослідження є правове регулювання додаткової заробітної

плати в Україні.

Методи дослідження. Наукове дослідження побудовано на

застосуванні загального системно-структурного методу, основні елементи

якого забезпечили високий ефект побудови моделей розв’язання

поставлених завдань. В основі системи методології наукового аналізу

правового регулювання додаткової заробітної плати в Україні лежать

наступні методи: 1) діалектичний метод, який дає змогу досліджувати

внутрішню сутність речей в процесі їх розвитку, а також внутрішніх та

зовнішніх суперечностей, зокрема за допомогою даного методу

проаналізовано правову природу додаткової заробітної плати (підрозділ

1.1); 2) системний метод, що  дозволив здійснити повне та об’єктивне

дослідження відповідного конкретно окресленого предмета, зокрема дав
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змогу дослідити види додаткової заробітної плати (підрозділ 2.1);

3) порівняльно-правовий метод, за допомогою якого  встановлено

співвідношення додаткової та основної заробітної плати, а також

позитивний зарубіжний досвід у вказаній сфері (підрозділи 1.2, 3.1);

4) логічні методи і прийоми – дедукція, індукція, аналогія, аналіз, синтез –

простежуються впродовж здійснення усього наукового аналізу. У

науковому дослідженні використовувалися й інші методи пізнання,

наприклад за допомогою логіко-семантичного методу поглиблено

понятійний апарат в означеній сфері, зокрема визначено такі поняття:

«додаткова заробітна плата», «принципи додаткової заробітної плати»,

«гарантії додаткової заробітної плати» (підрозділи 1.1, 2.2, 2.3).

Застосування структурно-логічного методу та методу моделювання

дозволило виділити проблеми та шляхи їх вирішення у сфері правового

регулювання додаткової заробітної плати й визначити напрямки

запозичення досвіду зарубіжних країн у сфері правового регулювання

додаткової заробітної плати (підрозділи 3.1, 3.2).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що

дисертація є першою спробою комплексно, з використанням сучасних

методів пізнання, з урахуванням новітніх досягнень науки трудового права

дослідити специфіку правового регулювання додаткової заробітної плати в

Україні. За результатами дисертаційного дослідження сформульовано

основні авторські положення, які виносяться на захист і містять елементи

наукової новизни. Основними з них є такі:

вперше:

 виділено комплексний перелік проблем у сфері правового

регулювання додаткової заробітної плати, до яких віднесено такі: 1) падіння

рівня зацікавленості у праці понад норму через невідповідність суми

додаткової заробітної плати мінімальному споживчому бюджету працівника;

2) зменшення податкового навантаження на заробітну плату, зокрема і

додаткову заробітну плату; 3) відсутність чіткого законодавчого
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розмежуванням премій, зумовлених системами оплати праці, та премій, ними

не обумовлених; 4) відсутність чітких умов застосування депреміювання;

5) законодавче відокремлення інших заохочувальних та компенсаційних

виплат від структури додаткової заробітної плати;

 розкрито спільні ознаки для основної та додаткової заробітної

плати, якими є наступні: 1) заробітна плата – це винагорода за працю, тобто

за реально виконаний об’єм роботи (в основній – установлений нормою, а у

додатковій – понад цю норму); 2) вона базується на заздалегідь установлених

нормах (тарифних ставках, окладах, відрядних розцінках); 3) виплачується за

кінцевими результатами праці; 4) виплачується за рахунок коштів,

зароблених відповідною організацією; 5) її розміри ніякими максимальними

межами не обмежуються і не можуть бути нижче мінімального розміру

оплати праці, встановленого державою;

удосконалено:

 визначення додаткової заробітної плати, під яким варто розуміти

передбачені чинним законодавством, а також трудовим договором між

працівником та роботодавцем додаткові виплати для працівника понад

основну заробітну плату, що включають в себе доплати, надбавки, гарантії та

компенсації, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань та функцій,

які слугують винагородою за понаднормативну працю, трудові успіхи та

винахідливість і за особливі умови праці;

 комплексний перелік ознак додаткової заробітної плати, до яких

віднесено наступні: 1) додаткова заробітна плата має додатковий, похідний

характер від основної заробітної плати; 2) розмір додаткової заробітної плати

не залежить від розміру основної; 3) розмір додаткової заробітної плати

визначається за ініціативою роботодавця; 4) додаткова заробітна плата

переважно залежить від прибутків підприємства; 5) додаткова заробітна

плата є вираженням індивідуального статусу працівника; 6) додаткова

заробітна плата має, зазвичай, непостійний характер;
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дістали подальшого розвитку:

 трактування поняття «заробітна плата (оплата праці)» – це грошові

кошти, що мають бути виплачені роботодавцем працівникові за працю, яку

виконано чи має бути виконано, або за послуги, котрі надані чи мають бути

надані, кількість яких встановлена трудовим договором;

 науково-теоретичне обґрунтування принципів правового

регулювання  додаткової заробітної плати, до яких віднесено: 1) єдність і

диференціацію додаткової заробітної плати; 2) заборону дискримінації щодо

додаткової заробітної плати; 3) гарантованість додаткової заробітної плати;

4) поєднання централізованого і локального регулювання додаткової

заробітної плати; 5) встановлення державою мінімальних гарантій у сфері

виплати додаткової винагороди за працю для найманих працівників;

 пропозиції щодо оптимізації правового регулювання додаткової

заробітної плати.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані:

– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем правового

регулювання додаткової заробітної плати;

– у правотворчості – при перегляді та вдосконаленні положень

чинного Кодексу законів про працю, доопрацюванні проекту Трудового

кодексу України;

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження

сприятимуть вдосконаленню практики застосування норм чинного

законодавства щодо правового регулювання додаткової заробітної плати;

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані в ході наукових конференцій

та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін як «Трудове право»,

«Право соціального забезпечення» у вищих юридичних закладах освіти, при

підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі
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студентів, слухачів та курсантів, при розробці методичних рекомендацій, в

процесі підготовки робочих програм та планів, підручників, навчальної та

прикладної літератури.

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися

дисертантом на засіданнях кафедри трудового права та права соціального

забезпечення Київського національного університету імені Тараса

Шевченка, а також були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних

конференціях: «Публічне адміністрування в сфері внутрішніх справ»

(м. Київ, 14 травня 2015 року), «Актуальні проблеми сучасного

правознавства» (м. Київ, 28-29 січня 2016 року), «Проблеми теорії права і

практики правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25-26 лютого

2016 року).

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції

знайшли відображення у п’яти статтях, опублікованих у наукових фахових

виданнях України, одній статті – у науковому виданні іншої держави, а

також в трьох тезах доповідей і повідомлень на науково-практичних

конференціях.
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РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОДАТКОВОЇ

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

1.1 Поняття, сутність та ознаки додаткової заробітної плати

Праця є невід’ємним процесом людського життя, оскільки виступає його

першоосновою. У процесі праці людина здобуває засоби для існування, для

задоволення різних потреб, які й складають собою певну винагороду за

працю. Кожна особа у суспільстві, яка має змогу працювати повинна

будувати своє життя і життя своєї родини згідно з рівнем оплати за працю.

Історія людства свідчить, що чим вища виробнича спеціалізація його членів,

тим вищий рівень добробуту у суспільстві. З цього приводу А. Сміт зазначав:

«Жодне суспільство, поза сумнівом, не може процвітати і бути щасливим,

якщо значна частина його членів бідна і нещасна» [1, с. 54]. Таким чином,

працю та отриманий внаслідок неї заробіток можна вважати однією із

важливих складових людського життя, а отже, і темою, що потребує

безумовного вивчення та глибокого дослідження.

У процесі еволюції економічної та правової думки у суспільстві

формувалася система поглядів вчених на сутність заробітної плати та

чинники, що визначали її загальний рівень і динаміку. Адам Сміт

стверджував: «Людина завжди повинна мати можливість існувати за рахунок

своєї праці, її заробітна плата повинна щонайменше бути достатньою для її

існування. Вона навіть у більшості випадків повинна бути дещо вищою,

інакше людина була б не в змозі утримувати сім’ю, і плем’я робітників

зникло б після першого покоління» [1, с. 188]. Також дослідник виділив

низку чинників, які впливають на рівень заробітної плати: національні

традиції, культурний рівень нації, норми споживання продуктів,

організованість робітників у боротьбі за свої інтереси тощо. А. Сміт

заперечував будь-яке регулювання державою розмірів заробітної плати.



20
Приблизно така ж думка була присутня і у більш ранніх дослідженнях.

А. Тюрго, зокрема, зазначав, що заробітна плата робітника обмежується тим,

що йому безумовно необхідно для підтримання життя, а Ф. Лассаль

сформулював це положення як «залізний закон» заробітної плати [2, с. 177].

Д. Рікардо у своїх дослідженнях детально аналізує співвідношення

заробітної плати з іншими складовими доходу, такими як прибуток і рента.

Він аналізує «природну заробітну плату», яка підтримуватиме стабільну

чисельність населення на відміну від короткотермінової заробітної плати, яка

допускає зростання чисельності населення у випадку перевищення нею

«природної заробітної плати». Природний рівень заробітної плати, на думку

Рікардо, визначається вартістю засобів, необхідних для підтримання життя

робітника [3, с. 26; с. 162, с. 451-452].

Так, у Великому тлумачному словнику української мови термін

«заробітна плата» трактується як винагорода, обчислена у грошовому виразі

за виконану роботу [4, с. 418]. Можна констатувати, що вищенаведене

поняття характеризує заробітну плату як винагороду за виконану роботу, а не

як дохід працівника. Ми погоджуємося з даною думкою, оскільки, якщо

розглядати цей термін крізь призму трудового права, то дійсно заробітна

плата є винагородою, а не доходом.

У сучасній науковій літературі відсутній єдиний підхід до трактування

сутності заробітної плати, однак більшість авторів сходяться на думці, що

праця однозначно вважається фактором виробництва, а заробітна плата –

ціною використання праці працівника, синонімом цього поняття є термін

«оплата праці». Вважаємо за необхідне більш детально розглянути ці

дефініції.

В.В. Жернаков вважає, що оплата праці – встановлена угодою сторін

(не нижче державного мінімуму) та передбачена колективними договорами,

угодами систематична винагорода працівника за виконану роботу відповідно

до трудового договору [5, с. 292].

На думку Л.П. Грузінової, заробітна плата – це винагорода за працю,
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обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку згідно з трудовим договором

роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу [6, с. 47].

Схожу думку висловлює науковець Л.М. Кононенко, який вважає, що

заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі,

яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує

працівникові за виконану ним роботу [7, с. 144].

З вищезазначеного можна зробити висновок, що науковці трактують

поняття «заробітна плата» та «оплата праці» як синоніми, але, ми вважаємо,

що це не так, більш детально зупинимося на цьому пізніше, аналізуючи

відповідні норми законодавства. Думки науковців Л.П Грузінової та

Л.М. Кононенко щодо даного поняття є схожими, вони вважають, що

заробітна плата – це, перш за все, винагорода, обчислена у грошовому виразі

(чого не зазначає В.В Жернаков), яку за трудовим договором виплачує

працівникові роботодавець за виконану роботу. Важко не погодитись з цією

думкою, оскільки вона є слушною, але необхідно дослідити це поняття більш

детально.

Так, П.Д. Пилипенко вказує, що заробітна плата – це основна частина

особистого доходу працівника, засіб відтворення його робочої сили і

поліпшення рівня благополуччя самого працівника та його сім’ї [8, с. 320].

За визначенням Н.Б. Болотіної, заробітна плата – це економічна

категорія, що відображає відносини між власником підприємства та

найманим працівником з приводу новоствореної вартості [9, с. 126].

Інший дослідник цього питання, І.В. Прокопенко, зазначає, що

заробітна плата є економічною формою, яка застосовується суспільством для

встановлення міри праці та міри заохочення [10, с. 224].

О.В. Михайленков, у свою чергу, вказує, що заробітна плата – це

елемент ринку праці, ціна, за якою працівник продає послуги робочої сили,

тобто виражає ринкову вартість використання найманої робочої сили [11,

с. 47].
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Проаналізувавши вищенаведені наукові визначення, слід звернути

увагу, що вони, в першу чергу, все ж апелюють до економічної природи

категорії «заробітна плата» та не розкривають усіх необхідних елементів

правовідносин, що складаються між працівником та роботодавцем з приводу

оплати праці. Більше того, попри всі дослідження визначення заробітної

плати, у науковій літературі все ж недостатньо виявлені проблеми

невідповідності трудового законодавства з нормами міжнародного права.

Перед переходом до аналізу основного змісту поняття заробітної

плати необхідно розпочати із того, що найбільш уживане та універсальне

визначення такої правової категорії наведене у ст. 1 Закону України «Про

оплату праці». Так, сформульоване законодавцем визначення має наступну

форму: «Заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у

грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує

працівникові за виконану ним роботу» [12]. Майже аналогічне визначення

містить ст. 94 Кодексу законів про працю України, яка визначає, що

заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі,

яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за

виконану ним роботу [13]. Інший нормативно-правовий акт, що є

фундаментальним у визначенні понять, пов’язаних із грошовими

відносинами, – Податковий кодекс України – обмежується лише зазначенням

у п. 14.1.48, що заробітна плата – основна та додаткова заробітна плата, інші

заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються)

платнику податку, у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом

[14].

З аналізу наведених визначень, запропонованих законодавцем, а

також із системного дослідження нормативно-правових актів у галузі оплати

праці можна зробити одразу кілька першочергових висновків:

1) законодавець не розмежовує поняття «оплата праці» та «заробітна

плата», фактично вживаючи їх як тотожні. Однак, на думку Н.Б. Болотіної,

термін «оплата праці» все ж більш широкий і його цільове призначення
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спрямоване на організацію оплати праці, регламентацію її окремих елементів

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

спрямований на права працівника в трудових відносинах та отримання

грошової винагороди [15, с. 182].

При цьому варто зазначити, що на законодавчому рівні поняття «оплата

праці» не закріплено, тому й існують різні точки зору щодо співвідношення

оплати праці та заробітної плати. У правничій літературі і у законодавстві

України при визначенні працівникам грошової винагороди застосовують

терміни «оплата праці» й «заробітна плата», вважаючи їх синонімами. Така

думка обґрунтовується також тим, що і в Законі України «Про оплату праці»

[12], і у відповідній главі КЗпП України у назві використовується термін

«оплата праці», хоча обидва акти при цьому оперують поняттям «заробітна

плата» і надають його визначення.

На основі детального аналізу Закону України «Про оплату праці» [12],

глави 7 КЗпП [13], Закону України «Про колективні договори та угоди» [16]

можна зробити висновок, що поняття заробітної плати та оплати праці не

можна вважати синонімами, тому що вони мають суттєві відмінності. У

преамбулі Закону України «Про оплату праці» сказано, що він «визначає

економічні, правові й організаційні основи оплати праці працівників, які

перебувають у трудових відносинах на основі трудового договору з

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, а також з

окремими громадянами, і спрямований на забезпечення стимулюючої та

відтворювальної функції заробітної плати» [12]. Тобто очевидним є те, що

оплата праці є родовим поняттям, більш широким, яке включає у себе

поняття заробітної плати.

У нашому дослідженні ми цілком підтримуємо позицію А.М. Колота та

інших дослідників-економістів, які у своїх працях обґрунтовують значні

відмінності між цими категоріями. На думку згаданого науковця, оплата

праці «є синонімом не заробітної плати, а поняття «організація заробітної

плати». Оплата праці – це система відносин, пов’язаних із забезпеченням
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встановлення та здійснення власником (роботодавцем) виплат працівникам

за використання їх ресурсу праці (надані послуги робочої сили) відповідно до

законів, інших актів і трудового договору. Таким чином, у той час як

заробітна плата ототожнюється із предметом, оплата праці є системою

відносин, механізмів та способів, тобто певним процесом [17, с. 16];

2) два основних нормативних акти у сфері трудових відносин містять

суттєву розбіжність: Закон України «Про оплату праці» пропонує

застосовувати поняття «заробітна плата» до правовідносин, що виникають

саме із трудового договору, в той час як КЗпП такого обмеження не містить;

3) основний документ у сфері регулювання податкових

правовідносин взагалі не містить визначення заробітної плати, а лише

визначає структуру (складові компоненти) такої категорії.

Таким чином, вищенаведені дефініції є досить стислими,

неузгодженими між собою та не можуть виразити усі основні риси такого

фундаментального поняття як «заробітна плата», а відтак правова доктрина

містить власні визначення досліджуваного поняття.

Згідно із ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною

національного законодавства України [18]. Тому основні міжнародні

зобов’язання України у сфері оплати праці, які наразі закріплені у

основоположній Конвенції МОП № 95 про охорону заробітної плати 1949

року (далі – Конвенція МОП № 95), Конвенції МОП № 131 про встановлення

мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що

розвиваються 1970 року, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та

культурні права 1966 року та Європейській соціальній хартії (переглянутій)

1996 року виступають невід’ємною частиною законодавства, а їх положення

повинні бути належним чином відображені у ньому.

Незважаючи на той факт, що значна кількість міжнародних угод

давно знайшла своє відображення у законодавстві України, суттєву

невідповідність новел національного законодавства їх положенням можна
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знайти одразу у визначенні поняття «заробітна плата», яке у міжнародних

нормах та українському законодавстві трактується по-різному.

Так, Конвенція МОП № 95 була ратифікована Президією ВР СРСР

31.01.1961 року, а отже, є джерелом права в Україні. Згідно із ст. 1

основоположної Конвенції МОП № 95 термін «заробітна плата» означає

«незалежно від назви й методу обчислення, будь-яку винагороду або

заробіток, які можуть бути обчислені в грошах, і встановлені 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» [19].

Тобто ст. 1 Конвенції МОП № 95 не дозволяє роботодавцю

зменшувати заробітну плату у разі зупинення виробництва, а також у разі

виникнення інших обставин, які 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.

Водночас, у вже досліджуваній ст. 94 Кодексу законів про працю України

наголошується, що заробітна плата – це винагорода саме за виконану

працівником роботу. Як бачимо, значна відмінність між визначенням

заробітної плати у вітчизняному законодавстві та Конвенції МОП № 95

перешкоджає забезпеченню права працівників на гідну оплату праці в

Україні.

У цьому контексті варто також зауважити, що в новому проекті

Трудового кодексу України, який був зареєстрований у Верховній Раді

України за № 1658 від 27.12.2014, вищевказані розбіжності також не усунуті.

Зокрема ст. 206 досліджуваного Проекту визначає, що заробітна плата – це

обчислена у грошовому виразі оплата, встановлена трудовим договором, яку

роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу [20].

Одним із плюсів новозапропонованої дефініції можна вважати те, що

вона дає більш розширене визначення форми заробітної плати, зазначаючи
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лише, що така форма повинна мати грошовий вираз, що, безумовно, більш

узгоджується із положеннями трудового законодавства щодо можливості

здійснення оплати праці в натуральній формі.

З огляду на проведений аналіз, слід усі вищерозглянуті визначення

умовно розділити на кілька категорій:

1) законодавчі визначення поняття «заробітна плата».

До вказаної категорії слід віднести дефініції заробітної плати,

наведені у Законі України «Про оплату праці», в Кодексі законів про працю

України, в Податковому кодексі України, в проекті Трудового кодексу

України. Окрім того, що вказані визначення об’єднує джерело їх походження

– законодавчі акти – розглянуті визначення поняття«заробітна плата» мають

схожість,  а в окремих випадках майже повну ідентичність, що полягає у

наданні визначення заробітної плати через вказівку на основні елементи

такого явища: учасників процесу, форму здійснення тощо. На нашу думку,

такі формулювання, зважаючи на їх стислість та конкретизованість, є доволі

вдалими, якщо оцінювати їх у контексті законодавства, проте правову

природу категорії «заробітна плата» законодавець у них повністю не

розкриває;

2) доктринальні визначення поняття «заробітна плата».

Слід зауважити, що доктринальні визначення, на відміну від

законодавчих, якраз визначають природу та сутність явища заробітної плати.

Попри це, недоліками цих дефініцій можна вважати їх переважно

економічний, а не правовий характер, що в результаті виявляється у

відсутності встановлення усіх елементів, необхідних для вдалого

функціонування правової категорії;

3) міжнародне визначення поняття «заробітна плата».

В окрему категорію, наш погляд, варто включити визначення

заробітної плати, наведене у Конвенції МОП № 95, оскільки ми вважаємо, що

воно є найбільш вдалим через поєднання у дефініції як наявності
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глобального сенсу самого поняття заробітної плати,  так і врахування

конкретних деталей, необхідних для застосування визначення на практиці.

На підставі проведеного дослідження та виходячи із проаналізованих

документів і наукових джерел, вважаємо за необхідне запропонувати власне

визначення заробітної плати: «Заробітна плата (оплата праці) – це грошові

кошти, що мають бути виплачені роботодавцем  працівникові за працю, яку

виконано чи має бути виконано, або за послуги, котрі надано чи мають бути

надані, кількість яких встановлена трудовим договором».

З нашої точки зору, таке визначення, яке, зокрема, використовує

максимально точне формулювання, запропоноване міжнародним

законодавством, дозволить у повному обсязі захистити права працівника на

отримання належної йому заробітної плати у будь-якій формі та незалежно

від того, чи була ним фактично виконана робота, чи таке виконання стало

неможливим з незалежних від працівника обставин.

Водночас, структура заробітної плати не є однорідною та включає в

себе три елементи: основну заробітну плату, додаткову заробітну плату та

інші заохочувальні і компенсаційні виплати, про що безпосередньо зазначено

у ст. 2 Закону України «Про оплату праці» [12].

Зупинимось детальніше на тому, що ж таке додаткова заробітна плата

та які категорії включені до неї.

Так, за визначенням, наведеним у «Великому економічному

словнику», додаткова заробітна плата – заробітна плата, нарахована

працівникам і робітникам не за фактично виконані роботи або

відпрацьований час, а відповідно до чинного законодавства, у тому числі

оплата чергових відпусток робітників і службовців, пільгових годин

підлітків, часу, пов’язаного з виконанням державних і громадських

обов’язків тощо. Додаткова заробітна плата враховується так само як і

основна і включається до фонду заробітної плати підприємства [21, c. 126].

Більш детально поняття додаткової заробітної плати розкривається у

науковій літературі.
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Зокрема у ній зазначається, що додаткова заробітна плата – це

винагорода за працю понад установлені законодавством, колективним чи

трудовим договором норми праці, за трудові успіхи та винахідливість і за

особливі умови праці [22, с. 323]. До неї належать передбачені чинним

законодавством доплати і надбавки до тарифних ставок та посадових окладів:

за високу кваліфікаційну майстерність, за класність, за керівництво

бригадами; персональні надбавки; за високі досягнення у праці або за

виконання особливо важливих завдань; за знання іноземної мови; за

суміщення професій (посад); за розширення зон обслуговування або

збільшення обсягу виконуваних робіт; за роботу у важких, шкідливих,

особливо шкідливих умовах, роботу в багатозмінному, неперервному режимі

виробництва, у нічний час тощо. До додаткової заробітної плати

включаються також премії за виконання і перевиконання виробничих

завдань, виконання акордних завдань, підвищення продуктивності праці,

поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності структурної

одиниці, економію матеріальних ресурсів та інші виплати, передбачені

системою оплати праці [22, с. 324].

Л.М. Кононеко вважає, що додаткова заробітна плата – це винагорода за

працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за

особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і

компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії,

пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій [7, с. 145]. С.В.

Парахіна [23, с. 634], О.О. Сукач [24, с. 144], В. Р. Наумович [25, с. 4] та А.М.

Калінін [26, с. 212] наводять ідентичне визначення поняття «додаткова

заробітна плата»

Схоже за змістом визначення пропонується іншим педагогічним

джерелом. Так, його автори зазначають, що додаткова заробітна плата – це

винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та

винахідливість і за особливі умови праці. До фонду додаткової заробітної

плати входять доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати,
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передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням

виробничих завдань і функцій [15, с. 292]. Наприклад, надбавки за

кваліфікаційну майстерність, за знання іноземної мови, за класність водіям,

бригадирам за керівництво бригадою, персональні надбавки за роботу в

шкідливих умовах праці; премії за виконання і перевиконання виробничих

завдань, за виконання акордних завдань у строк, за зменшення простоїв

обладнання; винагороди за вислугу років, оплата разових робіт на

підприємстві; оплата праці студентів під час проходження практики; оплата

за роботу у вихідні й святкові дні; витрати, пов’язані з оплатою житла

працівникам підприємства тощо [15, с. 292].

На підставі проведеного дослідження слід у першу чергу зауважити, що

питання щодо визначення правової природи явища додаткової заробітної

плати, її співвідношення із основною заробітною платою майже не

вивчається вітчизняними вченими. У переважній більшості випадків автори

наукових та педагогічних видань обмежуються наведенням виключно

перефразованої або доповненої версії дефініції поняття «додаткова заробітна

плата», виходячи із того визначення, яке закріплене в законодавстві про

оплату праці.

Більше того, як власне законодавство, так і правова доктрина фактично

дають визначення поняття «додаткова заробітна плата» через наведення

переліку складових, що включаються у нього. На нашу думку, такий підхід є

надто вузьким, він знижує важливість досліджуваного поняття, що може

призвести до створення проблем при здійсненні виплат додаткової заробітної

плати на практиці, а також при визначенні співвідношення досліджуваної

категорії із іншими складовими елементами заробітної плати.

Інше визначення досліджуваного поняття наведене у ст. 2 Закону

України «Про оплату праці», згідно з яким додаткова заробітна плата – це

винагорода за понаднормативну працю, трудові успіхи та винахідливість і за

особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантії та
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компенсації, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з

виконанням виробничих завдань та функцій [12].

Як бачимо із проведеного порівняння вищезазначених визначень,

поняття «додаткова заробітна плата», запропоноване законодавством

України, є більш широким, оскільки включає в себе не лише виплати за

особливі умови праці, які встановлені в законодавстві, але й містить також

вказівку на включення до нього також надбавок, премій тощо, які не є

предметом правого регулювання з боку держави, а мають встановлюватися

окремо угодою, укладеною між роботодавцем та працівником.

Так, ще за радянських часів Р.З. Лівшиць, характеризуючи структуру

заробітної плати, виділяв основну (постійну) та додаткову (перемінну) її

складові. Він визначав, що основна частина заробітної плати являє собою

оплату у зв’язку із затратами праці у розмірах, встановлених в

централізованому порядку для всієї держави, а додаткова частина – оплату за

результатами праці у розмірах, встановлених на кожному підприємстві, яка

залежить від змінних факторів, що відображає суб’єктивне ставлення

працівника до праці, його оперативність, ініціативність тощо [24, с. 145].

Зважаючи на те, що на сьогоднішній день правові реалії дуже сильно

змінились, трудові відносини перестали належати виключно до державного

сектора, слід зауважити, що додаткова заробітна плата включає вже більш

різноманітні види виплат понад основну заробітну плату, яка визначається на

основі вищевказаної підстави (понад тариф – надтарифна частина).

Водночас, враховуючи також тенденцію до суттєвої зміни трудового

законодавства, доцільно проаналізувати і визначення, що запропоноване

проектом Трудового кодексу України від 2014 року, згідно з яким додаткова

заробітна плата включає виплати за перевиконання норм праці при відрядній

формі заробітної плати, а також доплати, надбавки, премії, винагороди за

вислугу років, за результатами роботи за рік, інші види заохочувальних

виплат [20]. Аналогічна дефініція містилась також у попередньому проекті

Трудового кодексу України [27].
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Науковець О.В. Валецька вважає, що визначення, наведене в проекті

Трудового кодексу України, є не досить вдалим, адже складається враження,

що додаткова заробітна плата виплачується тільки при відрядній формі, крім

того, чітко не окреслюються ані сутність цих виплат, ані джерела

формування, ані коло суб’єктів, до повноваження яких належить

встановлення цих виплат [28, c. 85-86].

Виходячи з викладеного, автор пропонує таке визначення:

«Додаткова заробітна плата – це винагорода, яку роботодавець виплачує

працівникам за перевиконання норм праці, за трудові успіхи, за особливі

умови праці. Додаткова заробітна плата також включає надбавки, доплати,

премії, винагороду за вислугу років, за результатами роботи підприємства за

рік, інші заохочувальні виплати, передбачені чинним законодавством, актами

соціального діалогу та трудовим договором» [28, с. 88-90].

Вважаємо за необхідне погодитись із наведеною думкою науковця,

оскільки дійсно проект Трудового кодексу України фактично обмежує в

отриманні додаткової заробітної плати осіб, що працюють на погодинній

формі оплати праці. На нашу думку, визначення, наявне у чинному

трудовому законодавстві України, все ж є більш вдалим та однозначним для

трактування, аніж у його ймовірних майбутніх редакціях.

Таким чином, дослідивши усі наведені вище позиції щодо визначення

поняття «додаткова заробітна плата» вважаємо за можливе запропонувати і

власну його дефініцію: «Додаткова заробітна плата – це передбачені

чинним законодавством, а також трудовим договором між працівником та

роботодавцем додаткові виплати працівнику понад основну заробітну

плату, що включають в себе доплати, надбавки, гарантії та компенсації,

премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань та функцій, які слугують

винагородою за понаднормативну працю, трудові успіхи та винахідливість і

за особливі умови праці».

На практиці ж сутність та значення додаткової заробітної плати для

розвитку трудових відносин проявляється у функціях, які вона виконує у
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процесі суспільного відтворення. За визначенням, яке подає у своїх працях

О.В. Валецька, функції заробітної плати (у тому числі додаткової) – це її

призначення та роль як складової сфери практичної діяльності щодо

узгодження і реалізації інтересів суб’єктів трудових відносин [29, с. 101]. В

умовах функціонування ринкової економіки заробітна плата повинна

виконувати багато функцій, які мають економічну, правову і соціальну

природу. Варто зазначити, що найбільша дискусія щодо виділення

конкретних функцій заробітної плати точиться саме в економічній літературі.

Правові засади визначення і класифікації функцій заробітної плати

(відтворювальної і стимулюючої) закріплені у преамбулі до Закону України

«Про оплату праці» [12]. Вважаємо, що, оскільки додаткова заробітна плата є

одним із елементів заробітної плати загалом, слід перенести відтворююче та

стимулююче значення і на додаткову зарплату.

Так, відтворювальна функція полягає у забезпеченні працівників та

членів їхніх сімей необхідними життєвими благами для відновлення робочої

сили та відтворення поколінь [30, с. 275]. Заробітна плата виступає основним

джерелом коштів на відтворення робочої сили, тому Н.Б.  Болотіна пов’язує

відтворювальну функцію з таким важливим соціальним стандартом як

прожитковий рівень, який характеризує мінімально допустимі умови

відновлення активного фізичного стану людини [31, с. 387].

Стимулююча функція додаткової заробітної плати (за деякими

авторами – мотивуюча) полягає у встановленні залежності її розміру від

кількості та якості праці конкретного працівника, його трудового внеску у

результати роботи підприємства. Ця залежність повинна заохочувати

працівника до постійного покращення результатів праці [30, с. 275].

Соціальна функція заробітної плати присутня фактично у всіх

класифікаціях, проте її зміст за різними авторами дещо відрізняється. Так,

О.А. Грішнова, І.В. Зуб, А.М. Колот зазначають, що соціальна функція

заробітної плати відображає міру живої праці при розподілі фонду

споживання між найманими працівниками та власниками засобів
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виробництва і має забезпечити при цьому соціальну справедливість.

Заробітна плата та її складові є індивідуальною часткою працівника у

новоствореному доході згідно з його трудовим внеском [30; 32; 33].

Соціальне значення заробітної плати проявляється у тому, що вона має

певний опосередкований вплив на розвиток соціальних процесів, тому що

саме з неї сплачуються усі страхові внески, формуються податки, вона

зумовлює рівень соціальності суспільства, здатність держави підтримувати

рівень якості життя соціуму і кожної людини зокрема [34, с. 386].

Оптимізаційну функцію заробітної плати серед вітчизняних вчених

вперше виділив А.М. Колот, зводячи її зміст до того, що додаткова заробітна

плата як складова витрат виробництва є чинником мотивації підприємця до

раціонального використання праці, постійного підвищення її продуктивності

шляхом вдосконалення матеріально-технічних, організаційно-економічних і

соціально-економічних чинників виробництва. Така раціоналізація

передбачає бездоганну організацію праці, стимулюючу організацію оплати

праці, застосування нових технологій, максимальне використання людського

капіталу, що, у свою чергу, стимулює розвиток персоналу, оптимізацію

соціально-трудових відносин на підприємстві [32].

У роботах О.А. Грішнової, крім згаданих вище, виділяється ще суто

економічна функція заробітної плати – формування платоспроможного

попиту населення, під яким розуміють форму виявлення потреб,

забезпечених грошовими коштами покупців, з одного боку, і виробництва

споживчих товарів – з іншого. Саме заробітна плата та її складові елементи в

умовах ринку встановлюють необхідні пропорції між товарним попитом та

пропозицією [30, с. 276].

Деякі автори вважають, що заробітна плата виконує ще й інші

функції, однак, як зазначає Г.І. Тибінка в дисертаційному дослідженні,

більшість з цих функцій так чи інакше можна простежити у трактуванні

зазначених вище [35].

Так, виходячи із досліджень Г.Т. Завіновської, до функцій додаткової
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заробітної плати можна віднести:

збереження зайнятості, запобігання безробіттю за рахунок зниження

заробітної плати;

забезпечення соціальних гарантій;

збереження попереднього статусу, пов’язаного з попереднім робочим

місцем;

стримування інфляції (через затримку виплати заробітної плати);

перерозподіл зайнятих по галузях і сферах економіки;

поширення нелегальної та вторинної зайнятості;

посилення мобільності робочої сили [36, с. 153-154].

Таким чином, можна дійти до висновку, що додаткова заробітна плата

як складова заробітної плати та як самостійне явище виконує важливу роль у

заохочуванні працівника до якісної праці, вихованні в нього почуття

необхідності сумлінного виконання своєї трудової функції, з одного боку, та

у виконанні гарантій з боку держави і роботодавця, що при виплаті

заробітної плати будуть враховані всі особливості статусу та характеристики

праці кожного окремого працівника, з іншого боку.

Проте визначення поняття та сутності додаткової заробітної плати

було б неповним без визначення характерних ознак цього явища.

На думку М.В. Корягіна, додаткова заробітна плата характеризується

такими ознаками:

1) залежить від чинників виробничої діяльності працівників;

2) враховує індивідуальні результати тих працівників, які завдяки

особистим здібностям досягли особливих успіхів;

3) переважно виплачується у вигляді премій та інших видів винагород

з фонду матеріального заохочення. Премія – це не звичайна надбавка до

заробітної плати, а особлива форма винагороди за творчі успіхи в роботі, за

виконання завдань особливого значення [38, c. 117].

Відповідно до визначення, поданого в Законі України «Про оплату

праці» [12],  а також у науковій літературі, виділяються такі ознаки
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додаткової заробітної плати:

1) це винагорода за працю;

2) її виплачують, як правило, у грошовому виразі;

3) вона виплачується на підставі трудового договору;

4) правосуб’єктністю у цих трудових відносинах володіють власник

або уповноважений ним орган та працівник.

Отже, проаналізуємо першу ознаку додаткової заробітної плати –

винагороду за виконану роботу. У понятті додаткової заробітної плати термін

«винагорода» має принципове значення. Проблема у тому, чи коректно

визначати додаткову заробітну плату як винагороду.

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови

досліджуване поняття трактується таким чином: «Винагорода – те, що є

платою за працю, нагородою за які-небудь заслуги» [4, с. 102].

Виходячи з цього тлумачення, можна зробити висновок, що

«винагорода» – це термін, який може позначати як додаткову заробітну

плату, так і інші заслуги, тобто він може використовуватися як більш

загальне поняття в різних сферах людської діяльності. Отже, додаткова

заробітна плата – це один із видів винагороди, у цьому випадку – винагорода

за виконану роботу. Щодо характеристики першої ознаки додаткової

заробітної плати як винагороди саме за виконану роботу, то тут можна

спостерігати її спрямування на кінцевий результат, тобто вказівку на те, що

працівник отримує тільки те, що заробив.

Друга ознака додаткової заробітної плати як складової частини

поняття «заробітна плата» вказує на її обчислення, як правило, у грошовому

виразі, тобто йдеться про форму оплати праці. Згідно з визначенням вона

переважно грошова, але у ч. 3 ст.23 Закону «Про оплату праці» міститься

уточнення: «Колективним договором, як виняток, може бути передбачено

часткову виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості)

у розмірі, що не перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць, у тих галузях

або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті
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праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім

товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України» [12].

Слід зазначити, що натуроплата як форма винагороди може

перевищувати грошову у зв’язку з інфляцією. Така ситуація, наприклад,

спостерігалася в Україні в перехідний до ринкової економіки період, коли

мали місце зловживання цією формою оплати праці [38, с. 191-192]. Фахівці з

трудового права вважають, що за нормальних умов господарювання

натурально-речова оплата праці не застосовується [39, с. 318]. Тому на

сьогодні грошову форму оплати праці можна вважати основною, оскільки

саме вона визначена в понятті заробітної плати як ознака, а застосування

натуроплати згідно з чинним законодавством досить обмежене.

Третя ознака додаткової заробітної плати вказує на те, що заробітна

плата виплачується на підставі трудового договору. Згідно із ст. 21 Закону

України «Про оплату праці» «працівник має право на оплату своєї праці

відповідно до актів законодавства і колективного договору, на підставі

укладеного трудового договору» [12]. Чому ж тоді як ознака додаткової

заробітної плати встановлюється саме трудовий договір? Відповідь на це

питання полягає в тому, що в чинному законодавстві визначаються загальні

для всіх працівників норми, що регулюють оплату праці в Україні. У

колективному договорі встановлюється порядок оплати праці для

працівників підприємства, установи, організації. У свою чергу, трудовий

договір припускає індивідуальне регулювання оплати праці окремого

працівника. У зв’язку з цим саме на підставі укладення трудового договору

як юридичного факту в працівника виникає суб’єктивне право на заробітну

плату.

Щодо четвертої ознаки, що характеризує зміст поняття «додаткова

заробітна плата», то законодавець визначає право працівника отримати

винагороду за працю та обов’язок власника або уповноваженого ним органу

виплатити цю винагороду. Правосуб’єктність працівника в цих

правовідносинах очевидна, натомість суб’єктний склад іншої сторони
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відносин, виходячи з норм законодавства, викликає деякі питання. Так, у

визначенні заробітної плати в КЗпП та в Законі України «Про оплату праці»

йдеться про власника або уповноважений ним орган. Водночас, у ст. 21 КЗпП

України зобов’язання щодо виплати заробітної плати має не тільки власник

та уповноважений ним орган, а ще й фізична особа [13]. Подібна ситуація

спостерігається й у Законі України «Про оплату праці», де в преамбулі

зазначено, що працівники знаходяться в трудових відносинах з

підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та

господарювання, а також з окремими громадянами [12].

Невизначеність законодавця щодо суб’єкта, який повинен

виплачувати заробітну плату працівнику за виконану роботу, створює ґрунт

для наукових дискусій із цього приводу. Так, на думку авторів Науково-

практичного коментаря до законодавства України про працю, цей суб’єкт –

підприємства установи, організації та фізична особа, а власник діє, як

правило, тільки як представник підприємства, можна ще говорити і про те,

що він несе організаційні обов’язки щодо виплати заробітної плати. Але

безпосередньо власник може нести обов’язок щодо виплати заробітної плати

лише в окремих випадках, тоді як за загальним правилом цей обов’язок

лежить на підприємстві, установі, організації. Коли трудовий договір з боку

власника укладено фізичною особою, то остання безпосередньо несе

обов’язок щодо виплати заробітної плати [33, с. 427]. П.Д. Пилипенко,

В.Я. Бурак, З.Я. Козак застосовують термін «роботодавець» [33, с. 319], а

Н.Б. Болотіна, Г.І. Чанишева – «власник» [40, с. 298].

На думку А.О. Гордеюка, усіх цих суб’єктів (підприємства, установи,

організації як юридичні особи, власника як представника юридичної особи,

фізичну особу, яка наймає на роботу працівників) у понятті заробітної плати

як юридичної категорії доцільно об’єднати в одному терміні –

«роботодавець», оскільки вони такими і є щодо працівника в трудових

правовідносинах, маючи право наймати працівника на роботу згідно з

нормами трудового законодавства [41, с. 201].
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Можна зробити висновок, що в науковій літературі на даний момент

не виокремлено ознак додаткової заробітної плати на належному рівні.

М.В. Корягін зазначив три ознаки, водночас вважаємо, що наведені вище

ознаки є досить загальними та не розкривають усіх особливостей поняття

«додаткова заробітна плата», в зв’язку з чим пропонуємо власну

класифікацію таких ознак:

1) додаткова заробітна плата має додатковий, похідний характер від

основної заробітної плати. Як випливає із структури заробітної плати,

наданої у ст. 2 Закону України «Про оплату праці», заробітна плата

складається із трьох елементів, головним серед яких є основна заробітна

плата. В зв’язку з тим, що лише основна заробітна плата є систематичною та

постійною складовою отримуваної працівником плати, інші елементи

заробітної плати, зокрема і досліджуване в цій роботі поняття, слід вважати

такими, що виплачуються понад основну заробітну плату та не можуть

існувати без основної виплати;

2) розмір додаткової заробітної плати не залежить від розміру

основної. Незважаючи на те, що раніше ми вже вказували на похідний

характер додаткової зарплатні стосовно зарплатні основної, слід все ж

звернути увагу, що розміри вказаних двох елементів не є залежними один від

одного, оскільки законодавець не встановлює жодного співвідношення чи

граничних сум/відсотків додаткової заробітної плати по відношенню до

основної;

3) розмір додаткової заробітної плати визначається за ініціативою

роботодавця. Дана ознака вказує на те, що додаткова зарплатня є видом

оплати, розмір якої не може бути остаточно вирішений на рівні державного

врегулювання, оскільки залежить від багатьох факторів, пов’язаних як з

особою працівника, так і роботодавця. У зв’язку з цим остаточне та

конкретне рішення щодо обсягів та складу сплачуваної додаткової заробітної

плати визначається лише роботодавцем;
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4) додаткова заробітна плата переважно залежить від прибутків

підприємства. На відміну від основної заробітної плати, яка не повинна

залежати від доходів підприємства, оскільки є обов’язковою частиною

заробітної плати, що сплачується, виходячи із діючих на підприємстві ставок,

додаткова оплата фактично перебуває у залежності від прибутку

підприємства, особливо коли це стосується таких складових додаткової

зарплатні як премії;

5) додаткова заробітна плата є вираженням індивідуального статусу

працівника. Враховуючи те, що додаткова зарплатня включає в себе

розмаїття виплат у якості надбавок за особливий характер праці або заслуги

працівника, слід зауважити, що розмір такої додаткової заробітної платні

буде визначатись окремо для кожного працівника, виходячи із його статусу,

характеру роботи та трудових успіхів;

6) додаткова заробітна плата має зазвичай непостійний характер. Як

уже зазначалося вище, основна заробітна плата є обов’язковою частиною

платні за виконувані працівником трудові функції, отже, має бути виплачена

щомісяця за будь-яких умов, що додатково гарантується існуванням

встановленої на державному рівні мінімальною заробітною платою.

Додаткова ж заробітна плата обов’язкового мінімального рівня не має та

залежить від багатьох змінних факторів, які визначаються окремо для

кожного розрахункового періоду. Загалом, на підставі проведеного

дослідження необхідно підсумувати, що у сучасній науковій літературі

відсутній єдиний підхід до трактування сутності заробітної плати, однак

більшість авторів сходяться на думці, що праця однозначно вважається

фактором виробництва, а заробітна плата – ціною використання праці

працівника.

Дискусійним у правовій доктрині залишається питання теоретичного

розмежування понять «заробітна плата» і «оплата праці». Ми приєднуємося

до думки тих вчених, які вважають, що у той час, як заробітна плата

ототожнюється із предметом, оплата праці є системою відносин, механізмів
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та способів, тобто певним процесом.

Проблемним залишається і питання неузгодженості визначення

заробітної плати у вітчизняному законодавстві із дефініцією, що міститься у

статті 1 Конвенції МОП про захист заробітної плати № 95, ратифікованій

Україною 30 червня 1961 року, де вказано, що термін «заробітна плата»

означає, незалежно від назви й методу обчислення, будь-яку винагороду або

заробіток, які можуть бути обчислені в грошах і встановлені угодою або

національним законодавством, що їх роботодавець повинен заплатити

працівникові за працю, яку виконано чи має бути виконано, або за послуги,

котрі надано чи має бути надано. При цьому у рішенні Конституційного Суду

України від 15 жовтня 2013 року № 8-рп/2013 [42] сказано, що цьому

визначенню відповідає поняття заробітної плати, передбачене у Кодексі

законів про працю України та Законі України «Про оплату праці». З

вищеприведеного очевидно, що міжнародне визначення досліджуваного

терміна відрізняється від його тлумачення вітчизняним законодавцем. При

цьому міжнародне законодавство є таким, що у більшій мірі захищає права

працівника у порівнянні із законодавством України.

Поняття ж додаткової заробітної плати взагалі не є предметом

ґрунтовних наукових досліджень, тобто є визначеним переважно на рівні

законодавства, що безумовно слід вважати прогалиною у правовій доктрині.

На практиці сутність додаткової заробітної плати проявляється у

функціях, які вона виконує у процесі суспільного відтворення і які мають

економічну, правову та соціальну природу. Проте сьогодні в Україні

заробітна плата повною мірою не виконує жодної із своїх базових функцій.

Тому надзвичайно актуальним завданням є формування нового механізму

організації та регулювання заробітної плати і створення ефективного

мотиваційного механізму, який має ґрунтуватися на поєднанні економічних

стимулів і соціальних гарантій.
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1.2 Співвідношення додаткової та основної заробітної плати

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається

законом. Цi конституцiйнi гарантiї реалiзуються через норми трудового

законодавства щодо оплати працi та забезпечуються iншими галузями права.

Оплата працi передбачає виплату вiдповiдної заробiтної плати за певний

перiод (залежно вiд системи оплати працi). Заробiтна плата є однiєю iз

обов’язкових умов змiсту трудового договору та обов’язком роботодавця її

виплачувати (ч. 1 ст. 21 КЗпП України) [43, с. 307]. Отже, ми можемо

наголошувати на важливості як основної так і додаткової заробітної плати як

гарантій оплати праці.

Щоб мати достатньо чітку уяву про важливість додаткової заробітної

плати, визначити, що являють собою заохочувальна система, основні ознаки

додаткової заробітної плати, її співвідношення з основною заробітною

платою, їх спільні риси, необхідно провести чіткий аналіз зазначених

аспектів.

У повсякденному житті під заохочувальною системою розуміють

механізм, що забезпечує, як правило, підвищення заробітної плати по

відношенню до її основної частини, виплачуваної за виконання встановленої

норми праці або за результати діяльності за основним показником, який

характеризує трудовий внесок працівника. Цю частину заробітної плати

прийнято називати додатковою заробітною платою [44, с. 3]. Вона стимулює

працівника до виконання якісної роботи та збільшення свого фінансового

положення. Отже, додаткова заробітна плата являє собою доплату за

високоякісну роботу працівника.

Додаткова заробітна плата у вузькому сенсі слова – це частина

загальної системи оплати, передбаченої основною нормою праці, яка націлює

працівника на досягнення показників, що розширюють або виходять за коло

його обов’язків. У такому розумінні додаткова заробітна плата – завжди

оплата додаткова. В умовах ринкової економіки додаткова заробітна плата є
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важливою характеристикою ринку праці, визначається умовами цього ринку і

одночасно її рівень вказує на співвідношення попиту на працю з її

пропозицією. Заробітна плата поєднує інтереси і потреби працівників,

роботодавців та держави, тобто визначає ефективність соціально-трудових

відносин [45, с. 14].

Для аналізу співвідношення додаткової та основної заробітної плати

необхідно визначити характеристику основної заробітної плати. Найчастіше

під нею розуміють ту частину заробітку працівника, яка відповідає оплаті за

тарифними ставками за конкретний робочий період: тиждень, місяць,

квартал, півріччя, рік. У ряді випадків основною називають відносно

постійну частину заробітної плати. Можна зустріти й інші тлумачення

поняття «основна заробітна плата» [46, с. 490-491].

Розподіл заробітної плати на додаткову (заохочувальну) і основну

(тарифну) частини з неминучістю ставить питання про їх співвідношення.

Логіка підказує, що основна заробітна плата, щоб виправдати свою назву,

повинна становити принаймні більше 50%, а додаткова – менше 50%, тобто

частка додаткової заробітної плати (Дзп) повинна дорівнювати різниці між

100% і часткою основної заробітної плати (Озп) у загальному заробітку [47]:

Дзп = 100% – Озп.

Змінна частка додаткової заробітної плати може збільшуватися та

зменшуватися в різні місяці і у окремих працівників. Це пов’язано із зміною

як зовнішніх, так і внутрішніх умов діяльності, а також особистих якостей

персоналу. Постійна частка заробітної плати на цьому етапі складає 50-66%,

а змінна 50-34% загальної суми фонду оплати праці. У підприємницькій

діяльності використовуються різноманітні співвідношення постійної та

змінної частки заробітної плати. Наприклад, за наявності співвідношення

50/50, коли частки є однаковими, з’являється широкий простір для

заохочення працівника. Таке стимулювання можливе на стадії розвитку

підприємства. Якщо співвідношення становить 75/25, частка змінного

заробітку у незначній мірі впливає на заохочення працівників і в при
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високому рівні інфляції зовсім втрачає своє стимулююче значення [48,

с. 287].

Вирішальний вплив на співвідношення складових частин заробітку має

рівень організації виробництва на підприємстві і властива йому якість

нормування праці. Практика показує, що чим нижчі показники, ніж

невизначене коло обов’язків працівника, тим вища частка додаткової

заробітної плати.

При соціалістичній системі господарювання підприємства з високою

організацією праці та виробництва часто за рівнем оплати своїх працівників

відставали від підприємств з низькою організацією діяльності. Це було

пов’язано з тим, що при єдиних тарифних ставках на підприємствах з

низькою оплатою праці, щоб отримати від працівників необхідну віддачу,

потрібно вводити більше заохочувальних систем або встановлювати більш

високу суму додаткової заробітної плати [47].

Працівники (їх представницькі органи) зацікавлені в тому, щоб гарантії

оплати їх праці були досить високими, а це забезпечується через підвищення

рівня додаткової заробітної плати. Нерідко профспілки контролюють

відповідність рівня заробітної плати динаміці зростання цін на споживчі

товари і домагаються її підвищення. Таким чином, трудові доходи кожного

працівника визначаються його особистим внеском з урахуванням кінцевих

результатів роботи підприємства, регулюються податками і максимальними

розмірами не обмежуються.

Встановлювані державою тарифні ставки були досить низькими,

переглядалися рідко і входили в суперечність з планованим і фактичним

рівнями оплати праці. Держава гарантувала низьку основну оплату праці,

плануючи фактичну оплату на рівні, що майже вдвічі перевищує тарифну

ставку, підштовхуючи цим самим підприємства до того, щоб вони

запроваджували різні заохочувальні виплати з поділом трудових обов’язків

на основні (оплачувані за тарифом) та додаткові (оплачувані за допомогою
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різних видів заохочень). Тому в Україні традиційно була досить значною

частка заохочувальних виплат у складі заробітної плати [48].

Високим залишається цей рівень і сьогодні. Причин тому багато: спад

виробництва, інфляція, зростання (у надії на кращі часи) зайвої чисельності

персоналу і ряд інших чинників. У цих умовах керівникам підприємств

доводиться орієнтуватися на низький рівень тарифної оплати та посилення

ролі додаткової заробітної плати, що дозволяє їм хоч якось пов’язувати

оплату з результатами праці працівників.

Аналіз спільних рис основної та додаткової заробітної плати має не

тільки теоретичне, а й практичне значення, яке безпосередньо пов’язане з

матеріальним стимулюванням працівників, підвищенням ефективності праці.

Проблемні аспекти визначення спільних рис додаткової та основної

заробітної плати розкривали у тій чи іншій мірі у дослідженнях такі вчені:

В.М. Вегера [49], С.С. Гринкевич [50], Л.П. Коритник [51], В.Є. Корчинський

[52], І.С. Лаптій [53], Ю.В. Максимець [54], Т.В. Марусей [55],

О.М. Олєйнічук [56], Л.Б. Райнова [57], Я.В. Сімутіна [58], А.А. Славкова

[59], І.Б. Шевченко [60] та інші. Однак відсутність детального дослідження

співвідношення основної та додаткової заробітної плати робить актуальним

визначення особливостей їх спільних рис. Аналізуючи останні публікації,

можна зробити висновок, що проблема детальної характеристики основної та

додаткової заробітної плати є однією з найактуальніших, але все-таки вона

залишається недостатньо дослідженою.

Вивчення структури заробітної плати має не тільки теоретичне, а й

практичне значення, яке тісно переплітається з матеріальним стимулюванням

працівників, підвищенням ефективності праці, стабільністю економічної

системи в державі. Аналіз співвідношення структурних елементів заробітної

плати дозволяє покращити на практиці продуктивність праці, підкреслити

цінність робітників та заохотити їх для подальшого особистісного росту і

розвитку. Тема співвідношення додаткової та основної заробітної плати є
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важливою для дослідження, оскільки від питомої ваги тієї чи іншої її

складової частини залежить розвиток економічної системи держави.

Позитивними результатами дослідження для роботодавців є змога

підвищити результативність та продуктивність праці своїх робітників, для

науки трудового права – можливість по-іншому розглянути стимулюючий

характер заробітної плати без перенесення цієї функції виключно на її

додаткову складову. Окрім того, вважаємо, що встановлення залежності

одного елемента структури заробітної плати від іншого дозволяє виробити

правильний підхід і направити економічний розвиток держави в правильне

русло.

Зміни, які відбулися в Україні в період переходу до ринкової економіки,

вимагають нових підходів до визначення співвідношення елементів

структури заробітної плати, проте чинне законодавство не дає

характеристики ані спільних, ані відмінних рис додаткової та основної

заробітної плати, не визначає чіткого розмежування цих понять.

КЗпП України не розкриває структуру заробітної плати та не враховує

всіх виплат, які відносяться до неї. Правову основу структури заробітної

плати закладено ст. 2 Закону України «Про оплату праці», згідно з якою в цю

структуру входять основна, додаткова заробітна плата та інші заохочувальні і

компенсаційні виплати [61, с. 113].

Додаткова заробітна плата є винагородою за працю понад встановлені

норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона

включає: доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені

чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і

функцій. Детальніше ці виплати визначено Інструкцією, яка відносить до

додаткової заробітної плати сім видів надбавок, доплат, виплат та окремі

види премії, наприклад, надбавки та доплати до тарифних ставок і посадових

окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством; премії

робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за виробничі

результати; винагороди (відсоткові надбавки) за вислугу років, стаж роботи
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(надбавки за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві),

передбачені чинним законодавством; суми виплат, пов’язаних з індексацією

заробітної плати працівників у межах, передбачених чинним законодавством;

оплату щорічних і додаткових відпусток відповідно до законодавства,

грошових компенсацій за невикористану відпустку та інші відповідні

виплати [62].

Основна заробітна плата є винагородою за виконану роботу відповідно

до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування,

посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок

(окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для

службовців. Крім цього, згідно з Інструкцією із статистики заробітної плати

до фонду основної заробітної плати належать також: суми відсоткових або

комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (прибутку), отриманих від

реалізації продукції (робіт, послуг) у випадках, коли вони є основною

заробітною платою; суми авторського гонорару працівникам мистецтва,

редакцій газет та журналів, телеграфного агентства, видавництв, радіо,

телебачення та інших підприємств і (або) оплата їх праці, що здійснюється за

ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої

на даному підприємстві [62].

В економічній літературі, окрім термінів «тарифна заробітна плата» та

«основна (базова) заробітна плата», нерідко зустрічається й поняття «пряма

заробітна плата». Формування змісту відповідної категорії залежить від

природи витрат, понесених на робочу силу. Пряма заробітна плата включає

оплату праці за тарифними ставками, відрядними розцінками, посадовими

окладами, надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів та

премії й винагороди систематичного характеру. Хоча О.В. Баянова

наголошує на тому, що це відноситься до робітників, зайнятих виробничим

процесом (працівники-відрядники, працівники-погодинники). І надбавки та

доплати до тарифних ставок та посадових окладів та премії й винагороди
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систематичного характеру відносяться до фонду додаткової заробітної плати

[63, с. 39].

У юридичній літературі не існує єдиного погляду на структуру

заробітної плати.

На думку В.В. Шевченка, чинним законодавством передбачено, що

основна заробітна плата виплачується за «виконану роботу», а додаткова –

за «працю понад встановлені норми» або за інші досягнуті результати.

Частина виплат, які входять в додаткову заробітну плату, та інші

заохочувальні та компенсаційні виплати повинні бути переведені в основну

заробітну плату (доплата за стаж, за умови роботи, за науковий ступінь та

вчене звання, доплата за роботу в особливих умовах тощо) [64, с. 114].

За радянських часів Р.З. Лівшиць, характеризуючи структуру

заробітної плати, виділяв основну (постійну) та додаткову (перемінну).

Основна частина являла собою оплату у зв’язку із затратами праці у

розмірах, встановлених у централізованому порядку для всієї держави.

Додаткова частина – це оплата за результатами праці у розмірах,

встановлених на кожному підприємстві, вона визначалася перемінними

факторами, які відображали суб’єктивне відношення працівника до праці,

сумлінне ставлення, його оперативність, ініціативність та інше [65, с. 29-30].

Отже, ми можемо зробити з вищезазначеного висновок, що до спільними рис

основної та додаткової заробітної плати Р.З. Лівшиць відносить суб’єктивне

відношення працівника до праці, сумлінне ставлення, його оперативність та

ініціативність.

З економічної точки зору, структура заробітної плати – це

співвідношення окремих складових заробітної плати в загальному її обсязі.

Згідно з теорією фахівця у галузі трудового права А.О. Гордеюка структура

заробітної плати дає уявлення працівнику про те, якою може бути його

заробітна плата, тобто визначає можливість, яка здатна перетворитися в

дійсність при настанні певних юридичних фактів [66, с. 134]. Таким чином,
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він зазначив, що основна та додаткова заробітна плата має багато спільних

рис, що призводять їх до спільної цілі – високооплачуваної праці.

На думку науковця О.А. Дороніної, одним із напрямків удосконалення

системи оплати праці на підприємстві має стати формування справедливої

структури оплати праці за рахунок корегування постійної частини заробітної

плати з урахуванням цінності робочого місця (посади) та його впливу на

результати діяльності підприємства. Чим вища цінність робочого місця

(посади), тим більшою має бути постійна частина заробітної плати [67, с. 45].

Ми не погоджуємося з цим твердженням, оскільки додаткова заробітна плата

має важливий вплив на працю, що стимулює до кар’єрного зростання та

підвищення ефективності праці.

Як показало дослідження, автори зосереджують увагу переважно на

нормативно-правовому полі, умовах праці, кваліфікації працівників та

мотивації, не звертаючи увагу на залежність основної заробітної плати від

ефективності праці на підприємстві. На сьогодні в Україні при відставанні

темпів приросту продуктивності праці від темпів приросту заробітної плати

та відсутності аналізу ефективності праці у державних статичних даних,

наведена проблематика набуває великої актуальності та потребує

методичного забезпечення [24, с. 148].

Для того щоб визначити спільні риси додаткової та основної заробітної,

необхідно привести певну класифікацію ознак (підходів), що їх виділяють.

Вчені пропонують різні підходи, що характеризують їх спільні риси.

Класифікацію можна здійснити за різними критеріями: об’єктом, суб’єктом,

методами, ознаками та функціями, які дадуть змогу нам провести детальний

аналіз дослідження.

Вивченню спільних рис основної та додаткової заробітної плати значну

увагу приділив П.А. Бущенко, який, аналізуючи нормативно-правові акти, що

регулюють оплату праці в Україні та праці вчених, виділив таку основну

ознаку, що характеризує заробітну плату як елемент трудових правовідносин

(на наш погляд, дана ознака характеризує як основну, так і додаткову
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заробітну плату) [5, с. 109], – винагорода за виконання працівником

трудових обов’язків. Її розмір залежить від складності та умов виконуваної

роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів роботи та

господарської діяльності підприємства, визначається за наперед

встановленими нормами і розцінками; це винагорода, яка має гарантований

характер, її виплата проводиться у строки, визначені в законі та

колективному договорі, її розмір не може бути нижчим за мінімальний

розмір оплати праці, визначений законом.

На думку А.М. Колодія, до основних принципів правової організації

винагороди за працю належать [68, с. 353]: 1) заборона дискримінації в

оплаті; 2) визначення державного мінімального розміру оплати праці; 3)

визначення винагороди за працю з урахуванням особливостей умов праці, її

складності, шкідливості, значення для народного господарства та інших

факторів; 4) оплата праці конкретного працівника, що встановлюється за

угодою з роботодавцем; 5) конкретні форми, системи й тарифи оплати праці,

що визначаються колективними договорами та угодами. Цей підхід також

визначає спільні риси як основної, так і додаткової заробітної плати, але, на

наш погляд, вони не зовсім чітко виділяють їх спільні ознаки, більшою мірою

вони не відносяться до додаткової заробітної праці, тому ми в подальшому не

будемо розглядати цей підхід.

Л.М. Кононенко слушно виділяє суб’єктів організації оплати праці

додаткової та основної заробітної плати, якими є [7, с. 145]: органи державної

влади та місцевого самоврядування; власники, об’єднання власників або їх

представницькі органи; професійні спілки, об’єднання професійних спілок

або їх представницькі органи; працівники.

Ми вважаємо, що необхідно також проаналізувати методи правового

регулювання основної та додаткової заробітної плати, що дасть змогу

виявити спільні риси для цих форм оплати, тому погоджуємося з думкою

таких вчених як І.В. Прокопенко та  Н.Б. Болотіна, які виділять залежно від

способу впливу на поведінку людей наступні два методи правового
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регулювання: державно-нормативний і колективно-договірний

(локальний) [15].

Заробітна плата як головний елемент трудових правовідносин має певні

ознаки: юридичні та компенсаційні, що включають наступні

характеристики [69, с. 129]: 1) основна та додаткова заробітна плата –

плата за особисту працю; 2) заробітна плата виплачується за процес праці та

за його результат; 3) гарантованість основної та додаткової заробітної плати;

4) систематичність виплати основної та додаткової заробітної плати; 5)

заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі,

яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за

виконану ним роботу [69, с. 129].

Ще однією спільною рисою для основної та додаткової заробітної

плати є функції регулювання оплати праці, за допомогою яких визначаються

основні напрями правового впливу на суспільні відношення, які мають на

меті підвищення суспільного виробництва, зміцнення економічних відносин,

оскільки передумовою прискорення соціального розвитку є якісна праця

громадян України у всіх сферах діяльності.

Основна та додаткова заробітна плата має багато функцій. Всі вони

являють собою діалектичну єдність і лише в сукупності дозволяють

правильно зрозуміти сутність основної та додаткової заробітної плати,

протиріччя в ній і проблеми, що виникають в процесі вдосконалення

організації оплати праці. Це важливо підкреслити, оскільки протиставлення

функцій, переоцінка одних і недооцінка інших приводять до порушення їх

єдності і, як наслідок, до односторонніх, а часом і невірних теоретичних і

практичних висновків, що стосуються організації заробітної плати.

Необхідна їх наукова класифікація, яка в економічній літературі ще не

здійснена у повній мірі [70].

Ми вважаємо, що необхідно також проаналізувати функції основної та

додаткової заробітної плати, що дасть змогу виявити спільні риси для цих
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форм оплати, тому погоджуємося з думкою вченої Н.Б. Болотіної, яка виділяє

наступні функції [15]:

1) відтворювальну, яка полягає у тому, що розмір додаткової та

основної заробітної плати тісно пов’язаний з рівнем життя населення, з таким

важливим соціальним стандартом як прожитковий рівень, який характеризує

мінімально допустимі умови відновлення активного фізичного стану людини

[15];

2) стимулюючу (мотиваційну). Правильна організація оплати праці,

дотримання справедливих пропорцій, співвідношень, обліку розмірів

додаткової та основної заробітної плати з умовами і результатами праці

служать могутнім чинником стимулювання продуктивності праці,

зацікавленості працівника в підвищенні результативності та якості роботи;

3) соціальну. Додаткова та основна зарплата багато в чому зумовлює

рівень охорони здоров’я, соціального забезпечення, освіти, підготовки

кадрів.

Також виділяють ще дві функції основної та додаткової заробітної

плати: статусну та регулюючу [71, с. 45]

Як додаткові функції основної та додаткової заробітної плати можна

виділити наступні функції, класифікацію яких запропонував І.В. Прокопенко

[72]:

1) економічну (виробничу) функцію. Економічна функція додаткової та

основної заробітної плати впливає на економічні відносини шляхом

встановлення міри праці та міри споживання, диференціації праці за ознакою

її складності, визначення кількісних і якісних показників праці,

стимулювання матеріальними засобами високопродуктивної праці;

2) соціальну функцію. Соціальна функція додаткової та основної

заробітної плати проявляється у тому, що за її допомогою виникають

найбільш широкі можливості впливати на соціальне життя шляхом як

встановлення правового і фактичного статусу особи, яка вступила в трудові

відносини, так і безпосереднього регулювання суспільних трудових і
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пов’язаних з ними відносин;

3) деологічну (виховну) функцію. Ця функція додаткової та основної

заробітної плати має загальну соціальну спрямованість на справедливість.

Враховуючи вищезазначене, ми проаналізували ознаки, що визначають

спільні риси основної та додаткової заробітної плати та спробуємо

запропонувати своє бачення досліджуваного питання.

Об’єктом регулювання основної та додаткової заробітної плати є

суспільні відносини, що виникають у результаті виконання роботи та її

оплати.

Суб’єктами організації оплати праці для основної та додаткової

заробітної плати є органи державної влади та місцевого самоврядування;

власники, об’єднання власників або їх представницькі органи; професійні

спілки, об’єднання професійних спілок та їх представницькі органи;

працівники, що підтверджують їх спільні риси [10]. Тобто суб’єкт виплати

заробітної плати та її види співпадають.

Далі ми проаналізуємо цілий ряд методів, які, на нашу думку, детально

характеризують спільні риси основної та додаткової заробітної плати.

Державно-нормативний метод виражається в тому, що держава

розробляє і приймає закони та інші форми нормативних актів, що спрямовані

на здійснення всієї системи державного управління суспільством. Усі

законодавчі акти, що приймаються як органами державної влади, так і

органами державного управління, є результатом державно-нормативного

методу регулювання [73, с. 301].

Тобто закони та інші форми нормативних актів дають змогу

регулювати нарахування та виплати як основної, так і додаткової заробітної

плати. Виплата додаткової заробітної плати звичайно не так формально

закріплена в законодавчих актах, але її регулювання також визначене.

Локальний метод правового регулювання проявляється переважно у

формі колективного договору, що містить основні положення з питань праці і

заробітної плати, робочого часу, часу відпочинку, охорони праці, які
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розроблені власником або уповноваженим ним органом і профспілковим

комітетом або іншим уповноваженим трудовим колективом органом в межах

наданих йому прав. Тому цей метод прийнято називати колективно-

договірним, хоч поряд з колективним договором можуть прийматися й інші

форми локальних актів: правила внутрішнього трудового розпорядку,

положення про преміювання, інструкції щодо охорони праці тощо [73,

с. 302].

Для прийняття власником підприємства, установи, організації або

уповноваженим ним органом разом з профспілковими комітетами локальних

актів важливого значення набувають рекомендаційні норми, за допомогою

яких держава пропонує сторонам самим урегулювати певні відносини.

Рекомендаційні норми не є обов’язковими для сторін. Якщо сторони

відповідної норми не прийняли, то вона не може бути застосована при

вирішенні спору, що виник між сторонами.

Якщо локальні норми приймаються власником або уповноваженим ним

органом спільно або за погодженням з профспілковим комітетом, то

експериментальні норми є спеціальними актами компетентних державних

органів, якими санкціонується проведення правового експерименту на

відміну або навіть всупереч тим нормам, що регулюють дані суспільні

відносини [73, с. 302].

Відмінність локальних норм від експериментальних полягає в тому, що

локальні норми доповнюють, конкретизують загальні норми трудового права

стосовно конкретного підприємства, установи, організації. Експериментальні

ж норми, навпаки, роблять винятки із загальних норм або приймаються

всупереч тим нормам, що регулюють дані суспільні відносини з тим, що,

можливо, в майбутньому в разі позитивних наслідків експерименту ці

загальні норми будуть замінені на нові. Прийняття нових норм здійснюється

методом державно-нормативного регулювання [10, с. 213]. Особливу роль

локальні акти відіграють для додаткової заробітної плати, оскільки в



54
залежності від умов праці, виконаної роботи, затраченого часу роботодавець

визначає додаткову заробітну плату, її нарахування відповідному працівнику.

Для одержання цих доходів повинна бути витрачена певна міра праці,

яка може визначатись кількістю проведених трудових операцій або

витратами певної кількості часу для виконання обумовленої роботи.

Політика винагороди за працю повинна здійснюватися так, щоб

свідома ініціатива працівників була спрямована на підвищення

продуктивності праці, удосконалення своєї кваліфікації, надавала працівнику

можливість своєю працею збільшувати свій трудовий дохід. Від цього буде

залежати розмір та виплата додаткової заробітної плати. Розмір цієї

винагороди залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-

ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської

діяльності підприємства [74, с. 56; 75, с. 22].

До характерних ознак основної та додаткової заробітної плати

можна віднести такі:

1) основна і додаткова заробітна плата – це винагорода за працю, тобто

за реально виконаний об’єм роботи (в основній – установлений нормою, а у

додатковій – понад цю норму).

На нашу думку, це твердження є головним чинником регулювання

оплати праці, оскільки кожна людина за свою працю отримує винагороду.

Можна навіть визнати його як принцип, який закріплений у різноманітних

законодавчих актах. Для працівника, який виконує додаткову роботу, це

гарантія на одержання заохочувальних виплат;

2) вона базується на заздалегідь установлених нормах (тарифних

ставках, окладах, відрядних розцінках).

Це положення більшою мірою відноситься до основної заробітної

плати, оскільки працівник, приступивши до роботи, в першу чергу

розраховує на основну заробітну плату. В локальних актах можливе

фіксування тарифів додаткової заробітної плати;

3) виплачується за кінцевими результатами праці.
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Як основна, так і додаткова заробітна плата виплачується за кінцевими

результатами праці, тобто тільки після виконання роботи роботодавець

оцінює виконану роботу з точки зору можливості нарахування додаткових

виплат;

4) виплачується за рахунок коштів, зароблених відповідною

організацією.

Для основної та додаткової плати використовується одне джерело

виплати коштів;

5) її розміри ніякими максимальними межами не обмежуються і не

можуть бути нижче мінімального, встановленого державою, розміру оплати

праці.

Як для основної, так і додаткової заробітної плати розмір виплат

повинен відповідати певним стандартам нормальної життєдіяльності

людини.

Ми можемо виділити наступні риси основної та додаткової заробітної

плати, враховуючи юридичні та компенсаційні ознаки:

1)  основна та додаткова заробітна плата – плата за особисту працю. Ця

ознака відображає особистий характер трудових правовідносин, відповідно

до якого працівник не має права передавати свої права та обов’язки іншим

особам;

2) заробітна плата виплачується за процес праці та за його результат.

Кодекс законів про працю ставить заробітну плату в залежність від кількості

і якості виконуваної роботи. Правильніше стверджувати, що заробітна плата

виплачується за робочий час, наданий працівнику на виконання відповідної

виробничої функції, і за результати праці [69, с. 129].

Гарантійними визнаються виплати, що здійснюються у випадках, коли

працівник фактично не виконував роботу у роботодавця, з яким знаходиться

в трудових правовідносинах, але з причин, визнаних законом поважними

(простій не з вини працівника, виконання державних і громадських

обов’язків, відпустка тощо).
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Компенсаційними визнаються виплати, що мають на меті

відшкодування витрат, понесених працівником у зв’язку з виконанням ним

своїх трудових обов’язків (витрати на інструмент, спецодяг, відрядження,

переїзд на роботу в іншу місцевість тощо).

За ознакою виплати на основі встановлених норм заробітна плата

істотно відрізняється від винагороди за цивільно-правовим договором. Це

пояснюється тим, що така винагорода встановлюється виключно самим

договором і визначається сформованою ринковою ціною на товари, роботи і

послуги. Крім того, на відміну від трудового договору, в якому заробітна

плата є істотною умовою [76, с. 57], ціна в переважній більшості цивільно-

правових договорів не відноситься до числа істотних умов;

3) гарантованість основної та додаткової заробітної плати. Отримання

працівником основної та додаткової заробітної плати не залежить від

результатів діяльності організації в цілому. При несамостійній роботі

працівник додає свою працю до засобів виробництва роботодавця і не може

контролювати його діяльність. Логічно, що в такому випадку на працівника

не покладається ризик збитків роботодавця;

4) систематичність виплати основної та додаткової заробітної плати. Ця

ознака тісно пов’язана з ознакою плати за витрачену працівником працю з

урахуванням інтенсивного і екстенсивного її факторів. Ознака обумовлена

також триваючим характером трудових правовідносин, які, за загальним

правилом, виникають на основі трудового договору на невизначений термін.

Заробітна плата виплачується за виконану працівником норму праці.

Право на отримання заробітної плати у повному обсязі працівник отримує

тільки тоді, коли виконує відповідну норму праці (норму часу, норму

виробітку тощо) [77, с. 42];

5) заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у

грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує

працівникові за виконану ним роботу. Розмір основної та додаткової

заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної роботи,
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професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та

господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним

розміром не обмежується [10, с. 203]. Питання державного і договірного

регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх захисту

визначається Кодексом законів про працю України, Законом України «Про

оплату праці» та іншими нормативно-правовими актами [10, с. 203].

Отже, до основних спільних ознак основної та додаткової заробітної

плати належать наступні:

1) заробітна плата – це винагорода за працю, тобто за реально

виконаний об’єм роботи (в основній – установлений нормою, а у додатковій

– понад цю норму);

2) вона базується на заздалегідь установлених нормах (тарифних

ставках, окладах, відрядних розцінках);

3) виплачується за кінцевими результатами праці;

4) виплачується за рахунок коштів, зароблених відповідною

організацією;

5) її розміри ніякими максимальними межами не обмежуються і не

можуть бути нижче мінімального розміру оплати праці, встановленого

державою.

На нашу думку, потрібно виділити наступні функції правового

регулювання основної та додаткової заробітної плати [78, с. 17]:

1) відтворювальну, яка полягає в забезпеченні можливості відтворення

робочої сили і включає в себе забезпечення тривалої працездатності,

забезпечення сім’ї, зростання професійного та культурного і освітнього

рівня. Рівень заробітної плати повинен забезпечуватися ефективним

виробництвом. Працівник отримує за свою діяльність плату, яка відповідає

затраченій праці;

2)стимулюючу (мотиваційну), спрямовану на підвищення

зацікавленості в розвитку виробництва. За якість, активну діяльність, високу
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ефективність працівника заохочують додатковими виплатами, що стимулює

його працездатність;

3) обліково-виробничу, яка характеризує міру участі живої праці в

процесі утворення ціни продукту, його частку в сукупних витратах

виробництва. Тобто будь-якій діяльності повинна відповідати оплата праці.

Стимулююча роль заробітної плати проявляється у забезпеченні

взаємозв’язку розмірів оплати праці з конкретними результатами трудової

діяльності працівників. Можна сказати, що ступінь реалізації стимулюючої

функції пропорційна рівню стимулюючої ролі заробітної плати. Саме в цьому

полягає принципова відмінність і органічний взаємозв’язок зазначених

понять [70].

Стимулююча роль заробітної плати – величина вимірна. Вона може

підвищуватися або знижуватися залежно від того, чи відповідають розміри

оплати праці трудовому внеску працівників, їх результатам. Отже,

стимулюючу роль можна оцінювати, аналізувати і співставляти через призму

ефективності. За рівнем зростання основної та додаткової заробітної плати

можна судити про підвищення її стимулюючої ролі, тобто про її

ефективність.

Звичайно, таку методику аналізу ефективності заробітної плати не

можна визнати абсолютно точною, оскільки вона не дозволяє повною мірою

виявити власний ефект оплати по результатах праці. Чисельник формули

ефективності заробітної плати (ефект) є результатом витрат, пов’язаних не

тільки з оплатою по праці, а й з використанням засобів і предметів праці.

Кожна функція як частина єдиного цілого – основної та додаткової

заробітної плати – не тільки припускає існування інших частин, а й містить у

собі їх елементи. Наприклад, такі функції як обліково-виробнича,

відтворювальна, стимулююча одночасно відіграють і соціальну роль. У свою

чергу, у відтворювальній функції реалізуються стимулююча та обліково-

виробнича функції заробітної плати. Разом з тим, при загальній єдності одна
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або декілька функцій певною мірою можуть бути протилежними іншій або

виключатимуть іншу функцію чи знижуватимуть результат її дії;

4) статусну функцію, що передбачає відповідний статус працівника,

який визначається розміром оплати праці, а також його статус по

відношенню до інших працівників. Ця функція вказує на взаємозалежність

статусу, посади на підприємстві та заробітної плати, тобто чим вищий статус,

тим вища заробітна плата;

5) регулюючу функцію, яка впливає на відношення між попитом і

пропозицією робочої сили, на формування колективу, забезпечення його

зайнятості. Ця функція виступає балансом між працівниками і роботодавцем.

Основа реалізації функції – диференціація в оплаті праці по групах

працівників;

6) економічну (виробничу) функцію, роль якої полягає в регулюванні

трудової діяльності громадян, активному впливі на виробництво та виплату

заробітної плати. Праця як економічна категорія є процесом, у якому

здатність людини до праці поєднується із засобами виробництва. Від того,

наскільки продуктивно буде працювали людина, залежить економічний

результат діяльності підприємства. Тому засобами трудового права

створюються умови для поєднання зусиль працівника і організаторів процесу

праці для досягнення економічного ефекту. Дана функція є важливою для

обох видів(форм) заробітної плати, вона стимулює працівника до виконання

якісної роботи, оскільки сприяє збільшенню його прибутку, а роботодавцеві

забезпечує якісне та своєчасне виконання роботи [72].

Регулюючи трудову діяльність громадян, трудове право активно

впливає на виробництво і тим самим виконує економічну, виробничу

функцію. Саме через трудові відносини реалізуються виробничі програми,

створюється і примножується народне багатство та фонди матеріального

забезпечення працюючих. Економічна функція трудового права впливає на

економічні відносини шляхом встановлення міри праці та міри споживання,

диференціації праці за ознакою її складності, визначення кількісних і якісних
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показників праці, стимулювання матеріальними засобами

високопродуктивної праці;

7) соціальну функцію, яка проявляється в тому, що за її допомогою

формується особа працівника в напрямку, необхідному для суспільства.

Ознакою розвитку особи працівника є його сумлінне ставлення до праці,

участь в справах трудового колективу та громадських організаціях.

Ініціативна та сумлінна праця працівника завжди призводить до збільшення

преміальних виплат [79, с. 16].

Трудове право України активно впливає на соціальні чинники розвитку

суспільства. Соціальну сферу суспільного життя становлять переважно

відносини стосовно становища людей в суспільстві, тобто відносини рівності

або нерівності, співробітництва чи експлуатації, ступеня розвитку особи,

ставлення до власності. Саме завдяки праці та її результатам створюється

можливість визначити становище людини в суспільстві. Тому право,

регулюючи відносини щодо застосування праці, стає важливим чинником

розвитку суспільних відносин.

У трудовому праві України знаходять закріплення принципи соціальної

справедливості, подальшого розвитку засад рівності, стимулювання

прогресивних змін в умовах і змісті праці, створення оптимальної організації

праці на виробництві, сприятливих умов для залучення робочої сили до праці

і розвитку особи працівника, стимулювання трудової та громадської

активності, забезпечення гарантій зайнятості в здійсненні трудових відносин.

Кожний з цих напрямів соціальної дії трудового права підкріплюється

відповідними правовими нормами [72].

8) захисну функцію, яка полягає у тому, що нормами трудового права

передбачена система заходів, спрямованих на захист прав і законних

інтересів конкретних суб’єктів правовідносин щодо нарахування та виплати

основної та додаткової заробітної плати, які складають предмет трудового

права, нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства, чіткий
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порядок розгляду та вирішення трудових спорів, які виникають в результаті

конфліктів у даних питаннях;

9) ідеологічну (виховну) функцію, що спрямована на формування

особистості працівника, потреби в суспільно корисній праці, усвідомлення її

необхідності, сумлінного ставлення до виконання своїх функціональних

обов’язків, справедливе регулювання трудових відносин. Має загальну

соціальну спрямованість на справедливе регулювання трудових відносин і

виховання свідомості цієї справедливості. Провідне становище людини у

виробництві визначають його розумові здібності, хоч і фізичні здібності є

важливим компонентом робочої сили [79, с. 17].

З вищенаведеного можна зробити наступний висновок: щоб підвищити

ефективність заробітної плати і щоб організація заробітної плати відповідала

її об’єктивному змісту та особливостям розвитку суспільства, потрібно вміло

регулювати ці функції, використовувати об’єктивну єдність і протилежність

її функцій, своєчасно посилювати одні або послаблювати інші.

Для працівника заробітна плата є основним доходом, за допомогою

якого він може існувати, забезпечувати свої потреби, утримувати сім’ю, і

тому він об’єктивно зацікавлений у збільшенні оплати, а, отже, підвищенні

ефективності праці.

Для підприємця ж заробітна плата є витратою, і він прагне до її

мінімізації в розрахунку на одиницю продукції шляхом як більш

раціональної завантаженості працівника протягом робочого часу, так і більш

ефективної організації праці та виробництва, підвищення його технічного

рівня, а також більш жорсткого нормування праці. Отже, заробітна плата

повинна гарантувати отримання потрібного роботодавцю результату,

спонукаючи працівника до певної активності.

Враховуючи вищезазначене можна стверджувати, що основна та

додаткова заробітна плата мають багато спільних рис, що їх характеризують

та визначають основні напрями регулювання та мотивацію працівника до

праці.
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Висновки до розділу 1

1. Додаткова заробітна плата – це передбачені чинним законодавством,

а також трудовим договором між працівником та роботодавцем додаткові

виплати для працівника понад основну заробітну плату, що включають у себе

доплати, надбавки, гарантії та компенсації, премії, пов’язані з виконанням

виробничих завдань та функцій, які слугують винагородою за

понаднормативну працю, трудові успіхи та винахідливість і за особливі

умови праці.

2. Запропоновано наступні ознаки додаткової заробітної плати: 1)

додаткова заробітна плата має додатковий, похідний характер від основної

заробітної плати; 2) розмір додаткової заробітної плати не залежить від

розміру основної; 3) розмір додаткової заробітної плати визначається за

ініціативою роботодавця; 4) додаткова заробітна плата переважно залежить

від прибутків підприємства; 5) додаткова заробітна плата є вираженням

індивідуального статусу працівника; 6) додаткова заробітна плата має,

зазвичай, непостійний характер.

3. Основними спільними ознаками для основної та додаткової

заробітної плати є такі: 1) заробітна плата – це винагорода за працю, тобто за

реально виконаний об’єм роботи (в основній – установлений нормою, а у

додатковій – понад цю норму); 2) вона базується на заздалегідь установлених

нормах (тарифних ставках, окладах, відрядних розцінках); 3) виплачується за

кінцевими результатами праці; 4) виплачується за рахунок коштів,

зароблених відповідною організацією; 5) її розміри ніякими максимальними

межами не обмежуються і не можуть бути нижче мінімального розміру

оплати праці. встановленого державою.

4. Проблемним залишається питання неузгодженості визначення

заробітної плати у вітчизняному законодавстві із дефініцією, що міститься у

міжнародному договорі, згоду на обов’язковість якого надала Україна. При
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цьому слід зауважити, що міжнародне законодавство є таким, що в більшій

мірі захищає права працівника у порівнянні із законодавством України.
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РОЗДІЛ 2

СТРУКТУРА, МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ТА ГАРАНТІЇ

ДОДАТКОВОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

2.1 Порядок та структура додаткової заробітної плати

Питання, які пов’язані з заробітною платою, порядком її виплати і

надання, структурою тощо, завжди викликали інтерес як у суспільстві

загалом, так і в кожного громадянина. Зазначене обумовлено тим, що

відповідна категорія має надзвичайно важливе соціально-економічне

значення, оскільки в переважній більшості випадків саме завдяки їй

забезпечується життєдіяльність людини, її родини тощо. Як правове явище

заробітна плата виступає одним з ключових, основоположних правових

інститутів трудового права, що опосередковує правовідносини у сфері праці,

здійснює стимулювання та мотивацію до роботи за наймом, оплату такої

праці.

Особливо важливого значення набуває питання структури

досліджуваної категорії з огляду на те, що вона включає значну кількість

складових елементів, які являють собою досить розгалужену і складну

систему. За таких обставин існує необхідність у проведенні теоретичного

структурування додаткової заробітної плати, тобто надання їй чіткої

організації. Для цього необхідно провести науково-теоретичне обґрунтування

системи складових елементів додаткової заробітної плати, правил її

побудови, визначити зв’язки між такими елементами, встановити її

характерні ознаки. Дослідження проблематики структури додаткової

заробітної плати має надзвичайно важливе доктринальне та практичне

значення. Так, в умовах реформування вітчизняного трудового законодавства

України існує потреба у закріпленні на законодавчому рівні нових підходів

та стандартів, у тому числі й у сфері оплати праці найманих працівників. Для
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цього необхідно провести науково-теоретичне дослідження сучасного стану

структури додаткової заробітної плати та визначити шляхи удосконалення

нормативно-правової бази з означеної проблематики для  практичного

застосування відповідних доктринальних положень. Значення останнього

полягає в тому, що віднесення тієї чи іншої виплати до структури додаткової

заробітної плати сприятиме підвищенню захищеності правового положення

найманих працівників, гарантуванню їх трудових прав у частині отримання

додаткової винагороди за працю, стимулюватиме та мотивуватиме таких

працівників до найманої праці.

Актуальність висвітлюваних питань зумовлена тим, що на сьогодні

наявні значні недоліки у правовому регулюванні додаткової заробітної плати,

мають місце порушення строків її виплати, виплати в неповному обсязі або

не у всіх випадках, встановлених нормами чинного трудового законодавства

України, та інші негативні явища, які виникають внаслідок дії цілої низки

об’єктивних та суб’єктивних факторів. За таких умов важливого значення

набуває теоретичне розроблення та обґрунтування багатьох категорій

відповідного правового явища, особливо в частині визначення його

структури та порядку надання. Надзвичайний науковий інтерес пов’язаний з

відсутністю єдності в науці трудового права щодо елементів структури

додаткової заробітної плати, а також належного правового врегулювання

таких суспільних відносин нормами чинного трудового законодавства

України, складність та нечіткість порядку надання додаткової заробітної

плати тощо.

Досліджувану проблематику вивчали у тій чи іншій мірі багато

представників доктрини трудового права, а саме: Л.Б. Баранник [80],

В.М. Вегера [81], М.І. Деревянко [82], С.Г. Заболотна [83], М.О. Кабаченко

[84], К.В. Кислиця [85], В.М. Ковальов [86], С.О. Корецька [87],

Ю.М. Куліков [88], І.В. Луняк [89], Т.В. Майорова [90], Д.О. Новіков [91],

В.І. Приймак [92], О.М. Сазонець [93], С.С. Слава [94], М.П. Соколик [95],

Т.Б. Фартушок [96], С.О. Цимбалюк [97], С.В. Шелешкова [98] та інші.
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На сьогодні питання щодо структури та порядку надання додаткової

заробітної плати недостатньо розглянуті в науковій юридичній літературі, а

серед науковців-правників відсутня єдність з приводу основних,

концептуальних категорій відповідного правового явища, що зумовлює

потребу у проведенні подальших науково-теоретичних досліджень.

Важливим аспектом порядку надання додаткової заробітної плати є

форма її виплати. Чинне трудове законодавство України встановлює, що

заробітна плата найманих працівників виплачується у грошових знаках, які

мають законний обіг в Україні, тобто гривні. Крім того, не допускається

виплата заробітної плати у формі боргових зобов’язань або розписок чи в

будь-якій іншій формі. Однак варто зазначити, що на сьогодні приписи

вітчизняного трудового законодавства не забороняють проводити виплату

заробітної плати банківськими чеками. Порядок такої виплати грошової

винагороди за працю найманим працівникам має встановлюватися Кабінетом

Міністрів України за погодженням з Національним банком України (ст. 23

Закону України «Про оплату праці») [12]. Проте відповідний порядок не

затверджений найвищим органом державної влади України у системі органів

виконавчої влади, внаслідок чого неможливо реалізувати відповідну норму

трудового законодавства України. На наше переконання, варто відмовитися

від можливості виплати заробітної плати найманим працівникам

банківськими чеками, оскільки на сьогодні їх застосування значно

скоротилося у зв’язку з розвитком комп’ютерної техніки, платіжних систем

тощо. Таким чином, при реформуванні вітчизняного законодавства про

оплату праці необхідно удосконалити правові норми з урахуванням

сучасного розвитку суспільних відносин.

Крім грошової форми, законодавство України дозволяє здійснювати

виплату заробітної плати в натуральній формі у разі, якщо це передбачено

умовами колективного договору на підприємстві, в установі, організації.

Застосування названої форми виплати винагороди за працю допускається

лише у виняткових випадках з дотримання таких умов: 1) виплати мають
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частковий характер у розмірі, що не перевищує 30 відсотків нарахованої за

місяць заробітної плати; 2) виплати мають місце у тих галузях або за тими

професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у

грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів,

перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України; 3) виплата

здійснюється  за цінами не вище собівартості (ст. 23 Закону України «Про

оплату праці») [12].

Отже, чинне трудове законодавство України передбачає дві форми

виплати винагороди за працю: 1) грошову та  2) натуральну. Пріоритетне

значення законодавець віддає саме грошовій формі, що є цілком

виправданим, оскільки гроші як загальний еквівалент вартості всіх інших

товарів, робіт та послуг є універсальним засобом оплати праці, який може

забезпечити життєдіяльність найманого працівника та його родини.

Застосування ж натуральної форми має обмежений характер і дозволяється

лише у виняткових випадках, тобто тільки у тому разі, якщо це передбачено

умовами колективного договору. На наш погляд, при реформуванні

вітчизняного трудового законодавства, яке регламентує питання додаткової

заробітної плати, варто повністю відмовитися від застосування натуральної

форми оплати праці та залишити виключно грошову форму винагороди для

найманих працівників. Це пояснюється тим, що в умовах ринкової економіки

виплата заробітної плати, в тому числі і додаткової, у формах, відмінних від

грошової, є економічно та соціально не виправданою, призводить до

звуження прав найманих працівників у частині вільного розпоряджання

своєю винагородою за працю, створює складнощі при визначенні вартості

тих предметів і речей, які надаються найманому працівнику в рахунок його

оплати праці тощо.

Складовою частиною порядку надання додаткової заробітної плати є

строки її виплати. У першу чергу слід зазначити, що на сьогодні чинне

трудове законодавство України не встановлює будь-яких особливостей щодо
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виплати додаткової заробітної плати, а тому варто керуватися загальними

нормами про оплату праці найманих працівників.

Вітчизняне законодавство про оплату праці містить норму, відповідно

до якої заробітна плата найманим працівникам виплачується наступним

чином: 1) регулярно; 2) лише в робочі дні; 3) в строки, які визначені

колективним договором або актом роботодавця за згодою з профспілковою

організацією чи уповноваженим представником трудового колективу; 4) не

рідше двох разів на місяць; 5) проміжок часу між виплатами заробітної плати

має становити не більше шістнадцяти календарних днів; 6) виплати

надаються не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який

здійснюється виплата (ст. 115 Кодексу законів про працю України) [13].

Таким чином, строки виплати додаткової заробітної плати повністю

збігаються із строками виплати основної заробітної плати найманих

працівників. Такий підхід законодавця є виправданим, однак щодо

додаткової оплати праці не завжди можна керуватися загальним правилом,

оскільки додаткова заробітна плата включає, зокрема, такі особливі грошові

виплати : 1) суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у

зв’язку з порушенням термінів її виплати; 2) витрати, пов’язані з наданням

безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського,

річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту;

3) оплату, а також суми  грошових  компенсацій у разі невикористання

щорічних (основної  та  додаткових)  відпусток та додаткових  відпусток

працівникам,  які  мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством, та

інше [99]. Отже, застосування загального правила щодо строків виплати

заробітної плати не завжди може застосовуватися щодо тих грошових виплат,

які є складовими частинами додаткової заробітної плати, та як такі виплати

не пов’язані з посадовим окладом найманого працівника або фактично

відпрацьованим ним часом, а тому неможливо визначити чіткий їх розмір та

графік виплати у відповідності з нормами чинного трудового законодавства

України. Крім того, окремі складові структури додаткової заробітної плати
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взагалі не передбачають надання будь-яких виплат найманим працівникам.

Беручи до уваги вищевикладене, доцільно на законодавчому рівні

врегулювати питання строків виплати додаткової заробітної плати. Крім того,

варто нормативно встановити строки надання компенсації тих виплат, які

охоплюються поняттям «додаткова заробітна плата», але не пов’язані з

наданням найманим працівникам грошових коштів.

Складовим елементом порядку надання додаткової заробітної плати є

місце її виплати. З даного приводу чинне трудове законодавство України

також не передбачає будь-яких особливостей, а тому слід керуватися

виключно загальними нормами про оплату праці. Так, забороняється

виплачувати заробітну плату в магазинах роздрібної торгівлі та

розважальних закладах. Винятком є лише такі випадки, коли провадиться

виплата найманим працівникам, які працюють у таких магазинах або

закладах (ст. 24 Закону України «Про оплату праці») [12]. Таким чином, на

сьогодні діє загальне правило, згідно з яким додаткова заробітна плата

виплачується за місцем роботи працівника.

Також вітчизняне законодавство про оплату праці передбачає

можливість за особистою письмовою згодою найманого працівника

провадити виплату заробітної плати на вказаний ними рахунок за допомогою

банківських установ. Крім того, обов’язок оплачувати відповідні банківські

послуги покладається на роботодавця (ст. 24 Закону України «Про оплату

праці») [12]. Таким чином, на сьогодні трудове законодавство України

передбачає можливість вибору найманим працівником форми отримання

належної йому винагороди за працю. Основною з них є виплата належних

працівнику грошових сум безпосередньо за місцем роботи, в той же час,

виплати через банківські установи мають другорядне значення. Однак в

умовах розвитку різноманітних платіжних систем, розгалуженої банківської

системи, науково-технічного прогресу та переходу від готівкових

розрахунків до безготівкових необхідно на законодавчому рівні передбачити,

що додаткова заробітна плата виплачується у вигляді електронних грошей
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через банківські установи. Також існує потреба у нормативному

врегулюванні питання місця виплати тих складових додаткової заробітної

плати, які не пов’язані з виплатою найманому працівнику грошових коштів.

У межах порядку надання додаткової заробітної плати варто виділити

процедуру проведення відрахувань із неї. Відповідно до ст. 26 Закону

України «Про оплату праці» відрахування із заробітної плати можуть

провадитися тільки у випадках, передбачених законодавством. Так, трудове

законодавство встановлює такі розміри всіх відрахувань із заробітної плати:

1) не більше 20 відсотків при кожній виплаті винагороди працівника; 2) не

більше 50 відсотків при кожній виплаті винагороди працівника у випадках,

встановлених законодавством; 3) 70 відсотків при кожній виплаті грошової

винагороди працівника у разі відрахування при відбуванні покарання у

вигляді виправних робіт або при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей

[12].

Відрахування за ініціативою роботодавця здійснюються в порядку,

визначеному ст. 127 Кодексу законів про працю України. Зокрема

відрахування із заробітної плати найманих працівників для покриття їх

заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють,

можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або

уповноваженого ним органу: 1) для повернення авансу, виданого в рахунок

заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних

помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу,

виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на

господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру

відрахування; 2) при звільненні працівника до закінчення того робочого року,

в рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки;

3) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству,

установі, організації [13].

У юридичній літературі звертається увага на те, що необхідно внести

зміни до п. 2 ч. 2 ст. 127 Кодексу законів про працю України стосовно того,
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що відповідні відрахування не можуть проводитися, якщо працівник

звільняється в разі поновлення на роботі працівника, який раніше виконував

цю роботу. Також необхідно до наведеної статті кодифікованого закону

внести зміни і стосовно працівників, які звільняються за власним бажанням,

якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, умови

колективного чи трудового договору (ч. 3 ст. 38 Кодексу законів про працю

України). Недоцільно здійснювати відрахування із заробітної плати за

невідпрацьовані дні відпустки і у випадках смерті працівника [100, с. 127;

101, с. 10; 102, с. 85]. Таким чином, на сьогодні у правовому регулюванні

здійснення відрахувань із заробітної плати найманого працівника, в тому

числі і додаткової, наявні недоліки та прогалини, а тому відповідні приписи

трудового законодавства України потребують удосконалення з метою

охорони трудових прав та законних інтересів таких працівників, а також

забезпечення дієвого механізму здійснення відрахувань із заробітної плати.

Слід відзначити, що відрахування можливі лише в тому разі, якщо додаткова

заробітна плата виплачується найманому працівнику у грошовій формі.

Тобто ті складові додаткової заробітної плати, які не пов’язані з наданням

грошових  коштів працівникам, не можуть бути об’єктом відрахування.

Отже, на наше переконання, доцільно при реформуванні вітчизняного

законодавства про оплату праці та здійснення кодифікації правових норм

передбачити спеціальну норму права, яка б законодавчо регулювала питання

здійснення відрахувань безпосередньо із додаткової заробітної плати.

Порядок надання додаткової заробітної плати передбачає вільне

розпорядження найманим працівником винагородою за працю. Сутність

зазначеного полягає в тому, що особа може без будь-яких перешкод,

погодження з іншими суб’єктами, на власний розсуд вирішувати, яким чином

їй  використовувати додаткову винагороду за працю.

Згідно із ст. 25 Закону України «Про оплату праці» забороняється

будь-яким способом обмежувати працівника щодо вільного розпорядження

своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством.
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Забороняються відрахування із заробітної плати, метою яких є пряма чи

непряма сплата працівником роботодавцю чи будь-якому посередникові за

одержання або збереження роботи [12]. З аналізу наведеної законодавчої

норми випливає, що можливість вільно розпоряджатися заробітною платою

може обмежуватися. До таких випадків належать і відрахування, що

передбачені статтями 127 та 128 Кодексу законів про працю України, а також

ст. 26 Закону України «Про оплату праці». Отже, здійснення відрахувань, які

проводяться на підставі та у порядку, встановленому нормами чинного

трудового законодавства України, не є обмеженням вільного  розпорядження

винагородою за працю найманим працівником. Це пояснюється тим, що

здійснення відповідних відрахувань має на меті сплату обов’язкових

платежів або виплат, які передбачені нормами того чи іншого законодавчого

акта України, для забезпечення функціонування держави, її органів (сплата

податків), виконання рішення суду, яке набрало законної сили (стягнення за

виконавчими документами) тощо.

Відрахування, які здійснюються за ініціативою роботодавця,

спрямовані на компенсацію останньому завданої найманим працівником

шкоди або виплачених йому грошових коштів за невідроблені дні відпустки

у випадку звільнення такого працівника в тому разі, якщо він вже одержав

відпустку, повернути помилково виплачені в якості заробітної плати грошові

кошти тощо. Таким чином, їх стягнення вищезазначених коштів також не є

порушенням права на вільне розпорядження додатковою винагородою за

працю, оскільки справляння таких відрахувань здійснюється в чітко

визначених нормами трудового законодавства України випадках і не

пов’язане із спробами зменшити додаткову заробітну плату найманого

працівника або іншим чином погіршити його становище. Натомість

відповідні відрахування мають на меті повернути грошові кошти, які не є

додатковою заробітною платою найманого працівника, однак були виплачені

йому в її якості, або ж стягнути з нього завдану роботодавцю шкоду.
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Чинне трудове законодавство України містить заборону на

відрахування із заробітної плати, якщо це пов’язано з прямою чи непрямою

сплатою найманим працівником роботодавцю чи будь-якій третій особі

плати за одержання або збереження роботи. Тобто сплата будь-яких

комісійних винагород, посередницьких послуг за надання робочого місця

найманому працівнику тощо не допускається. Проте суттєвим недоліком є

відсутність у чинному законодавстві України будь-яких санкцій за вчинення

відповідних діянь. Зокрема ні ст. 172, ні ст. 173 Кримінального кодексу

України прямо не встановлює кримінальної відповідальності за відрахування

із заробітної плати, метою яких є пряма чи непряма сплата працівником

роботодавцю чи будь-якому посередникові плати за одержання або

збереження роботи [103; 104]. Крім того, слід звернути увагу, що у більшості

випадків, відповідні відрахування здійснюються не безпосередньо із

заробітної плати, а сплачуються найманим працівником після її одержання.

Таким чином, на нашу думку, варто закріпити у чинному законодавстві

відповідальність роботодавця або третіх осіб за одержання від працівника

будь-яких грошових коштів чи іншої матеріальної вигоди за одержання або

збереження за ним роботи.

Важливим аспектом порядку надання додаткової заробітної плати є

повідомлення найманого працівника про умови оплати праці та про її розмір.

Згідно із ст. 29 Закону України «Про оплату праці» при укладанні

працівником трудового договору (контракту) роботодавець повинен довести

до відома найманого працівника наступну інформацію: 1) відомості про

умови оплати праці; 2) відомості про розмір заробітної плати; 3) відомості

про порядок та строки виплати винагороди за працю; 4) відомості про

підстави проведення відрахувань із заробітної плати у випадках,

передбачених законодавством. Крім того, в разі запровадження нових або

зміни діючих умов оплати праці в бік погіршення становища найманого

працівника, роботодавець має повідомити про це найманого працівника не

пізніш як за 2 місяці до такого запровадження чи зміни [12]. Отже, норми
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чинного трудового законодавства України передбачають, що роботодавець,

зокрема, має повідомити найманого працівника про умови виплати

додаткової заробітної плати, її розмір, порядок і строки виплати, а також

можливі відрахування. Наведене є суттєвою гарантією дотримання прав та

законних інтересів найманих працівників у частині одержання додаткової

винагороди за працю. Однак недоліком є те, що приписи чинного трудового

законодавства України не вимагають складання роботодавцем будь-яких

документів, які б могли підтвердити, що дійсно той чи інший працівник

ознайомлений з відповідною інформацією. За таких обставин, ми вважаємо,

що в умовах низького рівня правової культури населення в Україні, частих

випадків порушення прав найманих працівників з боку роботодавців варто

нормативно закріпити норму, відповідно до якої ознайомлення найманого

працівника з відомостями про умови додаткової оплати праці здійснюється

під розписку з обов’язковим наданням останньому пам’ятки, де міститься

інформація щодо додаткової заробітної плати. Крім того, аналогічно варто

здійснювати і повідомлення про нові або зміну діючих умов оплати праці в

бік погіршення становища найманого працівника.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про оплату праці» при кожній

виплаті заробітної плати роботодавець повинен повідомити найманого

працівника про такі дані, що належать до періоду, за який провадиться

оплата праці: 1) загальна сума заробітної плати з розшифруванням всіх видів

проведених виплат; 2) відомості про розміри та підстави проведених

відрахувань; 3) розмір заробітної плати, що належить до виплати найманому

працівнику [12]. Наведена норма Закону також є важливою гарантією

дотримання трудових прав та законних інтересів найманого працівника в

частині отримання додаткової винагороди за працю. Проте істотним

недоліком є також відсутність законодавчої норми, яка б зобовязувала

роботодавця надавати таке повідомлення у письмовому вигляді та під

розписку працівника, оскільки на практиці мають місце випадки

недотримання відповідної норми чинного трудового законодавства України з
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боку роботодавців. Крім того, відсутність відповідальності за таке

правопорушення, тобто негативних наслідків для суб’єкта трудових

правовідносин, у правозастосуванні нівелює значення названої правової

норми як гарантії для найманих працівників. Тому при реформуванні

трудового законодавства України слід врахувати наведені вище зауваження з

метою усунення відповідних прогалин та забезпечення дієвого механізму

реалізації трудових прав найманих працівників на отримання додаткової

оплати праці.

Таким чином, порядок надання додаткової заробітної плати – це

сукупність передбачених нормами чинного трудового законодавства України

вимог, які забезпечують кожному найманому працівнику гарантоване

Конституцією України право на одержання додаткової винагороди за

виконувану роботу за трудовим договором.

Стосовно змісту категорії «структура» у загальнотеоретичному

(філософському) значенні, то Велика сучасна енциклопедія визначає

відповідне поняття як сукупність сталих зв’язків між великою кількістю

компонентів об’єкта, які забезпечують його цілісність і самототожність [105,

с. 561]. З наведеної дефініції можна зробити такі висновки: по-перше,

структура являє собою сукупність певних елементів, які перебувають між

собою у сталому та постійному зв’язку, по-друге, завдяки цьому така

сукупність є єдиною та цілісною, а тому може існувати самостійно та сама

себе забезпечувати.

В Академічному тлумачному словнику української мови термін

«структура» трактується як  взаєморозміщення та взаємозв’язок складових

частин цілого; устрій, організація чого-небудь [106, с. 789]. Тобто

структурою в теоретичному розумінні є складові частини певного цілісного

явища, які перебувають між собою у взаємному зв’язку та займають чітке

місце в ієрархії побудови такого явища. На наше переконання, суттєвим

недоліком наведеної дефініції є те, що у ній не акцентується увага на тому,
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що така організаційна структура незалежна та відособлена, тобто сама себе

забезпечує, що і визначає її відносну самостійність від інших категорій.

Таким чином, структурою додаткової заробітної плати є сукупність її

складових елементів, які перебувають між собою у тісному і

взаємозалежному зв’язку, що забезпечує її існування та функціонування як

цілісної та відносно самодостатньої системи.

Поняття заробітної плати не є простим, оскільки має достатньо складну

та розгалужену структуру. З даного приводу в науковій юридичній літературі

справедливо зазначається, що виплати за цивільно-правовими договорами не

мають такої складної структури. Як правило, в цивільно-правовому договорі

обумовлюється лише вартість виконання робіт або надання послуг. Іншими

словами, складна структура заробітної плати є важливою ознакою, яка

відрізняє заробітну плату від виплат за цивільно-правовими договорами. У

зв’язку з цим виникає певне здивування, коли окремі представники науки

трудового права пишуть про доцільність на законодавчому рівні взяти за

основу єдине загальне визначення поняття заробітної плати без поділу її на

основну й додаткову, а чіткіші критерії розподілу заробітної плати віднести

до компетенції окремих підприємств, які мають конкретизувати їх у

трудовому договорі з кожним працівником та в локальних нормативно-

правових актах [107, с. 80]. Ми підтримуємо наведену вище позицію з

приводу того, що не варто ототожнювати структуру винагороди за працю у

трудовому праві та структуру виплат за виконання робіт (надання послуг) у

цивільному праві, адже вони мають абсолютно відмінну правову природу,

мету, цілі, завдання та принципи, джерела правового регулювання тощо.

Крім того, незрозуміло з наукової точки зору, навіщо зводити поняття

заробітної плати у трудовому праві до виплат цивільно-правового характеру,

яку мету переслідують відповідні науковці-правники та якого результату

бажають досягнути.

У ст. 2 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що до

структури заробітної плати належать: 1) основна заробітна плата, тобто
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винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці;

2) додаткова заробітна плата, тобто винагорода за працю понад установлені

норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці; 3) інші

заохочувальні та компенсаційні виплати [12].

З урахуванням приписів чинного трудового законодавства України

структура додаткової заробітної плати включає: 1) винагороду понад

установлені норми; 2) винагороду за трудові успіхи та винахідливість;

3) винагороду за особливі умови праці. Названі категорії містять у собі

доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, а також  премії за

виконання виробничих завдань та функцій. Слід звернути увагу на те, що

таке формулювання законодавчої норми є дещо недосконалим з точки зору

юридичної техніки, оскільки з її змісту складно зрозуміти, які саме складові

елементи відносяться до додаткової заробітної плати.

У проекті Трудового кодексу України від 27 грудня 2014 року № 1658

пропонується інший підхід до правового регулювання заробітної плати в

Україні. Зокрема ст. 206 проекту Трудового кодексу України передбачає, що

структура заробітної плати складається з основної і додаткової заробітної

плати, де: 1) основна заробітна плата – це оплата за виконану роботу

відповідно до встановлених норм праці, що встановлюється у вигляді

тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок та посадових окладів (ставок

заробітної плати); 2) додаткова заробітна плата – це оплата, яка включає

виплати за перевиконання норм праці при відрядній формі заробітної плати, а

також доплати, надбавки, премії, винагороди за вислугу років, за

результатами роботи за рік, інші види заохочувальних виплат [108].

Таким чином, у проекті Трудового кодексу [109] України від 27 грудня

2014 року № 1658 пропонується віднести до структури додаткової заробітної

плати такі види виплат: 1) за перевиконання норм праці при відрядній формі

заробітної плати; 2) доплати; 3) надбавки; 4) премії; 5) винагороду за вислугу

років; 6) винагороду за результатами роботи за рік; 7) інші види

заохочувальних виплат. Тобто у ньому закріплено невичерпний перелік
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відповідних видів виплат додаткової винагороди за працю для найманих

працівників.

Аналіз законодавства зарубіжних країн свідчить, що у більшості

держав існує додаткова заробітна плата, яка полягає у нарахуванні

винагороди за важкість, небезпечність робіт, понаднормові роботи, роботи у

вихідні та святкові дні тощо; преміюванні як за досягнення трудових успіхів,

так і присвячене святам, пам’ятним датам тощо. Застосування досвіду інших

країн доцільне в тій мірі, у якій перенесення кращих правових моделей на

підготовлений ґрунт додасть рушійних сил економічному та соціальному

прогресу в Україні [28, с. 89].

Щодо структури додаткової заробітної плати, то в доктрині трудового

права висловлюють різні позиції з даного приводу. Так, на думку

С.М. Прилипка та О.М. Ярошенка, до неї належать такі елементи:

1) надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових

окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:

а ) суміщення професій (посад);

б) розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;

в) виконання робіт тимчасово відсутнього робітника;

г) роботу у важких та шкідливих і особливо важких та особливо

шкідливих умовах праці;

ґ) інтенсивність праці;

д) роботу в нічний час;

е) науковий ступінь;

є) керівництво бригадою;

ж) знання та використання в роботі іноземної мови;

з) допуск до державної таємниці;

и) класність водіям (машиністам) транспортних засобів;

2) оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні у

розмірах та за розцінками, установленими чинним законодавством;
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3) оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв’язку з

роботою понад нормальну тривалість робочого часу при вахтовому методі

організації праці, при підсумованому обліку робочого часу і в інших

випадках, передбачених законодавством;

4) відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до

тарифної ставки (окладу, посадового окладу);

5) суми виплат працівникам, пов’язаних з індексацією заробітної плати;

6) суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у

зв’язку з порушенням термінів її виплати;

7) вартість безоплатно наданих окремим категоріям працівників

відповідно до законодавства житла, вугілля, комунальних послуг, послуг

зв’язку та суми коштів відшкодування їхньої оплати тощо [110, с. 507-508].

У загальному вигляді авторами запропонованого вище підходу в певній

мірі розкрито складові елементи такої категорії як додаткова заробітна плата.

Однак суттєвим недоліком є те, що наведена структура не відображає всіх

виплат та інших структурних одиниць, які охоплюються поняттям

«додаткова заробітна плата». Наприклад, оплата за невідпрацьований час,

вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу,

обмундирування, що  може  використовуватися  поза робочим місцем та

залишається  в особистому постійному користуванні, або сума знижки у разі

продажу форменого одягу за зниженими цінами тощо.

Крім того, істотним недоліком запропонованого підходу є те, що

авторами не здійснено класифікації або групування складових поняття

«додаткова заробітна плата», що значно утруднює розуміння структури

досліджуваної категорії, не сприяє її доктринальному вивченню та

сприйняттю. За таких умов вона не придатна для теоретичних цілей. Також

видається сумнівним її практичне значення, оскільки нею не охоплено всіх

належних найманому працівнику грошових виплат та матеріальних

цінностей, які являють собою додаткову заробітну плату.
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Отже, розглянута вище структура досліджуваного поняття не розкриває

побудови відповідної системи, не визначає розміщення всіх її елементів, з неї

не простежуються зв’язки між такими елементами. Таким чином, вона може

бути взята за основу організації структури додаткової заробітної плати, але

потребує суттєвого науково-теоретичного доопрацювання.

Відповідно до п. 2 Інструкції із статистики заробітної плати, яка

затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13 січня

2004 року № 5 до структури додаткової заробітної плати відносяться:

1) надбавки  та  доплати  до  тарифних  ставок (окладів, посадових

окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:

1.1) суміщення професій (посад);

1.2) розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;

1.3) виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

1.4) роботу  у  важких  і  шкідливих та особливо важких і особливо

шкідливих умовах праці;

1.5) інтенсивність праці;

1.6) роботу в нічний час;

1.7) керівництво бригадою;

1.8) високу професійну майстерність;

1.9) класність водіям (машиністам) транспортних засобів;

1.10) високі досягнення в праці, у тому числі державним службовцям;

1.1). виконання особливо важливої роботи на певний термін;

1.12) знання та використання в роботі іноземної мови;

1.13) допуск до державної таємниці;

1.12) дипломатичні  ранги, персональні звання службових осіб, ранги

державних службовців, кваліфікаційні класи суддів;

1.13) науковий ступінь;

1.14) нормативний  час  пересування у шахті (руднику) від ствола до

місця роботи  і назад працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах;

1.15) роботу на територіях радіоактивного забруднення;
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1.16) інші  надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством,

включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати;

2) премії  та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають

систематичний характер незалежно від джерел фінансування;

3) відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до

тарифної ставки (окладу, посадового окладу);

4) оплата  роботи  в  надурочний  час  і  у  святкові та неробочі  дні  у

розмірах та за розцінками, установленими чинним законодавством;

5) оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв’язку  з

роботою  понад  нормальну тривалість робочого часу при вахтовому  методі

організації праці, при підсумованому обліку робочого часу і в інших

випадках, передбачених законодавством;

6) суми, виплачені (при виконанні робіт вахтовим методом) у  розмірі

тарифної ставки (окладу,  посадового  окладу) за дні перебування в дорозі  до

місцезнаходження підприємства (пункту збору) − місця роботи і назад,

передбачені графіком роботи на вахті, а  також  за дні  затримки  працівників

у  дорозі  через метеорологічні умови та з вини транспортних підприємств;

7) суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників;

8) суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у

зв’язку з порушенням термінів її виплати;

9) вартість   безоплатно   наданих  окремим  категоріям працівників

відповідно   до   законодавства   житла,   вугілля, комунальних послуг, послуг

зв’язку та суми коштів на відшкодування їхньої оплати;

10) витрати,  пов’язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам

залізничного,  авіаційного, морського,  річкового, автомобільного транспорту

та міського електротранспорту;

11) вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу,

обмундирування, що може використовуватися поза робочим місцем та

залишається  в особистому постійному користуванні, або сума знижки у разі

продажу форменого одягу за зниженими цінами;
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12) оплата за невідпрацьований час [99].

З наведеної норми правового акта вбачається, що структура додаткової

заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні

виплати, передбачені чинним трудовим законодавством України, премії,

пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Таким чином,

додаткова винагорода за працю найманих працівників залежить від факторів

виробничої діяльності, які не можуть бути повністю враховані наперед та які

відображають особливі, специфічні умови праці на відповідному

підприємстві, в установі, організації, або особливості праці певної категорії

працівників. Крім того, додаткова заробітна плата залежить від

індивідуальних результатів діяльності тих найманих працівників, які завдяки

своїм особистим здібностям досягли певних успіхів, наявності колективного

результату роботи тощо.

Суттєвим недоліком наведеної вище структури додаткової заробітної

плати є те, що вона зводиться до простого переліку складових елементів

відповідної системи та не містить визначення, за що конкретно здійснюється

доплата найманим працівникам. Крім того, ми вважаємо, що з метою

забезпечення належного гарантування та захисту трудових прав і законних

інтересів найманих працівників варто на законодавчому рівні ( у Кодексі

законів про працю України або Законі України «Про оплату праці»)

закріпити систему виплат та інших складових системи додаткової заробітної

плати. На сьогодні жоден чинний нормативно-правовий акт в Україні не

визначає чітко структуру додаткової заробітної плати, що створює значні

труднощі в застосуванні норм чинного трудового законодавства України, а

отже, і в реалізації права найманих працівників на отримання додаткової

винагороди за працю. Беручи до уваги наведене вище, в процесі

реформування вітчизняного законодавства про оплату праці варто врахувати

приведені зауваження та удосконалити приписи законодавства України з

метою подолання наявних прогалин у правовому регулюванні додаткової

заробітної плати.
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Враховуючи розглянуті теоретичні положення та норми чинного

трудового законодавства України, ми вважаємо, що під структурою

додаткової заробітної плати слід розуміти сталу сукупність передбачених

чинним трудовим законодавством України видів виплат та інших складових,

які не пов’язані з наданням грошових коштів найманим працівникам, мають

на меті враховувати індивідуальні результати праці найманих працівників, їх

колективні трудові успіхи, компенсувати роботу у шкідливих або особливих

умовах праці тощо та які не віднесені до основної заробітної плати,

перебувають між собою у тісному взаємозв’язку та взаємодії, є об’єктивно

обумовленим та відносно самостійним організаційним утворенням, яке

характеризується власними ознаками.

Структуру додаткової заробітної плати становлять: 1) винагорода за

працю понад установлені норми; 2) винагорода за трудові успіхи та

винахідливість; 3) винагорода за особливі умови праці та 4) інші види

виплат, які віднесено до додаткової заробітної плати.

До винагороди за працю понад встановлені норми можна віднести

наступні елементи структури.

1. Оплата праці за сумісництвом. Вона передбачає, що наймані

працівники отримують грошову винагороду за фактично виконану ними

роботу (ст. 102-1 Кодексу законів про працю України [13]. Застосування

категорії «за фактично виконану роботу» не означає, що праця найманих

працівників, які уклали трудовий договір про роботу за сумісництвом,

повинна оплачуватися тільки відрядно, тобто є допустимою і почасова

оплата праці сумісників. З наведеного вище законодавчого припису

вбачається, що не передбачає чинне трудове законодавство України

механізму урахування в заробітній платі невиконання нормованих завдань.

Тобто під фактично виконаною роботою в ч. 1 ст. 102-1 Кодексу

законів про працю України розуміють роботу, виконання якої відображено у

відрядному наряді, або ж роботу, виконання якої зафіксовано в табелі обліку

робочого часу найманих працівників.



84
Питання роботи за сумісництвом найманих працівників державних

підприємств, установ та організацій регулюються: 1) постановою Кабінету

Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних

підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 року № 245 [111];

2) Положенням про умови роботи за сумісництвом, затвердженим наказом

Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства

фінансів України від 28 червня 1993 року № 43 [112].

Відповідно до п. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом

працівників державних підприємств, установ та організацій, яке затверджено

наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та

Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 43 [112],

сумісництвом вважається виконання найманим працівником іншої роботи за

таких умов: 1) вона є додатковою по відношенню до основної роботи;

2) здійснюється на підставі трудового договору; 3) виконується регулярно;

4) обов’язково оплачується; 5) може виконуватися як за основним місцем

роботи, так і в будь-якому іншому місці. На наш поляд, дефініцію поняття

«праця за сумісництвом» варто закріпити на законодавчому рівні.

Розробники проекту Трудового кодексу України від 27 грудня 2014

року № 1658  у ст. 228 запропонували таку редакцію відповідної

законодавчої норми: «Працівники, які працюють за сумісництвом,

отримують заробітну плату за фактично виконану роботу на загальних

підставах» [20]. З наведеного випливає, що пропонується залишити чинним

діючий наразі підхід до регулювання даної категорії. З нашої точки зору,

необхідно більш детально на законодавчому рівні врегулювати питання

оплати праці за сумісництвом, що сприятиме вищому ступеню захисту

трудових прав та законних інтересів відповідної категорії найманих

працівників.

2. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконання

обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Згідно із ст. 105 Кодексу

законів про працю України суміщенням професій (посад) і виконання
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обов’язків тимчасово відсутнього працівника є виконання найманим

працівником роботи на таких умовах: 1) робота виконується на тому ж

підприємстві, установі або організації, де найманий працівник працює за

основним місцем роботи; 2) робота виконується поряд з основною роботою;

3) робота виконується за іншою професією або посадою, або пов’язана з

виконанням трудових обов’язків тимчасово відсутнього на роботі найманого

працівника [13]. Суміщення професій або посад можливе тільки за наявності

вакансій у штатному розписі підприємства, установи або організації. В

такому разі з найманим працівником узгоджується доручення йому

виконання додаткової роботи в порядку суміщення, а також  розмір доплати

за неї. Якщо такий працівник погоджується виконувати додаткові трудові

обов’язки за іншою професією або посадою в порядку суміщення,

роботодавець видає відповідний наказ.

Згідно із ст. 227 проекту Трудового кодексу України від 27 грудня 2014

року № 1658 працівникам, які виконують у тій самій юридичній особі поряд з

основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за

іншою або тією самою професією (посадою) чи обов’язки тимчасово

відсутнього працівника без звільнення від основної роботи, здійснюється

доплата за суміщення професій (посад), збільшення обсягу виконуваної

роботи, розширення зони обслуговування або виконання обов’язків

тимчасово відсутнього працівника [20]. Отже, в проекті кодифікованого акта

дещо по-іншому врегульовано питання праці найманих працівників за

суміщенням. Так, додаткова заробітна плата за суміщення також

виплачується за збільшення обсягу виконуваної роботи та розширення зони

обслуговування. Крім того, в цьому Проекті передбачається, що розмір

доплати за суміщення встановлюється як трудовим, так і  колективним

договором. На наше переконання, запропонована редакція відповідної норми

містить істотний недолік, оскільки суміщення пропонується лише при роботі

у тій самій юридичній особі, проте робота за суміщенням може виконуватися

і у фізичної особи-підприємця або фізичної особи без статусу приватного
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підприємця. Таким чином, необхідно удосконалити проект Трудового

кодексу України з урахуванням зазначеної вище прогалини.

3. Оплата роботи у надурочний час здійснюється за погодинною

системою – в подвійному розмірі годинної ставки, а за відрядною системою

оплати праці – у розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника

відповідної кваліфікації. У разі підсумованого обліку робочого часу,

оплачуються усі надурочні години, відпрацьовані понад встановлений

робочий час в обліковому періоді (ст. 106 Кодексу законів про працю

України) [13].

Відповідно до ст. 232 проекту Трудового кодексу України від 27 грудня

2014 року № 1658 при почасовій формі оплати праці надурочні роботи

оплачуються в подвійному розмірі. Крім того, якщо протягом року найманим

працівником відпрацьовано надурочно більше 120 годин, то за відпрацьовані

понад цю норму години оплата проводиться в потрійному розмірі. При

відрядній формі оплати праці виконана в надурочний час робота оплачується

за подвійними відрядними розцінками. У разі застосування підсумованого

обліку робочого часу оплачуються як надурочні години, відпрацьовані понад

установлений робочий час сумарно за обліковий період у порядку,

передбаченому частинами першою і другою цієї статті [20]. Отже, в проекті

Трудового кодексу України від 27 грудня 2014 року № 1658 передбачено

значно прогресивніші норми щодо виплати додаткової заробітної плати

найманим працівникам, що сприяє кращому забезпеченню та захисту їх

трудових прав та законних інтересів у частині одержання додаткової

винагороди за працю як щодо розмірів грошових виплат, так і стосовно

порядку їх виплати.

4. Оплата роботи у вихідні і неробочі дні. Згідно із ст. 107 Кодексу

законів про працю України робота у святковий і неробочий день  оплачується

у подвійному розмірі: 1) відрядникам − за подвійними відрядними

розцінками; 2) працівникам, праця яких оплачується за годинними або

денними ставками − у розмірі подвійної годинної або денної ставки;
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3) працівникам, які одержують місячний оклад − у розмірі одинарної

годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і

неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в

розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота

провадилася понад місячну норму. Оплата у зазначеному розмірі

провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий день

[13].

Відповідно до ст. 232 проекту Трудового кодексу України від 27 грудня

2014 року № 1658 робота у вихідний день, день державного або релігійного

свята чи день, що є для працівника вихідним, оплачується в подвійному

розмірі: 1) відрядникам − за подвійними відрядними розцінками; 2)

працівникам, праця яких оплачується почасово − у подвійному розмірі,

виходячи з установленої тарифної ставки (окладу) [20]. Отже, з викладеного

випливає, що підхід законодавця до регулювання питань виплати додаткової

заробітної плати за роботу у вихідні та неробочі (святкові) дні залишився без

змін. Це пояснюється тим, що відповідні відносини між найманими

працівниками та роботодавцями і на сьогодні відповідають вимогам

міжнародних стандартів у цій сфері та досвіду зарубіжних країн.

До додаткової заробітної плати за трудові успіхи та винахідливість

можна віднести такі види виплат: 1) за високу професійну майстерність;   2)

за класність водіям (машиністам) транспортних засобів; 3) за досягнення в

праці, у тому числі державним службовцям; 4) за виконання особливо

важливої роботи на певний термін; 5) за знання та використання в роботі

іноземної мови; 6) за дипломатичні  ранги, персональні звання службових

осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів; 7) за

науковий ступінь; 8) за премії  та винагороди, у тому числі за вислугу років,

що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування;

9) відсоткові   або   комісійні  винагороди,  виплачені додатково до тарифної

ставки (окладу, посадового окладу).
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До додаткової заробітної плати за особливі умови праці можна віднести

такі види виплат:

1) оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і

небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними

географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для

здоров’я [13]. Стаття 100 Кодексу законів про працю України закріплює, що

на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці,

на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами

та умовами підвищеного ризику для здоров’я встановлюється підвищена

оплата праці. Перелік цих робіт визначається Кабінетом Міністрів України

[13]. Суттєвим недоліком наведеної норми є те, що вона не встановлює будь-

яких вимог до розмірів такої підвищеної оплати праці для найманих

працівників, які зайняті на важких роботах, на роботах із шкідливими і

небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними

географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для

здоров’я. За таких обставин у роботодавця залишається значна дискреція

(розсуд) при прийнятті рішення щодо виплати такої додаткової заробітної

плати. Тому при реформуванні законодавства про оплату праці варто

врахувати названий недолік та вдосконалити правове регулювання в цій

частині.

Стаття 225  проекту Трудового кодексу України від 27 грудня 2014

року № 1658 передбачає, що на важких роботах, роботах із шкідливими і

небезпечними умовами праці, роботах з особливими природними

географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для

здоров’я колективними договорами встановлюється підвищена оплата праці з

дотриманням мінімальних державних гарантій. Якщо колективний договір не

укладався, розмір оплати праці на таких роботах визначається нормативним

актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної

профспілкової організації (профспілковим представником) [20]. Таким

чином, у проекті кодифікованого акта пропонується більш прогресивна
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норма з даного питання, однак, на наше переконання, доцільно було б

встановити на законодавчому рівні мінімальний та максимальний рівень

виплат для найманих працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із

шкідливими і небезпечними умовами праці, роботах з особливими

природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного

ризику для здоров’я, а вже на локальному рівні регламентувати їх

конкретний розмір для тієї чи іншої категорії працівників;

2) оплата роботи у нічний час. Стаття 108 Кодексу законів про

працю України встановлює, що робота у нічний час оплачується у

підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою

(регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20

відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час [13].

Формулювання наведеної норми права є вдалим, проте, ми вважаємо, що

необхідно передбачити не лише мінімальний розмір, але і максимальний

розмір грошових виплат за роботу у нічний час. Конкретний розмір

відповідних виплат встановлювати локальними актами роботодавця,

погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації. Такий

підхід сприятиме балансу інтересів найманих працівників і роботодавців, а

також захисту трудових прав і законних інтересів учасників трудових

правовідносин.

Відповідно до ст. 225 проекту Трудового кодексу України від 27

грудня 2014 року № 1658 робота в нічний час оплачується в підвищеному

розмірі, що встановлюється генеральною, галузевою (міжгалузевою)

угодами, колективним договором, а якщо договір не укладено −

нормативним актом роботодавця, але не нижче ніж на 30 відсотків тарифної

ставки (окладу), посадового окладу (ставки заробітної плати) за кожну

годину [20]. Отже, в проекті Трудового кодексу України від 27 грудня 2014

року № 1658 пропонується аналогічний підхід, який відповідає чинній

редакції відповідної правової норми, за винятком підвищеного розміру

мінімальної виплати та можливості регламентування даного питання на
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локальному рівні безпосередньо роботодавцем. Таким чином, розглянуті

вище зауваження до норм чинного Кодексу законів про працю України є

актуальними і для проекту кодифікованого акта з питань праці;

3) оплата часу простою, а також при освоєнні нового виробництва

(продукції). Стаття 113 Кодексу законів про працю України закріплює, що

час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче двох

третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Час

простою з вини працівника не оплачується. На період освоєння нового

виробництва (продукції) власник або уповноважений ним орган може

провадити робітникам доплату до попереднього середнього заробітку на

строк не більш як шість місяців [13].

Окрім того, до структурних елементів  додаткової заробітної плати

можна віднести ще такі [99]:

1) оплату, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання

щорічних (основної та додаткових) відпусток та додаткових відпусток

працівникам,  які  мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством;

2) оплату додаткових  відпусток (понад тривалість, передбачену

законодавством), наданих відповідно до колективного договору;

3) оплату додаткових відпусток у зв’язку з навчанням та творчих

відпусток;

4) оплату додаткових відпусток, що надаються відповідно до

Закону України «Про статус  і  соціальний  захист громадян, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

5) суми  заробітної  плати,  що  зберігаються за основним місцем

роботи  працівників на  час  їхнього  навчання  з  відривом  від виробництва

в  системі  підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

6) суми, нараховані особам, які проходять навчання (підготовку) для

роботи на щойно введених у дію підприємствах, за рахунок коштів,

передбачених у загальних кошторисах будівництва;
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7) оплату спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених

законодавством, оплата пільгового часу неповнолітнім;

8) оплату працівникам,  які  залучаються до виконання державних

або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час;

9) оплату працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та

відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові, або днів,

приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки;

10) оплату,  що зберігається за працівником, який підлягає медичному

огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі

на обстеженні.

11) оплата простоїв не з вини працівника [99].

Таким чином, додаткова заробітна плата як структурний елемент

заробітної плати в цілому має надзвичайно розгалужену і складну структуру,

що пояснюється значною кількістю різноманітних додаткових виплат для

найманих працівників, які передбачені чинним трудовим законодавством

України. Істотним недоліком правової регламентації додаткової заробітної

плати є те, що на сьогодні відсутній на законодавчому рівні перелік

відповідних виплат, що значно ускладнює як правозастосовну діяльність, так

і доктринальне вивчення відповідного правового явища. В науці трудового

права пропонуються різні підходи до визначення структури досліджуваної

категорії, однак кожна з них має як переваги, так і недоліки, а тому в

науково-теоретичних цілях варто застосовувати комплексний підхід.

На сьогодні мають місце проблеми в правовому регулюванні

відповідної сфери суспільних відносин, що зумовлено нечіткістю норм

чинного трудового законодавства України, наявністю недоліків юридичної

техніки, прогалин у нормативній регламентації тощо. У проекті Трудового

кодексу України від 27 грудня 2014 року № 1658 пропонуються більш

прогресивні положення, проте і вони не позбавлені прогалин і недоліків.

Загалом з аналізу проекту кодифікованого акта випливає, що трудове

законодавство України передбачає збереження додаткової заробітної плати,
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однак з певними відмінностями та вдосконаленнями, які зумовлені рівнем

правового регулювання, розвитком суспільних відносин тощо.

2.2 Мета, завдання та принципи правового регулювання

додаткової заробітної плати

Актуальність порушеної проблематики зумовлена недосконалістю

чинного трудового законодавства України, його архаїчністю,

суперечливістю, невідповідністю сучасному стану суспільних відносин у

частині оплати праці найманих працівників, значними дискусіями серед

теоретиків та практиків при розробці нового кодифікованого акта в галузі

трудового законодавства, що викликає необхідність докорінного

реформування інституту оплати праці в цілому, а, отже, і норм, що

регламентують питання додаткової заробітної плати, з урахуванням науково-

теоретичних досягнень доктрини трудового права.

Таким чином, беручи до уваги наведене вище, можна дійти

переконливого висновку про необхідність здійснення кардинального

реформування у сфері нормативного регулювання додаткової заробітної

плати, що має забезпечуватися проведенням глибоких і змістовних науково-

теоретичних досліджень з даної проблематики. Особливу увагу варто

акцентувати на таких доктринальних поняттях як мета, завдання та принципи

правового регулювання, оскільки саме вони лежать в основі нормативної

регламентації та забезпечують і спрямовують необхідний, достатній

правовий вплив на відповідну галузь суспільних відносин.

Мета – це, в першу чергу, категорія філософської науки, без пізнання

якої взагалі неможливо осягнути зміст та сутність мети правового

регулювання додаткової заробітної плати. Тлумачний словник української

мови вказує, що у  філософії під метою розуміють передбачення у свідомості

результату, на досягнення якого спрямовані дії [113, с. 236]. З наведеного

визначення випливає, що мета є певним явленням особи про бажаний
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результат, який осягається її свідомістю та зумовлює її поведінку, вчинки

тощо, які власне і спрямовані на досягнення поставленої мети. Варто також

зауважити, що відповідна категорія обумовлює також методи, форму,

інструментарій, засоби тощо для забезпечення одержання необхідного

результату.

На думку Р. Ієрінга, сутність мети полягає у тому, що це  уявлення про

майбутнє, яке воля людини має намір здійснити [114, с. 4]. Таким чином, під

поняттям «мета» вчений розуміє певний бажаний результат, який зумовлює

вибір інструментарію для його досягнення, а також процес застосування

такого інструментарію.

У науковій літературі зазначається, що мета – це опредметнене

бажання, розуміння, чого індивід прагне. Як ідеальний образ мета є

складним, комплексним явищем, котре складається з очікувань, ідей,

припущень, пріоритетів, настанов, стереотипів, емоцій. Хоча мета

тлумачиться як раціональний і свідомий феномен, однак не слід ігнорувати її

емоційно-образне коріння, яке може не усвідомлюватися, але при цьому

істотно впливає на змістовний формат мети [115, с. 38]. Таким чином, мету

розуміють як певне прагнення, яке бажає досягти той чи інший суб’єкт,

здійснюючи певну діяльність. Однак це не просто кінцевий результат, а

складне і комплексне явище, на яке впливають найрізноманітніші чинники,

що визначаються об’єктивними та суб’єктивними факторами. Крім того, мета

має подвійну природу, оскільки, хоча – це раціональна категорія, однак

вплив на формування її вольових критеріїв має наслідком також і емоційне

забарвлення.

Беручи до уваги наведене вище, можна стверджувати, що будь-яке

явище або категорія підпорядковується певній меті, а тому не існує

відособлено і окремо від неї. Мета завжди пов’язана із здатністю особи

передбачати майбутнє, а також результати здійснених нею діянь. Таким

чином, щоб з’ясувати сутність такого правового явища як додаткова

заробітна плата, його ефективність, потрібно вирішити, яку ж мету
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переслідує закріплення в трудовому законодавстві України додаткової

заробітної плати.

Якщо вести мову про мету у праві (правову мету), то в юридичній науці

її визначають як усвідомлений очікуваний правовий результат діяльності.

Такий результат може бути досягнутий тоді, коли право буде наділене

регулятивним потенціалом, який дозволяв би ефективно врегулювати

відповідні відносини. Здатність до регулювання у цьому аспекті буде

визначальним чинником, у силу якого право або зможе мати динамічні

властивості, або ні. Адже, зароджуючись як абстрактне поняття, право існує

у статичному вигляді на рівні ідей, норм права або правових принципів. І

лише регулююча здатність права, яка відповідає потребам еволюції

суспільних відносин, дозволяє виявити розвиток права, розгортання і

виявлення його сутності. Остання втілюється у матеріально-конкретних

формах (актах правозастосування) та (або) у позитивно-правовій поведінці

людей [116, с. 95-96]. Важливо, щоб мета права, закладена у нормі права,

була сприйнята суб’єктами правореалізаційної діяльності, в результаті чого

мета з норми права переходить у мету суб’єкта права, пов’язуючись із його

особистими потребами та інтересами [117, с. 50-51]. Отже, мета права

випливає із змісту правової норми, яку заклав законодавець у ній, і зумовлена

такою властивістю права як регулятора певного кола суспільних відносин,

тобто динамічного чинника. Однак для досягнення правової мети необхідним

також є те, щоб мета, яку закладено в правовому приписі, була сприйнята

відповідною особою і це дістало своє вираження у правозастосовній

діяльності. Наслідком цього є досягнення певного результату, який

свідчитиме про ефективність права (співпадіння правової мети і наявного

результату) або його неефективність права (неспівпадіння правової мети і

одержаного результату).

Ведучи мову про мету у трудовому праві, слід зазначити, що чинний

Кодекс законів про працю України не закріплює відповідних положень. У

проекті Трудового кодексу України від 27 грудня 2014 року № 1658
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закріплено, що метою Трудового кодексу України є встановлення прав та

обов’язків суб’єктів трудових правовідносин, забезпечення реалізації

передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій працівників,

створення належних умов праці, забезпечення захисту прав та інтересів

працівників і роботодавців [20]. На наше переконання, закріплення мети на

законодавчому рівні є надзвичайно прогресивним кроком відповідного

проекту Трудового кодексу України порівняно з чинним кодифікованим

актом, оскільки саме від мети залежать цілі та завдання правового

регулювання, встановлюються принципи правового регулювання тощо. З

аналізу запропонованої редакції законодавчого акта трудового законодавства

України випливає, що основною метою трудового законодавства є

встановлення ключових категорій трудових правовідносин, забезпечення їх

практичної реалізації, а також захист суб’єктів трудових правовідносин.

Однак, на наш погляд, до мети також доцільно було б включити зміцнення

трудової дисципліни, адже без її дотримання неможливо забезпечити

досягнення як мети загалом, так і будь-якої її складової частини.

У доктрині трудового права мета трудового права визначається як

впорядкування нормами права суспільних відносин, що виникають із

приводу застосування здібності людини до праці, а також відносин,

безпосередньо пов’язаних з трудовими [118, с. 16]. Ми вважаємо, що

наведена дефініція є надзвичайно спрощеною і не розкриває безпосередньо

сутності мети правового регулювання трудових відносин. Крім того, з

урахуванням предмета, метода трудового права, принципів та завдань

трудового права навряд чи можна стверджувати, що метою є виключно

впорядкування за допомогою правових приписів певного кола суспільних

відносин, оскільки в такому випадку поза увагою залишається практична

реалізація конституційного положення про право особи на працю, його

захист, встановлення мінімальних гарантій у трудовому праві тощо. Тому

мету правового регулювання не слід зводити виключно до регламентації

суспільних відносин. Також необхідно відзначити, що предмет трудового
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права становлять також і відносини, які передують, супроводжують та

випливають з трудових, а тому акцентувати увагу на тому, що  метою є

виключно регулювання відносин із приводу застосування здібностей людини

до праці і відносин, безпосередньо пов’язаних з трудовими, є помилковим.

Розглядаючи проблематику мети правового регулювання додаткової

заробітної плати, варто зауважити, що вона є похідною як від мети трудового

права загалом, так і від мети правового інституту заробітної плати.

Головною метою державного регулювання оплати праці є створення

необхідних умов для забезпечення виконання заробітною платою усіх

властивих їй основних функцій, а також стримування необґрунтованого

зростання заробітної плати, не пов’язаного з обсягами виробництва й

реалізації продукції (робіт, послуг) [119, с. 42]. Значення державного

регулювання оплати праці полягає не у виданні великої кількості

законодавчих актів, а в їх економічній обґрунтованості, соціальній

направленості та дієвості. Державне регулювання оплати праці має

ґрунтуватися на реальних фінансових можливостях країни й забезпеченні

збалансованості інтересів усіх верств населення, а також реалізації норм, що

містяться у конвенціях і рекомендаціях Міжнародної організації праці,

Конституції України, Кодексі законів про працю України, законах України

тощо. Держава зобов’язана реалізувати норми і конституційні гарантії щодо

права найманого працівника на отримання заробітної плати, розмір якої

забезпечував би йому та членам його сім’ї достатній життєвий рівень [28,

с. 109-110]. Із запропонованими вище позиціями авторів повністю можна

погодитися, оскільки державне регулювання додаткової заробітної плати має

на меті закріпити на законодавчому рівні такий стан речей, за якого

додаткова заробітна плата буде відображати об’єктивний економічний стан в

державі, забезпечувати необхідний рівень життя особи та її родини,

збалансовувати інтереси найманих працівників і роботодавців.

Договірне регулювання заробітної плати передбачене нормами

трудового законодавства України, однак безпосереднє врегулювання
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відносин здійснюється на договірних засадах між суб’єктами трудового

правовідношення [28, с. 119]. Договірне регулювання заробітної плати

провадиться на колективно-договірному та індивідуально-договірному

рівнях, однак мета залишається єдиною – узгодження інтересів роботодавців

і найманих працівників у частині впорядкування додаткової заробітної плати

для забезпечення поєднання інтересів учасників трудових правовідносин на

договірних засадах.

Науковий інтерес викликає позиція щодо мети правового регулювання

заробітної плати в Україні. О. Ю. Івашина зазначає, що в Україні

регулювання оплати праці найманих працівників відбувається на

макроекономічному та мікроекономічному рівнях, які взаємопов’язані, але ці

два рівні є відносно незалежними та самостійними. Головною метою

макроекономічного та мікроекономічного 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.

У сучасних умовах в Україні механізм регулювання оплати праці складається

з чотирьох самостійних підсистем: 1) державного, 2) ринкового,

3) колективно-договірного регулювання (макроекономічний рівень) та

4) регулювання оплати праці на підприємствах (мікроекономічний рівень)

[120]. Таким чином, автор наголошує на тому, що правове регулювання

заробітної плати спрямоване на виконання функцій, які покладені на

заробітну плату як правове явище, та досягнення певного позитивного

результату для найманого працівника – матеріального, культурного тощо.

Така позиція заслуговує на увагу, проте слід зауважити, що заробітна плата

має відображати реальні економічні процеси, збалансовувати інтереси

найманого працівника і роботодавця, зведення ж відповідної категорії

виключно до виконання нею певних функцій та одержання результату для

певної особи не повною мірою розкриватиме її сутність і значення.
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Беручи до уваги наведене вище, можемо зазначити, під метою

правового регулювання додаткової заробітної плати варто розуміти

здійснення у відповідності до норм трудового законодавства України

узгодження інтересів суб’єктів трудових правовідносин, створення умов для

виконання додатковою заробітною платою властивих їй функцій, підвищення

матеріального та морального рівня життя найманих працівників та членів їх

сімей, що забезпечуватиме для них необхідний та достатній життєвий рівень,

стабільність трудового правовідношення та соціальну рівновагу у

суспільстві, а також відображатиме реальний економічний стан країни щодо

надання додаткової винагороди найманим працівникам за працю понад

установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість, за особливі умови

праці та інші виплати, які становлять додаткову заробітну плату в Україні.

Завдання правового регулювання додаткової заробітної плати

формулюються з урахуванням власне мети правового регулювання трудового

законодавства, а також мети правового регулювання заробітної плати

загалом і мети правового регулювання додаткової заробітної плати. Вони

мають враховувати особливості реалій соціально-економічного розвитку

країни в частині виплати найманим працівникам додаткової заробітної плати

та стимулювати прогресивний розвиток суспільних відносин у сфері

додаткової оплати праці.

У спеціальній юридичній літературі вказується, що сучасний розвиток

економіки України протягом тривалого часу перебуває в стані стагнації, що

негативно впливає на правове регулювання оплати праці. Одним із чинників,

який спрямований на подолання небажаних проявів в зазначеній сфері, є

визначення пріоритетних задач нормативної регламентації оплати праці.

Остання являє собою одну з найважливіших категорій у системі умов праці,

де як ні в якій іншій сфері відображаються усі суперечності суспільства,

досягнення і прорахунки. Саме тому основну увагу варто зосередити на

встановленні змісту основних задач правового регулювання оплати праці, які

дають можливість встановити і вирішити ті проблеми, які домінують в
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сучасних умовах у сфері оплати праці [121, с. 89]. З наведеного вище

випливає, що визначення та розкриття сутності завдань (задач) правового

регулювання додаткової заробітної плати має надзвичайно важливе науково-

теоретичне та практичне значення, тому необхідно встановити, які завдання

покладені на відповідне правове явище і провести їх класифікацію для

забезпечення повного і глибокого їх доктринального дослідження.

Перш ніж вести мову про завдання правового регулювання додаткової

заробітної плати, варто з’ясувати загальнотеоретичний зміст категорії

«завдання» («задача»). Академічний тлумачний словник української мови

розкриває означений термін як наперед визначений, запланований для

виконання обсяг роботи, справа тощо; мета, до якої прагнуть; те, що хочуть

здійснити [122, с. 40]. Тобто завдання – це певний заданий та уявлений

результат, який необхідно досягнути шляхом виконання певних робіт,

вчинення тих чи інших дій тощо. Однак такий підхід не повною мірою

розкриває сутність відповідної категорії, адже вона підпорядкована більш

високому ступеню узагальнення – меті діяльності. Таким чином, завдання –

це певні рівні, яких потрібно досягнути для виконання головного завдання –

мети.

Задача в юридичній науці визначається як те, що має бути зроблено на

тому чи іншому етапі процесу для досягнення мети [123, с. 4]. Наведена

дефініція більш точно відображає сутність відповідної категорії, так як у ній

наголошується  на тому, що задача є певним бажаним, уявленим етапом, який

необхідно виконати (здійснити) для того, щоб досягти запланованої

(поставленої) мети. Таким чином, мета опосередковує статику правового

регулювання і є кінцевою для всієї діяльності, а завдання характеризує

динаміку процесу, тобто досягнення проміжних результатів на шляху до

основного – мети правового регулювання.

Завдання правового регулювання полягає у відображенні та узгодженні

суспільних інтересів, які б сприяли розвитку основних сфер суспільних

відносин [121, с. 89]. Отже, відповідна категорія у праві означає
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відображення правового явища у його динаміці та уособлює в собі певний

консенсус між суб’єктами правових відносин, які складаються у тій чи іншій

сфері і характеризують процес досягнення поставленої мети.

Якщо вести мову про завдання правового регулювання оплати праці, то

в юридичній літературі під ними пропонують розуміти сукупність правових

засобів, за допомогою яких здійснюється забезпечення суттєвого підвищення

рівня оплати праці, вдосконалення організації її обліку з метою подолання

негативних явищ, що склалися в зазначеній сфері [121, с. 91]. На наше

переконання, повністю погодитися з таким підходом не можна, оскільки

метою виплати винагороди за працю є не максимальне збільшення розміру

мінімальної заробітної плати, максимального розміру оплати праці у галузях

господарства тощо, а виплата такої винагороди за працю, яка об’єктивно

відображає трудові затрати найманого працівника, забезпечує достатній

життєвий рівень для нього та його родини. Крім того, не слід забувати, що в

першу чергу метою правового регулювання виплати заробітної плати є

встановлення певних державних стандартів і гарантій у відповідній сфері з

застосуванням поєднання інтересів роботодавців і найманих працівників,

розширення сфери договірного регулювання та інше. Тому лише за таких

умов досягнення поставлених перед заробітною платою завдань є

ефективним і виправданим.

У науковій юридичній літературі зазначається, що ефективність будь-

якої сфери юридичної діяльності визначається наявністю теоретичних

розробок фундаментальних проблем наукового характеру, що не лише

забезпечують аналітичні висновки, а й визначають можливості та шляхи

розвитку юридичних понять і категорій у перспективі [124, с. 2-3].

Враховуючи наведене, можна стверджувати, що існує нагальна потреба у

перегляді низки основних теоретичних положень додаткової заробітної плати

як правового явища. При цьому необхідно взяти до уваги і ефективність

правових приписів, тобто співвідношення між результатом дії правової
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норми та метою її прийняття, внесок у зміцнення правових засад, сприяння

реалізації прав і свобод громадян в частині додаткової заробітної плати тощо.

Беручи до уваги наведені вище теоретичні положення, зазначимо, що

під завданнями правового регулювання додаткової заробітної плати варто

розуміти сукупність встановлених чинним трудовим законодавством України

юридично значимих напрямів забезпечення досягнення мети правового

регулювання додаткової заробітної плати. З даного приводу слід акцентувати

увагу на таких ключових положеннях: по-перше, такі завдання мають бути

закріплені на нормативному рівні, що обумовлюватиме їх особливу

юридичну значущість, сприятиме визначенню регулятивної спрямованості

тощо, по-друге, такі завдання мають бути певними проміжними етапами на

шляху до досягнення мети правового регулювання як остаточного, кінцевого

результату. Щодо конкретних завдань, то немає потреби включати їх до

складу дефініції, адже остання має бути лаконічною та чіткою, повністю

передавати зміст та сутність позначеної нею категорії.

Як уже зазначалося вище, завдання додаткової заробітної плати

зумовлені завданнями трудового законодавства. Одним із завдань трудового

права (виходячи із ст. 1 КЗпП) є підвищення матеріального та культурного

рівня життя трудящих, що власне і досягається завдяки наданню додаткової

оплати праці найманих працівників поряд з основою заробітною платою. В

цілому ж закріплення завдань на законодавчому рівні спрямоване на

визначення напрямів розвитку відповідної галузі права та законодавства,

його окремих  інститутів, визначає основу нормотворчості, обумовлює зміст

конкретних правових норм, допомагає усвідомлювати їх зміст у

правозастосуванні, правильно їх тлумачити.

Стосовно тих завдань трудового права, які визначені у проекті

Трудового кодексу України від 27 грудня 2014 року № 1658, то в ч. 2 ст. 1

названого Проекту передбачено, що завданням цього Кодексу є правове

регулювання питань щодо: реалізації права на працю; умов праці; організації

та управління працею; професійного навчання, перепідготовки та
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підвищення кваліфікації; забезпечення договірного регулювання умов праці;

відповідальності роботодавців і працівників; вирішення індивідуальних та

колективних трудових спорів; нагляду і контролю за дотриманням трудового

законодавства; інших питань, визначених цим Кодексом [20]. Тобто його

розробники пропонують розглядати встановлення оплати праці найманих

працівників, підвищення їх матеріального і духовного рівня життя,

забезпечення достатнього життєвого рівня тощо як завдання трудового

законодавства. Такий підхід не є правильним, хоча норма Проекту і не

містить вичерпного переліку завдань, однак все ж варто було б закріпити на

законодавчому рівні ті завдання, які стоять перед законодавством про працю

і випливають із заробітної плати та додаткової заробітної плати як правових

явищ.

Чинне на сьогодні трудове законодавство України не містить норм, які

б на легальному, законодавчому рівні закріплювали положення про завдання

додаткової заробітної плати. На нормативному рівні досліджувана

проблематика в певній мірі визначалася в Указі Президента України «Про

Концепцію подальшого реформування оплати працi в Українi»  вiд 25 грудня

2000 року № 1375/2000 [125]. У п. 2 названого нормативно-правового акта

встановлено, що основними завданнями подальшого реформування оплати

праці є: 1) визначення заходів,  спрямованих  на забезпечення зростання

номінальної заробітної плати та формування джерел її подальшого

підвищення на  державному і  регіональному  рівнях  та  на рівні

підприємства; 2) забезпечення стабільного зростання реальної заробітної

плати, виходячи з макроекономічної ситуації та фінансово-економічного

стану підприємств; 3) удосконалення механізмів державного і колективно-

договірного регулювання оплати праці; 4) відновлення функцій заробітної

плати з розширеного відтворення робочої сили і поетапне наближення її

рівня до реальної вартості робочої сили на ринку праці; 5) розроблення

додаткових заходів щодо посилення захисту прав працівника на своєчасне

одержання заробітної плати [125]. З аналізу наведених завдань випливає, що
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вони обумовлені тими негативними чинниками, які на сьогодні мають місце

в галузі оплати праці найманих працівників (несвоєчасна виплата заробітної

плати, низький рівень оплати праці, недосконалість та слабка ефективність

договірного регулювання заробітної плати тощо). Таким чином, мова йде

саме про ті завдання, які мають бути вирішені правовим інститутом

заробітної плати на шляху до подолання наявних у ньому проблем. З приводу

ж завдань безпосередньо заробітної плати як правового явища, завдань

додаткової заробітної плати, то вони на сьогодні не мають нормативного

закріплення, що є суттєвим недоліком у правовому регулюванні відповідної

сфери суспільних відносин.

За таких обставин існує потреба у зверненні до доктринальних джерел.

В першу чергу варто розглянути думку, яка була висловлена О.С. Гальченко.

Вона зазначає, з урахуванням багатолітнього досвіду у сфері оплати праці

однією з основних задач правового регулювання оплати праці повинно бути

забезпечення суттєвого підвищення рівня оплати праці. Насамперед це має

досягатися шляхом індексації заробітної плати у зв’язку із зростанням

споживчих цін на товари і послуги. Індексація покликана повністю або

частково відшкодувати підвищення цін на товари і послуги, підтримати

купівельну спроможність грошових доходів і заощаджень громадян [121,

с. 90]. З наведеною позицією цілком можна погодитися, адже з системного

аналізу норм чинного трудового законодавства України випливає, що до

структури заробітної плати в Україні входить основна заробітна плата та

додаткова заробітна плата. В той же час у п. 2.2.7 Інструкції із статистики

заробітної плати, яка затверджена наказом Державного комітету статистики

України від 13 січня 2004 року № 5, вказано, що до складу фонду додаткової

заробітної плати входять, зокрема, суми виплат, пов’язані з індексацією

заробітної плати працівників [99]. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про

індексацію грошових доходів населення» індексація грошових доходів

населення − встановлений законами та іншими нормативно-правовими

актами України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає
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можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання

споживчих товарів і послуг [126]. Підсумовуючи наведене, можна дійти

висновку, що індексація заробітної плати – це частина грошової винагороди

працівника, яка належить до додаткової заробітної плати та має на меті

захистити такий вид доходів найманого працівника як заробітна плата від

наслідків процесу інфляції, що виражається у пропорційному збільшенні

оплати праці на вартість інфляційного подорожчання споживчих товарів та

послуг. Отже, одним із завдань заробітної плати є саме захист працівників від

негативних економічних процесів для забезпечення виплати їм грошової

винагороди за працю, яка покриває матеріальні втрати таких процесів. В

умовах сьогодення, складної економічної та соціальної ситуації в Україні,

питання індексації заробітної плати є надзвичайно актуальними для всіх

суб’єктів трудових правовідносин.

Окрім вищезазначеного, до завдань правового регулювання оплати

праці пропонують відносити вдосконалення організації обліку оплати праці.

Загалом проблематика обліку оплати праці на сьогоднішній день є

надзвичайно актуальною та викликає інтерес всіх учасників трудових

правовідносин. Це зумовлено тим, що заробітна плата виступає в переважній

більшості випадків основним джерелом доходів населення в Україні, які є

найманими працівниками, та найсильнішим мотиватором для них. Тому

облік праці та облік заробітної плати є надзвичайно важливим і складним

питанням у трудовому праві, яке вимагає точних та оперативних даних, де

була б відображена зміна чисельності найманих працівників, витрати

робочого часу і виробничі витрати, категорії найманих працівників,

складність виконуваної ними роботи та багато іншого. За таких обставин

порушена проблематика потребує значного науково-теоретичного

дослідження та обґрунтування, адже у кожній галузі та на кожному

підприємстві, в установі, організації виникає потреба у виробленні власної

політики щодо заробітної плати, яка має в обов’язковому порядку

враховувати інтереси різних груп найманих працівників і роботодавців,
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передбачати ефективну систему зайнятості населення й винагороди за працю,

соціальний захист населення тощо.

Для здійснення обліку оплати праці на підприємстві, в установі,

організації мають бути чітко розподілені функції обліку між структурними

підрозділами названих суб’єктів. В юридичній літературі звертається увага

на те, що вдосконалення організації обліку оплати праці має будуватися на

оптимізації тарифного регулювання заробітної плати, завданнями якого є:

1) вдосконалення тарифної системи шляхом встановлення співвідношень

тарифних ставок залежно від рівня кваліфікації робітників; 2) запровадження

гнучких форм і систем оплати праці, включаючи контрактну й безтарифну;

3) розроблення внутрішньовиробничих тарифних умов оплати праці як

чинників підвищення мотивувальної та стимулюючої ролі тарифних систем

на підприємствах; 4) вдосконалення мотиваційного механізму регулювання

міжпосадових окладів, міжкваліфікаційних рівнів оплати праці;

5) вдосконалення нормування як засобу регулювання міри праці та її оплати;

6) обґрунтування вибору найефективніших форм і систем заробітної плати;

7) колективне регулювання заробітної плати [127, с. 186-187].  Здійснюючи

та удосконалюючи організацію обліку оплати праці на підприємстві, в

установі або організації, обов’язково необхідно виходити із засад

обґрунтованості [128, с. 310], враховувати доцільність проведення того чи

іншого процесу в обліку оплати праці, використовувати результати наукових

досліджень, передового вітчизняного та зарубіжного досвіду тощо.

Таким чином, саме від організації обліку оплати праці багато в чому

залежить якість і повнота, а також  справедливість та своєчасність виплати

заробітної плати, в тому числі додаткової.

До завдань правового регулювання оплати праці пропонують відносити

також запровадження нової, прогресивної системи оплати праці, тобто якісне

поєднання відрядної та погодинної системи [129, с. 169]. У доктрині

трудового права відзначається, що почасова система оплати праці

застосовується у таких випадках: 1) за умови, коли у робітника відсутня
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реальна можливість для збільшення випуску продукції, наприклад, якщо його

виробіток обумовлений режимом роботи устаткування, продуктивністю

машин і агрегатів; 2) якщо результати праці робітника не можуть бути

конкретно виміряні і кількісно виражені (налагодження верстатів,

інструктаж); 3) коли економічно недоцільно стимулювати зростання

виробітку понад оптимально передбачений технологічними параметрами, а

також коли перевиконання цих норм може досягатися через порушення

технологічних режимів і, відповідно, погіршення якості робіт, а, отже, і

продукції [130, с. 4]. Названі дві системи потрібно структурувати. За

встановлений чинним законодавством робочий час (почасова система оплати

праці) працівник може виконувати такий обсяг роботи, який би він

здійснював при відрядній системі оплати праці [131, с. 39]. При цьому буде

подолано кризову ситуацію, значно збільшиться продуктивність праці і, як

наслідок, зростуть надходження до Державного бюджету України. Звісно, що

оплата праці за такою системою повинна бути значно вищою [121, с. 91].

Розглянуті завдання заробітної плати є цілком виправданими та

стосуються і додаткової заробітної плати як складового елементу заробітної

плати в цілому. Проте вони повністю не розкривають порушену

проблематику, а тому, ми вважаємо, що завданнями додаткової заробітної

плати також є наступні: 1) мотивація праці найманих працівників;

2) своєчасне і правильне визначення сум додаткової заробітної плати

найманого працівника та її виплати у встановлені терміни; 3) контроль та

облік за використанням фонду додаткової заробітної плати. Коротко

охарактеризуємо кожне з вищезазначених завдань.

1. Мотивація праці найманих працівників. Вона зумовлена тим, що

успішне функціонування соціально-економічної системи держави,

підвищення рівня продуктивності праці, розвиток народного господарства та

багато іншого, особливо в сучасних умовах ринкової економіки, процесів

глобалізації та інтеграції, забезпечується, в тому числі,  системою мотивації

праці найманих працівників. У загальнотеоретичному значенні мотивація



107
праці полягає в тому, щоб спонукати найманого працівника до поліпшення

результатів своєї праці. Таким чином, вона виступає тим чинником, який

обумовлює прагнення краще працювати, досягати професійних результатів,

кар’єрно зростати тощо.

У спеціальній науковій літературі протягом тривалого часу

висловлюється позиція, відповідно до якої саме заробітна плата виступає в

якості основного фактора, який спонукає найманого працівника до праці

загалом та мотивує його працювати краще. А. Сміт у свій час зазначав, що

висока заробітна плата сприятиме зростанню продуктивності праці, а

Д. Рікардо говорив, що заробітна плата – це плата за працю [132, c. 310].

Аналогічних поглядів дотримуються і сучасні вчені. Наприклад, М.І. Туган-

Барановський у своїх дослідженнях вказує, що будь-яка зміна

продуктивності праці мусить, за рівних інших умов, відображатися на розмірі

заробітної плати. Він визначив мотиви найманого працівника, стверджуючи,

що той іде працювати на фабрику тільки через те, що у нього немає їжі і він

не може в себе вдома виробити які-небудь товари і продавати їх замість того,

щоб продавати свою працю. Робітник іде на фабрику проти своєї волі [133,

с. 85]. О.В. Рудінська зазначає, що однією з форм мотивації в організаціях є

матеріальне стимулювання праці, до якого входить заробітна плата, котру

організація пропонує працівникам за виконання службових обов’язків [134, с.

76], а Г.В. Осовська вважає, що для спонукання працівників до активної

діяльності застосовується винагорода, якою є зарплата, додаткові виплати,

премії тощо [135, с. 382]. Отже, додаткова заробітна плата, будучи

винагородою за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та

винахідливість, за особливі умови праці, безпосередньо спрямована на

стимулювання ініціативи найманого працівника, завдяки чому в кінцевому

рахунку він одержує додаткову оплату за виконану роботу (здійснювану

працію, а для роботодавця є свідченням наполегливості та старанності такого

працівника, його ставлення до виконуваної роботи, відданості своїй праці

тощо.
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2. Своєчасне і правильне визначення сум додаткової заробітної плати

найманого працівника та її виплата у встановлені терміни. Дане завдання

випливає з конституційних положень права на працю, складовим елементом

якого є право на своєчасне одержання винагороди за працю, яке захищається

законом [18]. Стаття 115 Кодексу законів про працю України встановлює, що

заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки,

встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця,

погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи

іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, 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 [13]. Слід зазначити, що нормативно-

правове регулювання строків виплати додаткової заробітної плати має

надзвичайно важливе значення для найманих працівників, оскільки виступає

гарантією реалізації їх права на гідну винагороду за виконувану ними працю,

що виражається у регулярних та чітко встановлених проміжках часу, у які

вони отримують додаткову заробітну плату. За таких умов першочерговим

завданням будь-якої демократичної, правової і соціальної держави є

встановлення та законодавче закріплення таких строків, які були б

оптимальними для учасників трудових відносин, а також унеможливлювали

зловживання та свавілля при виплаті додаткової заробітної плати найманому

працівнику.

3. Контроль та облік за використанням фонду додаткової заробітної

плати. Це завдання є одним з найважливіших, воно полягає в

систематичному спостереженні за використанням фонду додаткової оплати

праці, нарахуванням додаткової заробітної плати кожному найманому

працівнику, а також термінами її виплати. У спеціальній науковій літературі

відзначається, що контроль за використанням коштів на виплату додаткової

заробітної плати на кожному підприємстві, в установі, організації має велике

значення, в процесі якого потрібно здійснювати систематичний контроль за
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використанням фонду додаткової заробітної плати, виявляти можливість

економії коштів за рахунок зростання продуктивності праці та зниження

трудомісткості продукції [136, с. 299]. Таким чином, контроль та облік за

використанням фонду додаткової заробітної плати поребно розглядати як

певну підсистему у системі обліку і контролю за організацією обліку

заробітної плати. В її основі має бути вибір і впровадження в практичну

діяльність різноманітних методів, способів, прийомів збору та обробки

інформації, а також технічне обладнання.

Запропоновані нами завдання правового регулювання додаткової

заробітної плати можна класифікувати з метою більш повного і глибокого їх

науково-теоретичного вивчення і дослідження. За критерієм спрямованості

завдань останні можна поділити на дві групи:

1) ті, які спрямовані на стимулювання праці найманих працівників –

забезпечення мотивації. Зазначені завдання мають на меті сприяти

підвищенню зацікавленості найманого працівника в отриманні додаткової

заробітної плати, а, отже, і більш відповідально, старанно, добросовісно

виконувати свої трудові обов’язки;

2) ті, що спрямовані на компенсацію та гарантії для найманих

працівників: контроль та облік за використанням фонду додаткової

заробітної плати; гарантування своєчасного і правильного визначення сум

додаткової заробітної плати найманого працівника та її виплати у

встановлені терміни. Дана група завдань має на меті забезпечити найманих

працівників додатковим захистом у частині виплати додаткової заробітної

плати, тобто встановити такий мінімальний комплекс заходів, які

виступатимуть своєрідним базисом додаткової винагороди найманого

працівника за працю.

За критерієм волевиявлення їх можна поділити на такі групи:

1) ті, які залежать від волі найманого працівника – мотивація найманих

працівників;



110
2) ті, що залежать від волі роботодавця: контроль та облік за

використанням фонду додаткової заробітної плати; вдосконалення організації

обліку оплати праці найманих працівників.

Розглядаючи проблематику принципів правового регулювання

додаткової заробітної плати, варто відзначити, що в загальнотеоретичному

значенні будь-яка діяльність здійснюється на підставі певних принципів, під

якими, як правило, розуміють такі основоположні, вихідні приписи,

дотримання і виконання яких забезпечує досягнення бажаного результату.

У спеціальній юридичній літературі вказується, що будь-яка сфера

правового регулювання характеризується власними, тільки їй притаманними

принципами. На думку С.С. Алексєєва, принципи права існують і виступають

як своєрідний згусток правової матерії [137, с. 17]. А.М. Колодій стверджує,

що принципи права – це такі основи права, що відповідають характеру

суспільних відносин, економічним, політичним, ідеологічним процесам [138,

с. 21]. Д.А. Фурсов вважає, що принципи характеризуються такими

властивостями як системність, нормативне закріплення, визначення

найважливіших рис змісту галузі права, перспектив її розвитку в межах

якісно визначеної системи суспільних відносин [139, с. 236]. На думку

М.І. Іншина, принцип − це основа, фундамент, вихідне положення будь-якого

явища (системи, відносин), що пронизує його та забезпечує існування. Звідси

робимо висновок, що під принципом слід розуміти такі керівні ідеї та

правила, відсутність яких унеможливлює існування, функціонування будь-

якого явища [140, с. 11]. З наведеного випливає, що в доктрині права існують

різні позиції науковців з приводу розуміння категорії «принципи права»,

однак вчені у переважній більшості акцентують увагу на тому, що це

основоположні, фундаментальні засади, які є визначальними для всіх інших

правових явищ.

Щодо принципів трудового права, то в юридичній літературі під

названою категорією розуміють виражені в правових актах економiчнi

закономiрностi органiзацiї суспільного виробництва i розподiлу у формi
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основних керiвних положень, засад правового регулювання трудових

вiдносин, що визначають загальну спрямованiсть i найхарактернiшi риси

його змiсту [141, с. 102]. О.Я. Лаврів переконує, що під принципами

трудового права слід розуміти керівні, вихідні положення, виражені у цій

галузі права (закріплені у нормах права чи такі, що виводяться з них), які

вказують на її єдність, відображають основні підходи до правового

регулювання трудових і пов’язаних із ними відносин і визначають загальну

спрямованість розвитку цієї галузі права [142, с. 31]. На думку

М.Д. Собяніної, важливе значення для трудового права мають принципи, які

характеризують окремі інститути, що відображають менш загальні за своїм

обсягом дії у порівнянні із принципами вищого рівня. Якщо до принципів

права підходити з точки зору філософського вчення про систему, то

неможливо заперечувати наявність особливих принципів правових

інститутів. У них ніби відображаються й своєрідно розкриваються галузеві

принципи права [143, с. 8-9]. Варто також звернути увагу на позицію, яка

була висловлена Л.О. Сироватською. Науковець зазначає, що наявність

специфічних принципів є тим чинником, який внутрішньо інтегрує

сукупність правових норм вираженням їхнього цілісного характеру й

функціональної самостійності [144, с. 42]. З викладеного випливає, що в

доктрині трудового права також є різні підходи до визначення категорії

«принципи трудового права», які можна узагальненого визначити так: це

керівні ідеї, основоположні засади, вихідні положення, що закріплені у

правових нормах, які визначають зміст правового регулювання трудових

правовідносин, а також відображають основні підходи такого регулювання.

Щодо принципів інституту заробітної плати, то в юридичній літературі

звертається увага на те, що становлення в Україні ефективного та дієвого

правового інституту оплати праці зумовлює об’єктивну потребу в

переосмисленні сутності та змісту принципів, які покладені у його основу.

Принципам властиві такі характеристики: об’єктивна обумовленість,

регулятивний характер, імперативність, взаємоузгодженість, системність,
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універсальність, загальна значущість та визначеність предмета правового

регулювання [145, с. 9]. Принципи заробітної плати, в тому числі і принципи

додаткової заробітної плати як основоположні засади, дістають своє

закріплення в міжнародних договорах України, Конституції України, Кодексі

законів про працю України, Законі України «Про оплату праці» тощо, які є

основними нормативно-правовими актами у відповідній галузі.

Проблематика принципів заробітної плати досліджувалася відомим

вченим-правником Р.З. Лівшицем. Він одним з перших запропонував

класифікацію принципів регулювання оплати праці, у якій виділив загальні

принципи регулювання та більш вузькі принципи, які відносив до окремих

норм або груп норм у цій сфері [146, с. 35]. У подальшому запропонований

ним підхід отримав значне поширення в доктрині трудового права та  набув

значного розвитку іншими представниками юридичної науки.

На наше переконання, з таким підходом погодитися не можна.

Безумовно, що принцип оплати праці є конституційним, адже він

закріплений у ст. 43 Конституції України, подальшого розвитку отримав у

законодавчих актах, зокрема, у Кодексі законів про працю України. Однак

вести мову про його міжгалузевий характер не можна, адже таке явище як

оплата у цивільному, господарському праві тощо має зовсім інше значення

та іншу правову природу.

Варто також звернути увагу на позицію з даної проблематики, яка була

висловлена О.В. Валецькою. Так, на її  думку, до основних принципів

регулювання оплати праці належать наступні: 1) принцип справедливої

заробітної плати, що забезпечує достатній життєвий рівень для працівників

та їх сімей;  2) заборона дискримінації в оплаті праці; 3) встановлення

державою мінімальної заробітної плати, нижче якої не може провадитись

оплата за виконану працівником норму праці, роботу; 4) диференціація

розміру заробітної плати залежно від особливостей умов праці, її складності,

шкідливості, значення для господарства країни та інших відповідних

факторів, яка забезпечується, зокрема, за допомогою тарифної системи
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оплати праці; 5) встановлення розміру заробітної плати конкретного

працівника у трудовому договорі; 6) гарантованість виплати заробітної плати

[28, с. 94-100]. Наведений вище підхід є значно прогресивнішим, він

відображає сучасний стан трудових правовідносин і більш повно та глибоко

розкриває питання принципів правового регулювання заробітної плати.

Проте суттєвим його недоліком є те, що він не відображає всю специфіку

такого інституту трудового права як заробітна плата, а більше стосується

основних засад саме основної заробітної плати, в той же час не розкриваючи

сутності додаткової заробітної плати як складової винагороди за працю.

Беручи до уваги наведені вище положення доктрини трудового права, а

також враховуючи приписи чинного трудового законодавства України, ми

вважаємо, що принципами додаткової заробітної плати є такі: 1) єдність і

диференціація додаткової заробітної плати; 2) заборона дискримінації в

додатковій заробітній платі; 3) гарантованість додаткової заробітної плати;

4) поєднання централізованого і локального регулювання додаткової

заробітної плати; 5) встановлення державою мінімальних гарантій у сфері

виплати додаткової винагороди за працю для найманих працівників.

Охарактеризуємо кожен із запропонованих принципів.

1. Єдність і диференціація додаткової заробітної плати. Як справедливо

зазначається в теорії трудового права, правове регламентування праці

характеризується нерозривним зв’язком єдності та диференціації, де перша з

названих категорій створює умови для диференціації правового регулювання

праці, а друга – сприяє єдності правового регулювання соціально-трудових

відносин. Такий зв’язок не тільки передбачає взаємне протиставлення, а й

вимагає забезпечення єдності за допомогою диференціації, а диференціації −

за допомогою єдності [147, с. 237-239]. Зазначений принцип походить з

філософської науки про загальне і конкретне та можливості переходу від

одного до іншого.

У доктрині трудового права звертається увага на те, що єдність в оплаті

праці забезпечується за допомогою методу централізованого регулювання, а
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диференціація – за допомогою децентралізованого. І центральні органи, і

підприємства не можуть у своїй нормотворчій діяльності переслідувати цілі

тільки єдності або тільки диференціації, адже ці якості − дві сторони одного

процесу регулювання заробітної плати [146, с. 256]. В юридичній літературі

норми, які відповідають принципу єдності та диференціації оплати праці

прийнято поділяти на дві групи: 1) загальні норми, які поширюються на всіх

працівників; 2) спеціальні норми, які поширюються на окремі категорії

працівників (працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і небезпечними

умовами праці; осіб, які працюють у районах з особливими природними

географічними та геологічними умовами) [148, с. 269]. Отже, сутність

принципу єдності і диференціації додаткової заробітної плати полягає в

чіткому встановленні єдиних, однакових для всіх найманих працівників умов

праці та отримання додаткової винагороди за працю у структурі заробітної

плати, а диференціація зводиться до того, що для окремих категорій

найманих працівників трудове законодавство України передбачає певні

особливості залежно від кваліфікації, умов праці, галузі господарства тощо.

2. Заборона дискримінації в додатковій заробітній платі. Ця засада

випливає з положень ст. 2-1 Кодексу законів про працю України, де

визначено, що Україна забезпечує рівність трудових прав усіх громадян

незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та

національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних

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

[13]. Однак суттєвим недоліком чинного кодифікованого акта у галузі

трудового законодавства є відсутність прямої норми про рівність права на

одержання винагороди за працю всіх громадян. З аналізу ст. 94 Кодексу

законів про працю України, де визначено, що розмір заробітної плати

залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових

якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності

підприємства, установи, організації і максимальним розміром не
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обмежується, неможна встановити, що всі наймані працівники мають рівні

умови в частині одержання додаткової заробітної плати.

Дещо краще це питання регламентоване в проекті Трудового кодексу

України від 27 грудня 2014 року № 1658, зокрема ч. 3 ст. 220 Проекту

визначає, що забороняється будь-яке зниження розміру оплати праці за

дискримінаційними ознаками [20]. Як вбачається з аналізу положення

проекту закону, дискримінація стосується лише зменшення заробітної плати,

проте вона може стосуватися й інших ознак, тому, на наше переконання,

доцільно було б удосконалити відповідну правову норму, щоб уникнути

будь-яких непорозумінь у її практичному застосуванні.

При розгляді даної засади слід звернути увагу на думку Р.З. Лівшиця,

який зазначав, що рівність в оплаті праці означає застосування єдиного

критерію в оцінці праці, яким є кількість та якість праці. Крім того, рівність в

оплаті праці забезпечується як при регулюванні основних питань заробітної

плати (тарифної системи), так і при вирішенні окремих питань оплати праці

[146, с. 36].

Ми вважаємо, що у чинному трудовому законодавстві України

необхідно закріпити  норму, яка б гарантувала заборону дискримінації у

виплаті додаткової заробітної плати найманим працівникам у залежності від

будь-яких факторів. З метою практичної реалізації такої норми необхідно

передбачити відповідальність роботодавців за її порушення, тобто

встановити санкції кримінально-правового, адміністративно-правового або

іншого характеру за вчинення порушення трудових прав працівників.

3. Гарантованість додаткової заробітної плати. Відповідно до ст. 43

Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю

захищається законом [18]. В ст. 12 Закону України «Про оплату праці»

передбачено, що 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 тощо) і гарантії для працівників (оплата щорічних

відпусток; за час виконання державних обов’язків; для тих, які
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направляються на обстеження в медичний заклад), а також гарантії та

компенсації працівникам у разі переїзду на роботу до іншої місцевості,

службових відряджень тощо, встановлюються Кодексом законів про працю

України та іншими актами законодавства України [12].

Сутність цього принципу полягає в тому, що держава гарантує

найманим працівникам одержання додаткової заробітної плати в розмірі не

нижчому від тих рівнів, які передбачені актами трудового законодавства

України, за наявності таких умов: виконання встановленої для відповідних

робіт і найманих працівників норми робочого часу, норми інтенсивності

праці та наявності підстав для виплати додаткової заробітної плати. До змісту

цього принципу можна також віднести своєчасність та повноту виплати

додаткової заробітної плати.

4. Поєднання централізованого і локального регулювання додаткової

заробітної плати. Його зміст полягає в тому, що держава на законодавчому

рівні встановлює певні межі, рамки правового регулювання додаткової

заробітної плати. У той же час, вона передбачає право учасників трудових

відносин врегулювувати відповідні питання на локальному рівні – як

колективно-договірному, так  і індивідуально-договірному.

5. Встановлення державою мінімальних гарантій у сфері виплати

додаткової винагороди за працю для найманих працівників. Названий

принцип дістає своє вираження у таких нормах трудового законодавства

України як, наприклад, ст. 108 Кодексу законів про працю України, де

передбачено, що робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі,

встановленому генеральною, галузевою (регіональною) угодами та

колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу)

за кожну годину роботи у нічний час [13]. Такі ж стандарти закріплені і в

інших нормах трудового законодавства України, зокрема у статтях 105, 106,

107 Кодексу законів про працю України. Такий підхід законодавця має на

меті не допустити порушення трудових прав та законних інтересів найманих

працівників з боку роботодавців щодо виплати додаткової грошової
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винагороди за працю. Загалом, зазначений принцип є похідним від принципу

встановлення мінімальних гарантій у трудовому праві. Однак у правовому

регулюванні відповідних суспільних відносин наявні недоліки та прогалини,

наприклад, не визначено мінімального стандарту оплати праці найманого

працівника на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними

умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і

геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я. У

процесі реформування даної галузі правового регулювання необхідно

удосконалити норми чинного трудового законодавства України.

Отже, на сьогодні проблематика питань додаткової заробітної плати є

надзвичайно актуальною та важливою для суспільства і держави загалом, а в

першу чергу для учасників трудових правовідносин. Сучасний стан

правового регулювання відповідного правового явища не можна назвати

належним, а тому він потребує суттєвого удосконалення, в основу чого

необхідно покласти науково-теоретичне переосмислення багатьох категорій

додаткової заробітної плати. Для здійснення відповідної роботи надзвичайно

важливим є приведення такої діяльності у відповідності до мети, завдань і

принципів правового регулювання додаткової заробітної плати, які мають

бути в основі будь-якого науково-теоретичного дослідження. Однак

передувати відповідній науковій і практичній роботі має визначення

сутності, змісту та правової природи названих вище категорій у межах

додаткової заробітної плати, адже їх правильне визначення і розуміння

впливають на проведення як доктринальних досліджень, так і удосконалення

приписів чинного трудового законодавства України у галузі додаткової

оплати праці.

2.3 Гарантії надання додаткової заробітної плати працівнику

На сьогодні проблематика реалізації трудових прав найманих

працівників відіграє важливу роль та викликає надзвичайний науковий

інтерес і актуальність, що зумовлює потребу у вивченні питання
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гарантування таких прав. Тому існує нагальна потреба у проведенні науково-

теоретичного дослідження питань гарантування прав найманих працівників

щодо додаткової заробітної плати з метою переосмислення наявних

доктринальних підходів та вироблення рекомендацій для практичного

використання і удосконалення відповідних норм трудового законодавства

України.

Розглядаючи гарантії додаткової заробітної плати, в першу чергу

необхідно встановити зміст категорії «гарантія». Слово «гарантія» у

перекладі з французької мови означає поруку, забезпечення (чого-небудь). Це

соціальне явище, яке забезпечує досягнення конкретного результату, створює

умови для функціонування певних суспільних відносин [149, с. 130]. З

наведеного визначення випливає, що гарантія є способом забезпечення

виконання, досягнення певного результату в майбутньому. Приведена

дефініція носить загальнотеоретичний характер і не відображає специфіки

юридичної науки. Поняття «гарантія» широко застосовується у багатьох

галузях суспільного життя.

З приводу розуміння категорії «гарантія» в юридичній науці є різні

точки зору. Наприклад, на думку С.С. Алексєєва, гарантіями є умови й

особливі юридичні механізми, покликані забезпечити фактичну реалізацію

законоположень [150, с. 135]. В.Ф. Сіренко визначає гарантії прав як

сукупність об’єктивних та суб’єктивних факторів, спрямованих на

забезпечення фактичної реалізації прав громадян, на усунення можливих

причин і перешкод їх неповного чи неналежного здійснення, захист прав від

будь-яких порушень [151, с. 76]. На переконання О.Ф. Скакун, гарантіями

прав, свобод та обов’язків людини та громадянина є система соціально-

економічних, політичних, юридичних умов, способів та засобів, які

забезпечують їхню фактичну реалізацію, охорону та надійний захист [152,

с. 203]. З точки зору А.Ф. Нікітіна, гарантії – це обов’язки держави захищати

людину, створювати правові, соціальні і культурні умови для реалізації її

прав і свобод, а також діяльність міжнародних і державних організацій щодо
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захисту прав людини [153, с. 76]. Л.П. Гарчева і О.Н. Ярмиш визначають

досліджуване поняття як систему норм, принципів, умов і вимог, які

забезпечують додержання прав, свобод і законних інтересів громадян [154,

с. 128]. З наведених вище положень випливає, що вчені-правники по-різному

розуміють сутність та зміст такої категорії як юридичні гарантії, що

обумовлено складністю відповідної проблематики, різними підходами до

розуміння, світоглядними поглядами представників юридичної науки тощо.

На наше переконання, під юридичними гарантіями у загальному значенні

варто розуміти таку сукупність комплексу об’єктивних і суб’єктивних

чинників, які мають спрямованість на практичну реалізацію прав, свобод та

законних інтересів суб’єктів, а також усунення будь-яких перешкод для їх

повного та належного здійснення.

Якщо вести мову про поняття «юридичні гарантії» у трудовому

законодавстві, то в доктрині трудового права їх визначають як закріплені

нормативно-правовими актами обов’язкові правила поведінки, які

забезпечують реалізацію, охорону та захист трудових прав, тобто це один із

видів норм трудового права. К.М. Гусов та В.М. Толкунова поділяють норми

трудового права також на загальні та спеціальні, а останні, у свою чергу,

поділяються на норми-пільги (юридичні гарантії), норми-пристосування та

норми-вилучення [76, с. 49-50]. Таким чином, автори наведеного підходу

пропонують розкривати сутність досліджуваної категорії через правові

норми. Однак, на нашу думку, не слід ототожнювати таке правове явище як

«юридична гарантія» з правовими нормами-гарантіями, оскільки завдяки

останнім здійснюється нормативне закріплення відповідних гарантій.

Натомість наведена дефініція не розкриває сутність, значення і роль

юридичних гарантій у трудовому законодавстві.

Д.А. Карпенко зазначає, якщо виходити з термінологічного значення

слова «гарантія», то воно означає забезпечення в правовому сенсі, тобто

під гарантіями слід розуміти умови, способи і засоби, за допомогою яких

забезпечується реальне здійснення наданих громадянам демократичних прав
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і свобод. Це визначення цілком відноситься і до юридичних гарантій

трудових прав працівників [155, с. 6]. З викладеного випливає, що автор взяв

за основу загальноюридичне розуміння відповідної категорії і лише вказав,

що запропонована дефініція цілком придатна і для потреб трудового

законодавства. Проте з таким підходом не можна погодитися, адже юридичні

гарантії у трудовому праві хоча і є похідними від юридичних гарантій у

теорії права, але все ж мають свою власну специфіку і особливості, які і

повинні бути відображені у такому визначенні.

У науковій юридичній літературі зазначається, що одним з основних

способів забезпечення реалізації трудових прав і свобод суб’єктів трудового

права беззаперечно є закріплення нормами права певних обов’язків, адже

будь-який обов’язок завжди кореспондується з тим чи іншим правом і

призначений допомагати реалізації останнього. Закріплення в правовій нормі

юридичного обов’язку свідчить, що суб’єктивне право отримати певні

гарантії [156, с. 16]. З наведеного підходу випливає, що автор розкриває

сутність юридичної гарантії через категорію юридичного обов’язку. Ми

вважаємо, що з таким підходом не можна погодитися, оскільки і юридичні

обов’язки не завжди можуть реалізовуватися, виконуватися суб’єктами

правових відносин. Тобто безпосередньо і сам юридичний обов’язок може

забезпечуватися певними юридичними гарантіями. Таким чином, юридична

гарантія є дещо відмінною категорією і повинна забезпечувати практичну

реалізацію тією чи іншою особою права чи свободи або виконання обов’язку.

Отже, розкриття юридичної гарантії через поняття обов’язку є помилковим.

На думку Я.А. Малихіна, юридичні гарантії можуть бути сформульовані

у вигляді елементарних прав, що входять у зміст конституційного

суб’єктивного права і юридичного обов’язку, або у вигляді самостійних

галузевих суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, що конкретизують

конституційні права й обов’язки громадян у соціально-економічній сфері

[157, с. 143]. Крім того, В.В. Єгоров наголошує: на тому, що головне,

найсуттєвіше, тобто те, що відображає специфіку юридичних гарантій,
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проявляється в можливості використання при забезпеченні виконання

правових приписів поряд з методами переконання (в трудовому праві це

виявляється в тій важливій ролі, яка відводиться засобам морального і

матеріального  стимулювання) апарата примусу, який спирається на силу

закону [158, с. 90]. Підсумовуючи наведене, можна дійти висновку, що

зведення сутності юридичних гарантій трудових прав, свобод та законних

інтересів лише до ознаки нормативного їх закріплення у правових нормах

трудового законодавства є занадто формальним вирішенням даного

питання..  Тому істотним є не лише закріплення гарантій у нормах права, а

також і те, що гарантії у багатьох випадках мають негативний характер,

оскільки тягнуть за собою застосування до правопорушників примусових

заходів. Ми вважаємо, що гарантіями трудових прав найманих працівників є

система певних умов, засобів, способів, прийомів та форм, яка спрямована на

охорону і захист таких прав, свобод та законних інтересів, а також на

забезпечення їх безперешкодної реалізації.

Надання додаткової заробітної плати – це державна гарантія, яка

забезпечується для всіх найманих працівників. Беручи до уваги наведені

вище теоретичні положення та приписи чинного трудового законодавства

України, можна дійти висновку, що гарантії надання додаткової заробітної

плати – це закріплені на нормативному рівні в актах законодавства України

про працю правові норми, які забезпечують виплати у випадках,

встановлених законом, додаткової заробітної плати всім категоріям найманих

працівників, які мають право на отримання такої додаткової винагороди за

працю.

Для подальшої характеристики гарантій додаткової заробітної плати

потрібно розглянути ознаки, які характеризують назване правове явище. На

думку Т.М. Заворотченко, юридичним гарантіям притаманні такі ознаки:

1) нормативність, яка передбачає визначення гарантій лише в текстах

нормативно-правових актах; 2) системність, яка полягає в тому, що всі

юридичні гаранті знаходяться в тісному нерозривному зв’язку, є
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взаємозалежними і взаємопов’язаними, тобто утворюють певну систему;

3) комплексність юридичних гарантій, яка випливає з попередньої ознаки та

полягає в тому, що в реальному житті юридичні гарантії діють спільно

(системно), підкріплюють і взаємно посилюють одна одну; 4) за допомогою

постійного характеру гарантії прав не припиняють свою дію і не виникають

епізодично; 5) юридична надійність, яка відображає, з одного боку, зв’язок

гарантії із соціальною ситуацією, а з іншого – стабільність її соціального

змісту; 6) реальність, суть якої полягає в тому, що юридичні гарантії повинні

забезпечити особі реальне користування наданими законодавством України

правами [159, с. 6-12]. На нашу думку, не всі ознаки, які запропоновані

автором, можна відзначити як ознаки відповідного правового явища. Так,

юридична надійність навряд чи є ознакою, яка може характеризувати

досліджувану категорію, адже сама по собі юридична гарантія не є надійною,

скоріше варто вести мову про її дієвість, тобто про те, що така гарантія має

виконувати поставлену перед нею мету – забезпечувати дотримання прав,

свобод, виконання обов’язків. Крім того, поняття надійності взагалі лежить

поза межами правового регулювання, а тому і не може бути характерною

рисою будь-якого правового явища взагалі.

В.С. Пересунько виділяє чотири ознаки юридичних гарантій:

комплексність і повнота гарантій є неодмінною вимогою, якою повинні

керуватися у своїй правозастосовній діяльності всі структури суспільства та

держави, тому що їх загальний правоохоронний ефект буде тоді, коли

гарантія діє в комплексі і з необхідною повнотою. Іншими неодмінними

вимогами, на його думку, є дієвість та ефективність. Їх суть полягає у тому,

що гарантії у всіх випадках повинні забезпечувати людині і громадянину

реальне користування наданими законом благами [160, с. 7-9].

Запропонований автором підхід не можна визнати повністю виправданим.

Загалом, варто відзначити, що дійсно юридичні гарантії краще виконують

своюроль, якщо застосовуються комплексно, однак навряд чи можна

говорити про комплексність як про ознаку конкретної юридичної гарантії у
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трудовому праві в частині гарантування виплати додаткової заробітної плати.

Крім того, незрозумілим з доктринальної точки зору є визначення такої

ознаки як повнота гарантій. Юридичні гарантії закріплюються на

нормативному рівні, а тому видається сумнівним її неповне, часткове

закріплення тощо. Також не можна вести мову і про повноту застосування

юридичної гарантії, адже остання або застосовується і досягає бажаного

ефекту, або не застосовується та не виконує поставленої перед нею мети.

До загальних ознак юридичних гарантій відносять: нормативність,

системність, комплексність, постійний характер, юридичну надійність,

реальність, загальність [161, с. 8-15]. Щодо специфічних ознак, які зумовлені

предметом правового регулювання, до них, зокрема, належать [162, с. 9]:

окремі юридичні гарантії, які мають обмежену сферу дії, поширюються лише

на певну категорію осіб; юридичні гарантії, закріплені в трудовому

законодавстві, характеризуються поетапністю дії: одні гарантії починають

діяти до виникнення трудових правовідносин, інші – лише після їх

виникнення, окремі юридичні гарантії вступають в дію за певних обставин;

юридичні гарантії, закріплені в трудовому законодавстві, можуть припиняти

свою дію (чинність) з різних підстав; юридичні гарантії, закріплені в

трудовому законодавстві, об’єднує й така загальна ознака як функціональне

призначення конкретної норми, її спеціалізація, тобто забезпечення

працівникам реалізації та захисту їхніх трудових прав [163, с. 10].

З приводу гарантій надання додаткової заробітної плати, то вони є

похідними від ознак юридичних гарантій загалом, а також похідними від

гарантій трудового права. Беручи до уваги наведені вище теоретичні

положення, ми вважаємо, що ознаками, які характеризують надання

додаткової заробітної плати є: 1) нормативність; 2) реальність; 3) постійність;

та 4) системність і комплексність гарантій. Коротко охарактеризуємо кожну з

цих ознак.

1. Нормативність гарантій полягає в тому, що закріплення додаткової

заробітної плати здійснюється у нормативно-правових актах, що значно
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підвищує рівень забезпечення та реалізації відповідних правових норм, а,

отже, і прав та законних інтересів найманих працівників у частині виплати

додаткової заробітної плати, встановлення відповідальності за її невиплату,

несвоєчасну виплату.

Відповідно до ст. 94 Кодексу законів про працю України заробітна

плата − це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку

власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану

ним роботу [13]. Згідно із ст. 2 Закону України «Про оплату праці» до

структури заробітної плати належать додаткова заробітна плата – винагорода

за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за

особливі умови праці [12].

Нормативність як ознака юридичної гарантії додаткової заробітної

плати має надзвичайно велике значення. Дотримання трудових прав

найманих працівників щодо отримання додаткової винагороди за працю

здійснюється завдяки закріпленню відповідного права на законодавчому

рівні. Це випливає із стабільності законодавчих положень, особливо норм

конституційного рівня, способу їх закріплення тощо. Крім того, виконання

законів України на її території є обов’язковим для всіх суб’єктів, за їх

невиконання встановлюється відповідальність. Отже, саме завдяки

нормативності і досягається гарантування виплати найманим працівникам

додаткової заробітної плати.

2. Реальність гарантій, яка виражається в тому, що особа повинна в

дійсності отримувати додаткову заробітну плату. Названа ознака випливає з

конституційної засади, відповідно до якої  кожен має право на працю, що

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає

або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного

здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі

професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-

технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до

суспільних потреб. Використання примусової праці забороняється. Не
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вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова)

служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи

іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про

надзвичайний стан. Громадянам гарантується захист від незаконного

звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається

законом [18].

Забезпечення практичної реалізації названих приписів законодавства

України досягається встановленням таких видів юридичної відповідальності

за порушення прав та законних інтересів  у частині надання додаткової

заробітної плати: дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та

кримінальної.

3. Постійність гарантій. Наведена ознака випливає з нормативності,

адже нормативне закріплення гарантій свідчить про їх закріплення на

високому рівні, безстроково, на перспективу тощо. Таким чином, гарантії

наданння додаткової заробітної плати носять постійний, безперервний

характер та можуть бути скасовані. Вони відміняються лише у разі втрати

чинності тим нормативно-правоим актом, який їх закріплює.

4. Системність гарантій. Вона проявляються в тому, що всі гарантії, які

спрямовані на надання у встановленому порядку і на належному рівні

додаткової заробітної плати, перебувають у тісному взаємозв’язку та у своїй

сукупності утворюють єдність, яка складає нову якість – забезпечення

виплати найманим працівникам додаткової заробітної плати. У той же час,

дієвість і ефективність гарантій забезпечується їх комплексною дією, де

кожна з нормативно закріплених гарантій доповнює одна одну, що в цілому і

забезпечує досягнення результатів, які покладені на відповідні гарантії.

На наше переконання, саме запропоновані вище ознаки надання

додаткової заробітної плати характеризують повною мірою відповідне

правове явище і вичерпно його розкривають. З приведеними підходами

вчених можна погодитися, адже кожен з них має раціональний аспект, є

обґрунтованим і заслуговує на увагу. Проте в переважній більшості мова йде
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про одні й ті ж речі, які визначаються через інші категорії, доповнюють одна

одну додаванням тієї чи іншої ознаки. Але лише у випадку, коли всі ознаки

юридичних гарантій надання додаткової заробітної плати або їх більшість

будуть взаємопов’язаними, взаємоузгодженими та діятимуть в комплексі,

вони забезпечать реалізацію відповідних прав найманих працівників на

отримання додаткової заробітної плати, а в разі порушення – їх захист.

У трудовому праві України юридичні гарантії класифікують за такими

критеріями: 1) за юридичною силою: конституційні, міжнародні та галузеві;

2) за ступенем конкретизації: універсальні  та спеціальні; 3) за сферою дії:

загальні та додаткові; 4) за формою вираження: гарантії-дозволи, гарантії-

обов’язки, гарантії-заборони, гарантії-обмеження; 5) за характером впливу:

гарантії-санкції, гарантії-рекомендації, альтернативні гарантії  [161, с. 9].

Наведена вище класифікація юридичних гарантій дає можливість

виявити та детально проаналізувати юридичні гарантії в цілому та кожну з

них зокрема, допомагає визначити ті юридичні гарантії, які потрібно

деталізувати на галузевому рівні або посилити за рахунок розширення сфери

дії чи зміни форми їхнього вираження. Це має значення для створення

справді дієвої системи юридичних гарантій трудових прав працівників при

внесенні змін до вітчизняного трудового законодавства [164, с. 98].

На думку М.І. Іншина, юридичні гарантії службово-трудової діяльності

варто класифікувати за такими критеріями: 1) за суб’єктом їх прийняття

(застосування);  2) за юридичною силою правового акта, яким вони

передбачені;    3) за правовим становищем службовця, для якого вони

встановлені; 4) за спрямуванням;  5) за формою зовнішнього вираження;

6) за ступенем визначеності; 7) за різновидом правових норм, якими вони

визначаються;  8) за об’єктом охорони та захисту;  9) за етапом проходження

державної служби [165, с. 180-183].

Вітчизняні науковці розробили також класифікацію юридичних

гарантій, передбачених основним джерелом трудового права – Кодексом

законів про працю України. Як вважає Ю.А. Джепа, юридичні гарантії у
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трудовому праві можна поділити на: 1) гарантії забезпечення

конституційного права на працю, які закріплені в розділі 1 «Загальні

положення» Кодексу законів про працю України; 2) гарантії при укладенні,

зміні чи припиненні трудового договору; 3) гарантії для різних суб’єктів

трудових правовідносин; 4) гарантії для працівників, які тимчасово не

виконують покладені на них трудові функції у випадках, передбачених

трудовим законодавством; 5) гарантії для працівників при зміні умов праці;

6) гарантії щодо матеріальної відповідальності працівника і роботодавця

[166, с. 127].

Варто також звернути увагу на класифікацію, яка була запропонована

О.П. Смирновим. Науковець поділяє гарантії за такими критеріями: 1)  за

змістом і способом здійснення гарантій трудових прав: матеріально-правові

та процесуальні; 2) за критерієм цільового призначення: гарантії реалізації

трудових прав і гарантії їх охорони; 3) залежно від виконуваних функцій:

превентивні, обмежувальні, компенсаційні, оскаржувальні [73, с. 76].

На переконання І.І. Яцкевича, трудові юридичні гарантії можна

класифікувати також за часом чинності трудового договору, а саме:

юридичні гарантії до укладення трудового договору; юридичні гарантії під

час дії трудового договору; юридичні гарантії при розірванні трудового

договору [164, с. 98-99].

Юридичні гарантії додаткової заробітної плати є похідними від

юридичних гарантій трудового права, а тому і зумовлюються багато в чому

останніми. З урахуванням розглянутих теоретичних положень, ми вважаємо,

що всі гарантії надання додаткової заробітної плати можна наступним чином

класифікувати за критерієм мети правового регулювання: 1) гарантії, які

мають на меті забезпечити необхідний мінімум стандартів у галузі

регламентації додаткової заробітної плати; 2) гарантії, які мають на меті

забезпечення практичної реалізації права на надання додаткової заробітної

плати; 3) гарантії, які мають на меті додатковий захист найманих працівників
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за особливі умови та особливий характер праці та в інших випадках,

визначених трудовим законодавством України.

До гарантій надання додаткової заробітної плати, які мають на меті

забезпечити необхідний мінімум стандартів у галузі регламентації додаткової

заробітної плати можна віднести такі:

1) встановлення на державному рівні таких показників як тарифи

оплати праці в надурочний час, у святкові та вихідні дні, у нічний час, при

роботі за сумісництвом, суми виплат, пов’язані з індексацією заробітної

плати, суми виплат по компенсації працівникам втрати частини заробітної

плати у зв’язку з порушення термінів її виплати.

У ст. 102-1 Кодексу законів про працю України передбачено, що

працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за

фактично виконану роботу. Умови роботи за сумісництвом працівників

державних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом

Міністрів України [13]. У ст. 106 Кодексу законів про працю України

визначено, що 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 виплачується доплата у

розмірі 100 відсотків тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації,

оплата праці якого здійснюється за погодинною системою, за всі

відпрацьовані надурочні години. У разі підсумованого обліку робочого часу

оплачуються як надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений

робочий час в обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами

першою і другою цієї статті [13].

Наведені нами норми чинного трудового законодавства України

характеризують те, що держава встановлює мінімальні стандарти  за

тарифами по оплаті додаткової заробітної плати, що виражає соціальний

стандарт, функція якого полягає в забезпеченні реалізації кожним найманим

працівником права на гідний життєвий рівень. До числа державних гарантій

необхідно віднести й певні заходи, що дають можливість підвищити рівень
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заробітної плати, зокрема індексацію заробітної плати у зв’язку з

підвищенням споживчих цін на товари і послуги;

2) встановлення на державному рівні обмежень відрахувань із

заробітної плати та обмеження розміру відрахувань із заробітної плати.

Стаття 127 Кодексу законів про працю України закріплює норму,

відповідно до якої відрахування із заробітної плати працівників для покриття

їх заборгованості підприємству, установі, організації, де вони працюють,

можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або

уповноваженого ним органу у таких випадках:

а) для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для

повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для

погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на

службове відрядження або переведення до іншої місцевості, а також на

господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру

відрахування;

б) при звільненні працівника до закінчення того робочого року, в

рахунок якого він вже одержав відпустку, за невідроблені дні відпустки;

в) при відшкодуванні шкоди, завданої з вини працівника підприємству,

установі, організації [13].

Стаття 128 Кодексу законів про працю України передбачає, що при

кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може

перевищувати двадцяти відсотків, а у випадках, окремо передбачених

законодавством України − п’ятдесяти відсотків заробітної плати, яка

належить до виплати працівникові. При відрахуванні із заробітної плати за

кількома виконавчими документами працівникові повинно бути збережено

не менше п’ятдесяти відсотків заробітку. Обмеження, встановлені частинами

першою і другою цієї статті, не поширюються на відрахування із заробітної

плати при відбуванні виправних робіт і при стягненні аліментів на

неповнолітніх дітей. У цих випадках розмір відрахувань із заробітної плати

не може перевищувати сімдесяти відсотків [13].
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У спеціальній юридичній літературі також зазначається, що чинним

законодавством України передбачено ряд гарантій, метою яких є

забезпечення охорони належної працівникам заробітної плати від незаконних

і необґрунтованих стягнень. Зазначені гарантії реалізуються не тільки за

рахунок чітко обмеженого переліку підстав для утримань, а також  переліку

органів, яким надано таке право, а й визначеного порядку, меж та розмірів

можливих утримань із заробітної плати працівників [167, с. 28]. Також варто

акцентувати увагу на тому, що не на всі види виплат працівнику може бути

накладено стягнення. Перелік виплат, з яких забороняється проводити

відрахування, визначено ст. 129 Кодексу законів про працю України, до них

належать: а) вихідна допомога; б) компенсаційні та інші виплати;

3) обмеження оплати праці в натуральній формі. Ця ознака додаткової

заробітної плати випливає з форм оплати праці найманих працівників.

У науковій літературі вказується, що існує декілька форм виплати

заробітної плати: а) чисто грошова оплата праці, коли працівник отримує

заробітну плату виключно грошима; б) чисто натуральна оплата праці, коли

вся заробітна плата отримується у натуральному вигляді (продуктами

харчування, товарами широкого вжитку); в) змішана оплата праці, коли

працівник заробітну плату отримує частково грошима, частково натурою; г)

сурогатна оплата праці – оплата праці, що проводиться не державними

грошовими знаками, а їх замінниками у формі бонів, чеків, талонів та інших

псевдогрошей внутрігосподарського вжитку [168, с. 146-149]. Найбільш

поширеними формами є грошова та натуральна форма оплати праці, а тому

на їх характеристиках варто зупинитися більш детально. Так, натуральна

заробітна плата передбачає виплату продуктами та товарами широкого

вжитку. Продуктова виплата переважно застосовується в умовах

натурального господарства. Товарна виплата заробітної плати передбачає

розрахунок з робітниками, головним чином, товарами власного виробництва.

Щодо грошової виплати заробітної плати, можна сказати, що історично

процес державного регулювання цієї форми був введений Законом Російської
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імперії «Про нагляд за закладами фабричної промисловості і про взаємні

відносини фабрикантів і робочих». За часі соціалістичної України перехід від

натуральної до чисто грошової форми оплати був завершений тільки в кінці

1922 року [169, с. 271].

Варто зазначити, що відповідно до ст. 3 Конвенції Міжнародної

організації праці № 95 про захист заробітної плати 1949 року заробітна плата,

виплачувана готівкою, виплачуватиметься тільки грошими, що мають

законний обіг, і виплату у формі векселів, бонів, купонів чи в будь-якій іншій

формі, призначеній замінити гроші, що мають законний обіг, буде

заборонено [19]. Також у ст. 23 Закону України «Про оплату праці»

визначено, що заробітна плата працівників підприємств на території України

виплачується у грошових знаках, що мають законний обіг на території

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

або у будь-якій іншій формі забороняється. Заробітна плата може

виплачуватися банківськими чеками у порядку, встановленому Кабінетом

Міністрів України, за погодженням з Національним банком України.

Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову

виплату заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі,

що не перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць, у тих галузях або за

тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у

грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів,

перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України [12].

Підсумовуючи наведене, можна зробити висновок, що чинне трудове

законодавство України передбачає обмеження оплати праці в натуральній

формі і дозволяє використання такої форми оплати праці лише за таких умов:

а) коли ціна на товар не перевищує собівартості; б) коли розмір виплати

заробітної плати не перевищує 30% нарахованої за місяць;

4) регулярність виплати додаткової заробітної плати.

Дана ознака випливає з положень ст. 115 Кодексу законів про працю

України, відповідно до яких заробітна плата виплачується працівникам
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регулярно в робочі дні 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 [13].

До гарантії, яка має на меті забезпечення практичної реалізації права на

надання додаткової заробітної плати, на наше переконання, варто віднести

встановлення відповідальності за порушення у галузі виплати додаткової

заробітної плати. Так, системний аналіз приписів чинного законодавства

України свідчить, що особи, які винні у порушенні прав і законних інтересів

найманих працівників щодо отримання додаткової  заробітної плати, можуть

бути притягненні до таких видів юридичної відповідальності: 1)

дисциплінарної – власник або уповноважений ним орган може накласти

дисциплінарне стягнення на посадову особу, винну в ненарахуванні

(невиплаті) додаткової заробітної плати, у вигляді догани або звільнення; 2)

матеріальної – виплата роботодавцем компенсації працівникам при

несвоєчасній виплаті з його вини зарплати понад один місяць; 3)

адміністративної – відповідно до ч. 1 ст. 41 Кодексу України про

адміністративні правопорушення порушення вимог законодавства про працю

тягне за собою накладення штрафу [170]; 4) кримінальної – відповідно до ч. 1

ст. 175 Кримінального кодексу України безпідставна невиплата не тільки

заробітної плати, але й іншої встановленої законом виплати громадянам

більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, карається

у кримінально-правовому порядку [171, с. 263]. Згідно із ч. 2 ст. 175 КК

України безпідставна невиплата заробітної плати, інших встановлених

законом виплат громадянам більш як за один місяць, вчинена внаслідок
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нецільового використання коштів, призначених для виплати, інших

встановлених законом виплат, тягне за собою кримінальну відповідальність.

До гарантії забезпечення додаткового захисту найманих працівників за

особливі умови та особливий характер праці та у інших випадках, визначених

туровим законодавством, варто віднести закріплення надбавок та доплат до

тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених

чинним законодавством, за: 1) суміщення професій (посад); 2) розширення

зони обслуговування або збільшення обсягу робіт; 3) виконання робіт

тимчасово відсутнього робітника; 4) роботу у важких та шкідливих і

особливо важких та особливо шкідливих умовах праці;  5) інтенсивність

праці;  6) роботу в нічний час; 7) науковий ступінь; 8) керівництво бригадою;

9) знання та використання в роботі іноземної мови;10) роботу в надурочний

час і святкові та неробочі дні; 11) суми виплат, пов’язаних з індексацією

заробітної плати [12].

Так, наприклад, ст. 108 Кодексу законів про працю України передбачає,

що робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі,

встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та

колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу)

за кожну годину роботи у нічний час [13].

Отже, надзвичайно важливою та актуальною проблемою, яка

характерна для сучасного стану трудових відносин у сфері надання

додаткової заробітної плати, є забезпечення захисту прав, свобод та законних

інтересів найманих працівників. Це обумовлено цілою низкою негативних

чинників, які на сьогодні характерні для ринку праці та стану правового

регулювання оплати праці.
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Висновки до розділу 2

1. Запропоновано авторське визначення поняття «порядок надання

додаткової заробітної плати». Це сукупність передбачених нормами чинного

трудового законодавства України вимог, які забезпечують кожному

найманому працівнику гарантоване Конституцією України право на

одержання додаткової грошової винагороди за виконувану роботу за

трудовим договором.

2. Запропоновано авторське визначення поняття завдань правового

регулювання додаткової заробітної плати як сукупності встановлених

чинним трудовим законодавством України юридично значимих напрямів

забезпечення досягнення мети правового регулювання додаткової заробітної

плати.

3. Запропоновано авторське визначення поняття гарантій трудових

прав найманих працівників як системи певних умов, засобів, способів,

прийомів та форм, яка спрямована на охорону і захист таких прав, свобод та

законних інтересів, а також на їх безперешкодну реалізацію.

4. Здійснено науково-теоретичне обґрунтування ознак, які

характеризують надання додаткової заробітної плати. До них віднесено:

1) нормативність; 2) реальність; 3) постійність; 4) системність.
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РОЗДІЛ 3

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОДАТКОВОЇ

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

3.1 Проблеми та напрями удосконалення правового регулювання

додаткової заробітної плати

Необхідність виявлення проблем правового регулювання додаткової

заробітної плати в Україні вже давно існує і найближчим часом не втратить

своєї актуальності, оскільки вирішення даного питання залежить не стільки

від нормотворчої діяльності в цій сфері, як від стабільності національної

економіки. Однак стабільність економіки України не можлива без належного

нормативно-правового забезпечення матеріального заохочення працівників у

першу чергу стосовно можливостей додаткового заробітку за особливі

досягнення у праці. Саме вдосконалення умов отримання працівниками

додаткової заробітної плати повинно стати стимулюючим фактором для

розвитку окремих підприємств та національної економіки в цілому.

Окремі проблемні аспекти правового регулювання додаткової

заробітної плати досліджували такі вчені: В.М. Божко, Н.Б. Болотіна, О.В.

Валецька, В.О. Гордеюк, І.В. Зуб, Ю.Л. Звягільський, М.І. Іншин, Г.А.

Капліна, В.О. Краєвська, А.Р. Мацюк, Н.М. Неумивайченко, А.М. Островерх,

В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, О.П. Рудницька, Я.В. Сімутіна, О.Є.

Сонін, Б.С. Стричинський, Н.М. Хуторян, В.І. Щербина та інші.

Однак системного наукового дослідження проблем та шляхів

удосконалення правового регулювання додаткової заробітної плати в

юридичній літературі не проводилося. На сьогодні чітко не висвітлені

проблеми методів правового регулювання додаткової заробітної плати, не

достатньо зрозумілими є державні механізми регулювання додаткової

заробітної плати в сучасних умовах, виникає чимало правових проблем

договірного регулювання оплати праці, досить важливим є роль премій як
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стимулюючого елементу фонду додаткової заробітної плати. Наведені

аргументи доводять безсумнівну актуальність дослідження.

Законом України «Про оплату праці» передбачається регулювання

заробітної плати на державному і договірному рівнях [12]. Державою

здійснюється регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм

власності через встановлення мінімальної заробітної плати, інших державних

норм і гарантій; регулювання фондів оплати праці працівників, умов і

розмірів оплати праці працівників підприємств, заснованих на комунальній

чи державній власності, працівників підприємств, установ і організацій, у

яких фінансування залежить від бюджету, а також за допомогою

встановлення податків на доходи працюючих [172, с. 8]. Так, держава

здійснює регулювання інших норм і гарантій в оплаті праці, а саме:

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 18 років, при скороченій тривалості їх щоденної

роботи тощо.

Зазначені випадки об’єднуються поняттям «оплата праці при відхиленні

від тарифних умов», тобто від виконання трудових обов’язків, передбачених

трудовим договором; такі відносини регулюються КЗпП України [13] й

іншими нормативно-правовими актами, а порядок і умови такої оплати

можуть бути як змінені у бік погіршення й обмеження прав працівників, так і

поліпшення за рахунок прибутку підприємства. Дотримання державних норм

і гарантій є обов’язковим для підприємств і організацій усіх видів

господарювання та форм власності.

Слід зазначити, що до державних гарантій для працівників належать

наступні:

оплата за час виконання державних обов’язків;



137
щодо річних відпусток;

для працівників, що направляються на медичне обстеження;

для підвищення кваліфікації;

для переведених працівників за станом здоров’я на легшу

нижчеоплачувану роботу;

за час переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають

дітей віком до 3 років;

переведених тимчасово у зв’язку з виробничою необхідністю на іншу

роботу;

у зв’язку з виконанням донорських обов’язків;

службових відряджень;

встановлення гарантій і компенсацій працівникам при переїзді на роботу

в іншу місцевість;

роботи в польових умовах;

часу виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших

спеціальностей тощо.

Держава здатна суттєво впливати на трансформацію економічної системи,

створювати необхідні умови для підвищення заробітної плати, доходів і рівня

життя у ринкових умовах. Сьогодні потребують змін механізми державного

регулювання додаткової заробітної плати.

Роль держави у регулюванні системи оплати праці повинна бути дієвою,

позитивною, творчою, а трудові відносини – демократичними. Державне

регулювання заробітної плати не повинне ототожнюватися з прямим державним

впливом і одноосібним впровадженням державою головних економічних

регуляторів. Держава в особі органів виконавчої влади має виступати лише як

один із соціальних партнерів. Органи виконавчої влади координують дії

соціальних партнерів, заохочують до співпраці та дотримання узгоджених

механізмів регулювання додаткової заробітної плати.

Визначення політики держави у сфері оплати праці, розробка теорії

додаткової заробітної плати і на цій основі практична організація додаткової
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заробітної плати є проблемою досить складною і разом з тим дуже важливою у

політичному, економічному та соціальному аспектах.

Особливо важливим є з’ясування об’єктивних закономірностей, під впливом

яких знаходять конкретне втілення параметри додаткової заробітної плати і

тенденції її зростання.

Залежно від впливу тих чи інших факторів розрізняють поняття

нормативної і позитивної ролі держави [172, с. 7]. Нормативна роль держави

включає перелік функцій держави щодо сприяння суспільно-економічному

прогресу, а позитивна роль держави характеризує фактичні функції держави.

Звичайно, між цими місіями держави існує значний розрив, який долається в

процесі здійснення ринкових реформ. У ході реформування регулюючий вплив

держави спрямовується на забезпечення умов для заробітку потрібних коштів і

соціальних гарантій з метою використання робочої сили, узгодження інтересів

суб’єктів розподільчих відносин, що формуються і функціонують на основі різних

форм власності й господарювання. При цьому держава у ринковій економіці

виступає в ролі основного господарюючого суб’єкта (покупця, продавця,

кредитора, позичальника, товаровиробника тощо). Її роль, з одного боку,

зводиться до вирішення завдань забезпечення передумов ефективного

функціонування ринкової системи через створення належного інституціонального

середовища, а з іншого – уряд може вирішувати завдання посилення і

модифікації ринкової системи на основі перерозподілу доходів і багатства,

стабілізації економіки та стимулювання економічного зростання. Якщо

враховувати неспроможність ринкової системи до саморегуляції за наявності

кризових явищ в економіці, як засвідчує фінансово-економічна та соціальна криза

2010-2015 рр., а також зростаючий вплив зовнішніх факторів, то втручання

держави в економіку стає цілком обґрунтованим.

Без участі держави неможливо гарантувати громадянам дохід, який би

забезпечував їм нормальне життя незалежно від результатів економічної

діяльності підприємства. До функцій держави, крім того, мають входити

підвищення доходів малозабезпечених прошарків населення для створення умов
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нормального відтворення робочої сили, забезпечення оптимального розподілу

трудових ресурсів, послаблення соціальної напруженості. Стаючи учасником

відтворення робочої сили, держава багато в чому бере на себе регулювання

пропозиції робочої сили, намагаючись, щоб вона кількісно і якісно відповідала

попиту підприємців.

З викладеного випливає дуже важливе питання щодо втручання держави

в систему оплати праці, тому що розміри соціальних виплат мають бути дуже

тісно пов’язані з фінансовими можливостями держави. Невпинне їх

нарощування неприпустиме, оскільки може викликати бюджетний дефіцит та

інфляцію. Справді, збільшення соціальних виплат потребує надмірного

оподаткування, а це негативно позначається на доходах тих, хто бере участь у

створенні продукту. Це, у свою чергу, знижує мотивацію до праці, інвестицій,

підприємництва. Зменшуються ефективність економіки, обсяг випуску продукції.

У результаті від такої соціальної політики будуть страждати всі члени

суспільства. Крім того, виникне дефіцит заощаджень, що погіршить фінансову

основу інвестиційного процесу. Головна мета державного регулювання оплати

праці сьогодні – це створення необхідних умов для забезпечення виконання

заробітною платою усіх її функцій.

Основними механізмами державного регулювання у сфері додаткової

заробітної плати мають бути:

удосконалення законодавства про працю і трудових угод;

регулювання податкової системи;

встановлення залежності між динамікою індивідуальних доходів та інфляції.

Постійне вдосконалення державою названих механізмів здатне внести суттєві

зміни у систему оплати праці.

Розмір заробітної плати залежить від результатів праці працівника та

господарської діяльності підприємства, установи, організації і максимальним

розміром не обмежується, а також від умов і складності роботи, яка

виконується, та професійних якостей працівника. Відповідно до статей 8, 12

Закону України «Про оплату праці» державне регулювання оплати праці полягає,
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зокрема, в установленні розміру мінімальної заробітної плати та інших зазначених

у законодавстві норм і гарантій оплати праці працівників підприємств, установ,

організацій всіх форм власності, а також умов і розмірів оплати праці керівників

підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників

підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету

[173, с. 23]. Отже, слід розмежовувати сферу договірного регулювання і сферу

державного регулювання оплати праці.

Договірне регулювання оплати праці виконується на основі системи угод, що

укладаються на державному (генеральна угода), галузевому (галузева угода),

регіональному (регіональна угода) та виробничому (колективний договір) рівнях

відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», і здійснюється

поза цими межами [16].

Роботодавцем не повинна встановлюватися оплата праці, що погіршує стан

працівника порівняно з визначеним у законодавстві (наприклад, передбачення

заробітної плати нижче від мінімального розміру). Таким чином, держава

забороняє будь-яку дискримінацію в оплаті праці, закріпивши право кожного на

винагороду за працю. Ринковий механізм регулює ціну робочої сили за принципом

однакової оплати за працю однакової вартості, адже максимальний розмір оплати

не обмежується.

Тому необхідно чітко визначити конкретні механізми впливу держави на

додаткову заробітну плату. Об’єктом державного впливу має стати також

дотримання допустимих у соціальному, економічному та політичному

відношеннях меж нерівності матеріального становища різних категорій і груп

населення, а також зростаюча диференціація у додатковій заробітній платі на

підприємствах державної і приватної форм власності, тінізація додаткової

заробітної плати і доходів у економіці.

Здійснений аналіз регулюючої ролі і місця держави у формуванні ринкових

відносин дозволяє дати визначення державного регулювання додаткової

заробітної плати як системи формування правил, норм та гарантій в оплаті праці



141
на основі прийняття відповідних законодавчих і нормативних актів та контролю за

їх дотриманням з боку органів влади.

На сьогодні найбільш характерними проблемами правового регулювання

додаткової заробітної плати є:

1) падіння рівня зацікавленості у праці понад норму через

невідповідність суми додаткової заробітної плати мінімальному споживчому

бюджету працівника;

2) зменшення податкового навантаження на заробітну плату, зокрема і

додаткову заробітну плату;

3) відсутність чіткого законодавчого розмежуванням премій,

обумовлених системами оплати праці, та премій, ними не обумовлених;

4) відсутність чітких умов застосування депреміювання;

5) законодавче відокремлення інших заохочувальних та компенсаційних

виплат від структури додаткової заробітної плати.

Унаслідок суттєвих деформацій системи додаткової заробітної плати в

Україні працівники все більше віддаляються від своєї природної оцінки – вартості,

що може призвести до втрат людського капіталу, звуження внутрішнього ринку та

поглиблення кризи соціально-трудової сфери. Негативний вплив на регулювання

додаткової заробітної плати справляють нестабільність та недосконалість

податкової системи, внесення частих змін у податкове законодавство, що накладає

свій слід на трудове право. За останні роки в Україні були випробувані на практиці

різні підходи щодо формування податкової політики. Всі вони виявилися не

досить ефективними, тому продовжується постійна робота над коригуванням

прийнятих законодавчих актів, їх уточненням, пристосуванням до соціально-

трудових умов, що постійно змінюються, над формуванням у нашій країні

оптимального податкового механізму. Зниження податкового навантаження без

суттєвих втрат для бюджету може досягатися лише при збільшенні обсягів

виробництва товарів та послуг. Причому показники такого збільшення в умовах

сучасного економічного розвитку можуть бути не стільки абсолютними, скільки

відносними.
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Окремі науковці вважають необхідною умовою покращення

соціально-економічної ситуації в Україні зменшення податкового навантаження

безпосередньо на додаткову заробітну плату [174, с. 7]. Висловлюються

пропозиції щодо вдосконалення податкової системи. Все це має вплив і на

сферу трудових відносин, де додаткова заробітна плата оцінюється як благо,

отримане за особливі досягнення в праці або через вихід за межі звичайної

праці.

Актуальною проблемою в Україні залишається захист додаткової

заробітної плати від інфляції через механізм індексації. У таких умовах реальна

заробітна плата 2015 року досить знизилася, що значно зменшило купівельну

спроможність заробітної плати. Зростання інфляції в державі практично не

супроводжується відповідною корекцією додаткової заробітної плати шляхом її

індексації, що досить негативно впливає на платоспроможний попит. Значення

державного механізму індексації додаткової заробітної плати полягає у тому, що

він має стати інструментом гальмування інфляції та збільшення обсягів

виробництва, соціальною гарантією у сфері розподілу доходів населення.

Соціальні нормативи, без яких неможливо оцінити існуючий рівень життя і

досягнення яких мають враховуватися під час планування і формування

соціальної політики, є основним елементом нормативного підходу при оцінці

потреб населення, своєрідним еталоном. В умовах ринкових відносин у країні

особливо гостро постають проблеми необхідності оптимального регулювання

соціальних процесів, коли потрібні термінові заходи щодо утримання від

подальшого зниження рівня життя населення. Водночас в умовах ринкових

відносин соціальні нормативи мають лише рекомендаційний характер, тобто не

є обов’язковими (за винятком випадків, коли вони затверджуються

законодавчими актами на рівні країни). Місцева влада може використовувати

соціальні нормативи на свій розсуд, надаючи їм директивний характер

закріпленням у відповідних документах.

У наш час найважливішими і найбільш значущими є соціальні нормативи

доходів і витрат громадян, без яких неможливе формування виваженої державної
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політики у галузі регулювання доходів населення. При цьому, очевидно,

мінімальна заробітна плата стає нормативом лише тоді, коли забезпечує

споживання на рівні мінімального споживчого бюджету. Середня ж заробітна

плата має забезпечувати споживання на рівні раціонального споживчого

бюджету, і лише у цьому разі вона, будучи суспільним орієнтиром, стає

соціальним нормативом.

На думку багатьох учених, в основі цих розрахунків повинен лежати

мінімальний споживчий бюджет – баланс доходів і витрат, що дає змогу

визначити вартість життя тих груп населення, які мають мінімальні доходи [172,

с. 11; 175, с. 9; 176, с. 47]. Цей бюджет, включаючи окремі науково обґрунтовані

норми і нормативи споживання продуктів харчування, основні непродовольчі

товари й платні послуги, визначає мінімально необхідний рівень та структуру

споживання матеріальних благ та послуг і, відповідно, розмір доходу, у тому

числі заробітної плати. У демократичному суспільстві має бути цілковита ясність

і гласність при розрахунках таких важливих для всього населення нормативів,

якими є мінімальний споживчий бюджет, додаткова заробітна плата тощо.

Цілком справедливо вважається, що мірою чи масштабом розподілу має

бути національний дохід, а точніше – фонд споживання в розрахунку на душу

населення [177, с. 14]. Це і є той мінімум заробітної штати, який повинна

встановлювати держава і коригувати його розмір зі зміною обсягу національного

доходу в цілому, а також частки і обсягу фонду споживання. Плата за необхідну

норму праці не повинна бути нижчою від розрахункового середнього доходу на

душу населення, інакше зацікавленість у праці зменшуватиметься, що спричинить

погіршення трудової дисципліни і ставлення до праці, зниження трудової

мотивації, бажання одержати дохід в інших формах поза межами виробництва,

плинність кадрів тощо, тобто саме те, що ми тепер маємо у вітчизняній

економіці. Одна з основних причин цього – те, що рівень мінімальної заробітної

плати не відповідає наведеним умовам.

Попит на працю перебуває у зворотній залежності від рівня заробітної

плати, у тому числі додаткової. Український ринок праці настільки



144
деформований, що разом зі зниженням реальної заробітної плати попит на

працю також знижується. За цих умов перед державою постають невідкладні

завдання розвитку малого і середнього бізнесу з метою створення нових робочих

місць, структурної перебудови виробництва, подолання прихованого безробіття та

створення сприятливих умов для інвестицій у сфері виробництва та

обслуговування.

Державне регулювання у сфері системи оплати праці має здійснюватися у

багатьох напрямах за допомогою механізмів цінового регулювання, встановлення

залежності між динамікою індивідуальних доходів та інфляції, нормативно-

правового регулювання системи оплати праці тощо.

Оптимальною може бути модель державного регулювання у сфері

розподільчих відносин у ринкових умовах, що складатиметься із трьох ланок:

законодавства і угод про працю;

оптимальної податкової системи;

встановлення залежності між динамікою індивідуальних доходів та інфляції.

Сутність державного механізму регулювання додаткової заробітної плати

визначається як сукупність методів і важелів впливу на оптимізацію форм та

систем оплати праці на основі законодавчих актів, тарифів, угод, колективно-

договірного регулювання з метою гарантування заробітної плати кожному

працівнику відповідно до результатів праці і ринкової ціни робочої сили.

Додаткові заохочувальні виплати стимулюють працівників до більш

активної і напруженої праці, а законодавче обмеження щодо застосування

санкцій матеріального характеру є не менш перспективним способом

підвищення винагороди працівника, ніж підвищення розміру додаткової

заробітної плати. Так, відповідно до статті 97 КЗпП України підприємствам

надано право самостійно встановлювати різні системи преміювання та інші

форми матеріального заохочення працівників. Цей вибір умов та показників

при затвердженні положень про виплату винагород та премій за підсумками

роботи за рік визначається у колективному договорі за погодженням сторін.

У разі невиконання показників та умов не може виникнути право у працівника
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на додаткові заохочувальні виплати, а у випадку застосування до нього

дисциплінарного стягнення працівнику може бути зменшено або зовсім не

виплачено відповідні заохочувальні виплати [13]. Таким чином, відсутність

вказівки на грошові відрахування як покарання за порушення трудової

дисципліни у ст. 147 КЗпП України не заперечує застосування до працівника

санкцій матеріального характеру [13]; до того ж у ст. 151 КЗпП України

передбачено, що упродовж строку дії дисциплінарного стягнення (тобто

протягом року з дня його накладення, якщо воно не буде зняте раніше) не

застосовують до працівника заходів заохочення [13].

Так як розмір додаткових заохочувальних виплат не обмежується

законодавством, значить їх зменшення чи позбавлення може торкатися

суттєвих матеріальних інтересів працівників. Стаття 127 КЗпП України не

передбачає будь-яких обмежень у випадку вчинення працівником

дисциплінарного проступку щодо відрахування із заробітної плати [13], але

вбачається, що позбавлення працівника додаткових матеріальних виплат

(наприклад, премії), коли формально право на їх одержання вже виникло, є

фактично прихованою формою грошового стягнення чи штрафу, тому слід

було б передбачити застосування такого виду дисциплінарного стягнення як

штраф. Запропонований варіант дисциплінарної відповідальності був би

спрямований на обмеження існуючих грошових відрахувань із заробітної плати

працівника. На законодавчому рівні слід установити розміри штрафів та

порядок їх застосування для обмеження використання заходів відповідальності

на практиці.

Отже, державне регулювання додаткової заробітної плати, обмеження

відрахувань із заробітної плати працівника є важливими правовими способами

формування нової трудової мотивації працівника, що відповідатиме і

міжнародним нормам. Основним напрямом подальшого дослідження

удосконалення системи оплати праці і регулювання зайнятості у країні має стати

державне регулювання у цій сфері сучасними методами відповідно до чинного

законодавства України.
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Таким чином, додаткова заробітна плата виконує ряд функцій, реалізуючи

інтереси працівників і роботодавців: відтворювальну, яка полягає в тому, що

заробітна плата виступає основним джерелом коштів на відтворення трудової

здатності працівників, вона повинна компенсувати вартість їх трудових послуг

та забезпечити нормальну життєдіяльність кожної працюючої людини;

стимулюючу, яка передбачає використання заробітної плати для заохочення до

продуктивної праці. За такої умови рівень заробітної плати повинен залежати від

складності виконуваних робіт, кваліфікації та професійного досвіду працівника,

його особистого внеску в результати роботи, кількісних та якісних результатів

праці кожного працівника.

У науковців в галузі трудового права тривають суперечки щодо

віднесення премії як виду грошового заохочення до інституту заробітної

плати. Л.Д. Ухова говорить про недоцільність віднесення до заохочень

премій у разі ювілейних дат, свят (наприклад, до Нового року, 8 Березня

тощо) [178, с. 231]. На думку вченої, правова природа таких премій залежить

від ступеня регламентації підстав преміювання локальними актами

підприємства. Але на локальному рівні сьогодні такі виплати

врегульовуються лише поверхово – роботодавець чітко не визначив

конкретні суми та умови для виплати, а також перелік працівників, що

можуть претендувати на зазначене грошове заохочення.

Необхідна чітка регламентація преміальних виплат, виплачуваних як

захід грошового заохочення, тому пропонуємо на законодавчому рівні, у

КЗпП України, закріпити такі виплати, результатом цього буде вирішення

проблемних питань, пов’язаних з розмежуванням премій, обумовлених

системами оплати праці, та премій, ними не обумовлених.

Слід пам’ятати, що одноразове заохочення може залежати від

суб’єктивного волевиявлення власника чи уповноваженого ним органу. Для

стимулювання результатів праці та заохочення працівників доцільно було б

застосовувати систему відкладених премій, які можуть виплачуватися і через

декілька років залежно від реалізації виробничої продукції на ринку збуту.
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З’ясування правового змісту премії ґрунтується на положенні про те, що

премія є не елементом первинних трудових відносин, а елементом

заохочувальних відносин, які виникають у процесі праці щодо працівників [179,

с. 61]. Такий погляд забезпечує доведення того, що будь-які премії мають

однакову правову природу, незважаючи на те, що водночас можуть мати різні

правові режими. Ствердження думки про однакову правову природу стає

підставою для пропозиції про необхідність існування єдиного для всіх премій

правового визначення. При цьому при визначенні поняття премії варто виходити

з того, що вона є однією з можливих виплат не в структурі заробітної плати як

дійсної винагороди, а в структурі оплати праці як сукупності усіх можливих

виплат, які може отримати працівник у процесі праці. Це означає, що всі види

премій мають бути передбаченні в структурі саме оплати праці. У структуру ж

заробітної плати як винагороди, яку працівник реально отримує за результатами

праці, премія може не входити або може бути її частиною в різних варіантах:

1) як елемент додаткової заробітної плати;

2) як елемент компенсаційних і заохочувальних виплат;

3) як елемент додаткових і заохочувальних виплат.

Премія – це елемент оплати праці, котра у її складі є додатковою й

заохочувальною можливою винагородою, яку роботодавець може виплачувати

трудовому колективу або окремим працівникам як певну частину в структурі

заробітної плати в систематичному або одноразовому порядку за особливі

досягнення в праці. Тому преміювання доцільно розглядати як процес, який

здійснюється на підприємстві відповідно до чинних нормативних актів про

оплату праці та спрямований на виплату премії окремим працівникам або

трудовим коллективам.

Аналіз норм чинного законодавства та поглядів науковців дав можливість

запропонувати класифікацію премій за такими критеріями:

уходження до відповідної частини в структурі оплати праці;

зумовленість системами оплати праці;

належність до відповідних заохочувально-преміальних систем;
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урахування при обчисленні заробітної плати;

наявність або відсутність суб’єктивного права в працівника вимагати

виплати премії;

наявність показників преміювання;

періодичність виплати;

характер заохочення результатів праці.

Премії, обумовлені системами оплати праці, – це преміальні винагороди,

які входять у погодинно-преміальні та відрядно-преміальні системи, що

створюються як додаток до погодинної та відрядної систем оплати праці на

підприємствах. Ці премії виплачуються за виконання господарських завдань

при досягненні певних показників і виконанні умов преміювання. Премії, які не

обумовлені системами оплати праці, передбачають виплату преміальних

винагород двох видів: премії за спеціальними системами преміювання, що

виплачуються за поліпшення окремих сторін господарської діяльності; премії як

заохочення одноразового характеру, що виплачуються на підставі настання

певних юридичних фактів (щорічні винагороди за вислугу років, премії за

винахідницьку діяльність та раціоналізаторські пропозиції, премії до ювілейних

дат, винагороди за підсумками роботи за рік та інші).

Показники преміювання – це елемент преміювання, який визначає право на

премію та її конкретний розмір. У положенні про преміювання (нормативному

акті роботодавця) можуть бути встановлені основні та додаткові показники

преміювання. При невиконанні основних показників премія не виплачується, при

невиконанні додаткових – розмір премії знижується. Умови преміювання – це

такі вимоги, при виконанні яких у працівника виникає можливість отримати

премію, право на яку виникло при досягненні показників. У положенні про

преміювання (нормативному акті роботодавця) можуть бути встановлені основні

та додаткові умови преміювання. При невиконанні основних умов премія не

виплачується, при невиконанні додаткових умов розмір премії знижується.

Крім того, слід наголосити на важливості законодавчого закріплення такого

елемента преміальної системи як депреміювання, що здатний впливати на її
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ефективність як чинник негативного стимулювання. На відміну від умов і

показників преміювання, правове значення яких полягає в тому, що при їх

досягненні у працівників виникає право та можливість на отримання премії,

депреміювання передбачає визначення підстав для її позбавлення повністю або

частково.

Депреміювання відбувається відповідно до локальних нормативно-

правових актів, які повинні відповідати вимогам Типових правил внутрішнього

трудового розпорядку [180]. Однак у нині чинних Типових правилах

внутрішнього трудового розпорядку таке поняття як депреміювання відсутнє,

але в пункті 26 розкрито його зміст: незалежно від застосування заходів

дисциплінарного чи громадського стягнення робітник чи службовець, який

учинив прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом

робочого дня) без поважних причин або з’явився на роботі в нетверезому стані,

позбавляється виробничої премії повністю або частково. Йому може бути

зменшено розмір винагороди за підсумками річної роботи підприємства,

організації або зовсім не виплачено винагороду [180]. Підставою для

депреміювання не може бути притягнення працівників до адміністративної та

кримінальної відповідальності за певні проступки, якщо вони ніяк не пов’язані з

трудовими відносинами, й водночас може бути лише такий виробничий

недогляд, що здатний вплинути на хід виробництва.

З метою вдосконалення вітчизняного законодавства, де відсутнє легальне

визначення поняття «депреміювання», на основі аналізу положень нормативних

актів, юридичної літератури, стверджуємо таке:

1) підставами для депреміювання слід визначати виробничі недогляди, які

можуть вплинути на виконання господарських завдань підприємства і, в

результаті, на його прибутковість, та порушення трудової дисципліни, такі як

прогул і поява на роботі в нетверезому стані та ін.;

2) в умовах ринкової економіки з’явились інші фактори, які можуть суттєво

впливати на прибутковість підприємств: несумлінний маркетинг,



150
малоефективна реклама тощо, тому є всі підстави відносити їх до виробничих

недоглядів;

3) позбавлення премії працівників правомірне лише за наявності їх вини,

хоча законодавство таку вимогу не містить;

4) депреміювання як елемент преміальної системи визначається в межах

організації процесу преміювання та передбачає два етапи: на першому етапі

робиться перелік виробничих недоглядів і порушень дисципліни, які можуть

бути підставами для депреміювання та мають бути встановленні в положенні

про преміювання як додаток до колективного договору або в нормативному

акті роботодавця, якщо колективний договір не укладався; на другому етапі

здійснюється видання керівником підприємства в обов’язковому порядку наказу

про позбавлення премії працівника повністю або частково, при цьому

обов’язковість обумовлюється, з одного боку, необхідністю забезпечення

можливості для працівника захистити свої права щодо виплати премії, а з іншого

– інтересом адміністрації, яка в разі відсутності наказу, як правової підстави для

позбавлення премії, не зможе мотивувати позбавлення премії працівника, якщо

він звернеться за захистом своїх прав у відповідні органи.

Таким чином, депреміювання – це елемент заохочувально-преміальної

системи, що передбачає позбавлення працівника премії повністю або частково

за наявності виробничих недоглядів чи порушень трудової дисципліни, що

виникли із його вини, та які можуть суттєво впливати на господарську діяльність

підприємства.

Перспективи розвитку преміювання пов’язуються також із уведенням у

КЗпП України трудового колективу як суб’єкта трудових відносин, оскільки

його відсутність може негативно позначитися на формуванні ефективної системи

захисту трудових прав працівників, зокрема у сфері заохочувальних відносин.

Крім цього, перспективи формування ефективних систем преміювання в

Україні пов’язуються з використанням зарубіжного досвіду. Зокрема йдеться

про поширення практики створення: системи бенефітів (компенсаційних

пакетів, що включають економічно обґрунтований набір матеріальних благ, які
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підприємство надає своїм працівникам як компенсацію за витрачений час,

енергію та сили), в яку входять премії різного виду (наприклад, за проміжні

результати, за кінцеві результати, за впровадження різноманітних нововведень,

відкладні премії, та ін.); наочних і зрозумілих шкал стимулювання [181, с. 111]. З

метою стимулювання праці слід також запозичувати досвід зарубіжних

підприємств, що активно залучають працівників до участі в акціонерному

капіталі й розподілі прибутків підприємства, до управління підприємством, яке

виявляється в спільній розробці системи оплати праці. Цей досвід може бути в

нагоді при визначенні повноважень трудового колективу, його представників або

створених ним органів у нормах КЗпП України та в колективних договорах.

Правове регулювання додаткової заробітної плати знаходиться в

безпосередній залежності від рівня соціально-економічного розвитку

суспільства. У сучасних умовах розвитку української економіки й

забезпечення достатнього життєвого рівня посилення значення додаткової

заробітної плати значно підвищить матеріальну зацікавленість працівників.

Додаткова частина заробітної плати відноситься до сфери локального

регулювання – це оплата за результатами праці в розмірах, встановлених на

кожному підприємстві. Визначається вона факторами, які можуть бути

доволі мінливі та часто коливатись, впливати на розмір заробітної плати

через систему преміювання та інші заохочувальні виплати, що відображають

саме результат праці, який зумовлений об’єктивними даними працівника з

його фактичним реальним ставленням до праці через розмір оплати праці.

Потребує вдосконалення структура заробітної плати, яка істотно впливає

на якість регулювання додаткової заробітної плати. Поділ заробітної плати на

три частини, як це визначено Законом України «Про оплату праці» [12],

суперечить природі заробітної плати; крім того, наявність великої кількості

заохочувальних та компенсаційних виплат деформує її структуру, не сприяє

виконанню властивих їй функцій. Останнім часом у структурі знизилася

питома вага основної заробітної плати, часто додаткові види оплати
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перевищують тариф або посадовий оклад, а саме останні мають

забезпечувати матеріальне стимулювання основних виплат.

У трудовому законодавстві України слід виділити дворівневу структуру

заробітної плати, чітко та прозоро визначити виплати, що відносяться до

основної чи додаткової заробітної плати. Необхідно зазначити, що

запозичення та перенесення в законодавство України окремих правових норм

інших країн, у тому числі в аспекті визначення структури заробітної виплат,

неможливе без урахування національних особливостей, стану економіки та

правового розвитку.

Неможливість отримання для забезпечення достатнього життєвого рівня

відповідних доходів – негативний наслідок для конкурентоспроможності

країни, який стимулює погіршення якості людського потенціалу країни в

якості міграційного відпливу робочої сили за межі країни [182, с. 5].

Відсутність належної системи страхування досить обмежує інвестиційні

можливості держави. Суттєва тінізація доходів призводить, з одного боку, до

деформації суспільної системи цінностей, ослаблення стимулів до

продуктивної праці, а з іншого – до обмеження обсягів надходження коштів

до державного та місцевих бюджетів.

Договірне регулювання додаткової заробітної плати сьогодні передбачає

від суб’єктів трудових правовідносин насамперед глибоких знань правової

культури, а не лише трудового законодавства, усіх можливих варіантів

правового розв’язання питань щодо додаткової заробітної плати,

встановлення додаткових соціальних гарантій.

Нові і часом достатньо складні процеси децентралізації для правової

свідомості працівників – це упровадження у сферу трудових відносин

договірного регулювання, зокрема у сферу регулювання додаткової

заробітної плати.

З урахуванням сучасної економічної ситуації доцільно визначити

наступні напрями дій держави щодо реформування додаткової заробітної

плати та забезпечення зайнятості працездатного населення:
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1) стимулювати до підвищення додаткової заробітної плати;

2) поєднати підвищення заробітної плати з посиленням ролі соціального

пакета (додаткове пенсійне забезпечення, медичне страхування, часткова

компенсація витрат на оплату освіти працівників);

3) забезпечити зростання додаткової заробітної плати, що призводитиме

до забезпечення достатнього життєвого рівня населення.

Головне завдання держави сьогодні – справедливо регулювати трудові

відносини, стимулювати роботодавців до створення нових робочих місць, а

працездатних осіб – до працевлаштування, якісно оновити трудове

законодавство з урахуванням принципів права, справедливості, демократії та

громадянського суспільства.

Необхідно посилити можливості впливу державних заходів на політику

регулювання додаткової заробітної плати на підприємствах державної та

недержавної форми власності у зв’язку з посиленням кризових явищ в

економіці через соціальний діалог, участь у переговорах за Генеральною

тарифною угодою, окремими колективними договорами та галузевими

тарифними угодами.

У законодавство слід внести відповідні норми, які б встановлювали

можливість працівника не виходити на роботу у разі затримки виплати як

додаткової, так і основної заробітної плати.

Одним із напрямів удосконалення правового регулювання додаткової

заробітної плати в Україні є необхідність встановлення умов індивідуально-

договірного регулювання додаткової заробітної плати, оскільки у ч. 1 ст. 5

Закону України «Про оплату праці» вказано, що організація оплати праці

здійснюється на підставі трудового договору [12], але законодавець при

визначенні системи договірного регулювання у ст. 14 Закону України «Про

оплату праці» [12] не передбачив індивідуально-договірного регулювання

додаткової заробітної плати. Дану прогалину законодавства необхідно

ліквідувати.
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Подальшого дослідження потребують проблеми умов і показників

преміювання, які є його обов’язковими та найважливішими елементами, оскільки

від їх коректного визначення багато в чому залежить ефективність преміальної

системи.

Потрібно чітко розмежувати правове значення умов і показників

преміювання, запобігання формальному визначенню та дублюванню цих

елементів при створенні преміальних систем на підприємствах. Для цього

потрібно передбачити у чинному трудовому законодавстві відповідні норми

по регулюванню преміювання як складової додаткової заробітної плати.

Також необхідно удосконалити колективно-договірне регулювання оплати

праці щодо преміювання, а у зв’язку з цим доцільність подолання формального

підходу в розробці колективних договорів, зокрема положень про преміювання як

додатків до нього, установлення постійного контролю державних органів за

дотриманням умов колективних договорів.

Позитивним моментом удосконалення виплат грошових заохочень

працівників має бути чітке визначення на законодавчому рівні одержання

працівником будь-яких видів заохочень за його трудові досягнення в

передбачених випадках.

Отже, для подолання окреслених проблем необхідно суттєво реформувати

законодавство, зокрема слід прийняти такі норми:

1) внести зміни до ст. 212 «Системи оплати праці» проекту ТК України,

додавши п. 10 у редакції: «Для стимулювання результатів праці та

заохочення працівників доцільно було б застосовувати систему відкладених

премій, які можуть виплачуватися у період, що залежить від реалізації

виробничої продукції на ринку збуту»;

2) внести зміни до п. 1 ст. 362 «Дисциплінарні стягнення, які застосовуються

до працівників» проекту ТК України і подати його у такому вигляді:

«Дисциплінарними стягненнями, які застосовуються до працівників за

вчинення ними дисциплінарних проступків, є зауваження, догана,

депреміювання та звільнення»;
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3) до ст. 363 проекту ТК України додати п. 8: «Підставами для

депреміювання є:

а) виробничі недогляди, які можуть вплинути на виконання господарських

завдань підприємства і, в результаті, на його прибутковість, та порушення

трудової дисципліни, такі як прогул і поява на роботі в нетверезому стані тощо;

б) несумлінне управління підприємством, малоефективна реклама;

в) позбавлення премії працівників правомірне лише за наявності їх вини»;

4) внести зміни в Закон України «Про оплати праці», зокрема об’єднати ч. 2

та ч. 3 ст. 2 і викласти у такому вигляді: «Додаткова заробітна плата – це

винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та

винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки,

гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії,

пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій; інші заохочувальні та

компенсаційні виплати»;

5) ст. 264 проекту ТК України доповнити п. 2, в якому зазначити: «У

випадку затримки виплати заробітної плати, гарантійних та компенсаційних

виплат працівнику, слід надати йому право на призупинення роботи з

наступного, визначеного трудовим чи колективним договором, дня»;

6) доповнити статтю 14 Закону України «Про оплату праці» частиною

третьою та статтю 94 КЗпП України частиною четвертою такого змісту:

«Договірне регулювання оплати праці найманих працівників здійснюється

шляхом індивідуально-договірного та/або колективно-договірного

регулювання. Індивідуально-договірне регулювання додаткової заробітної

плати здійснюється на основі трудового договору між працівником і

роботодавцем»;

7) додати до глави VII «Оплата праці» КЗпП України ст. 961 в редакції: « На

підставі положень колективного договору, а якщо такий договір не укладався –

нормативного акта роботодавця, що погоджений із представницьким органом

працівників (первинною профспілковою організацією або іншим
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представником), на підприємстві створюються заохочувально-преміальні

системи, які передбачають виплату преміальних винагород.

Умови та показники преміювання встановлюються в преміальному

положенні, яке може бути додатком до колективного договору, залежно від

господарських завдань підприємства таким чином, щоб забезпечити систему

взаємоконтролю кількісних і якісних результатів праці.

Якщо колективний договір не укладався, умови та показники

преміювання встановлюються в нормативному акті роботодавця,

погодженому з представником трудового колективу (первинною профспілковою

організацією чи іншим представником)».

Таким чином, у сучасних умовах інститут додаткової заробітної плати

потребує невідкладного реформування відповідно до сучасних економічних і

соціальних реалій. Вимагають змін методи регулювання додаткової

заробітної плати. Потребують вирішення чимало проблем у галузі оплати

праці, як-от:

наявність численних законодавчих прогалин;

порушення державних гарантій на оплату праці;

дискримінація в оплаті праці (особливо працівників бюджетної сфери).

Виникла необхідність послідовно відобразити в національному

трудовому законодавстві положення міжнародно-правових актів з питань

додаткової заробітної плати у зв’язку із здійсненням Україною

зовнішньополітичного курсу в напрямі європейської інтеграції та створенні

правових та економічних передумов, для того щоб рівень заробітної плати в

Україні досяг європейського рівня.
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3.2 Зарубіжний досвід правового регулювання додаткової

заробітної плати

Роль української держави в регулюванні і забезпеченні стимулювання

працівників через встановлення ефективної системи додаткової заробітної

плати є вагомою. Держава обирає шляхи реформування національного

законодавства щодо регулювання додаткової заробітної плати та напрями

адаптації зарубіжного досвіду у цій сфері. Лише використовуючи сучасні

демократичні стандарти, можливо не відстати від прогресивних досягнень у

сфері оплати праці у швидко мінливому світі. Відсутність розробленої

системи виплати додаткової заробітної плати навпаки створює передумови

для погіршення мотивації працівників, що призводить до зниження

показників діяльності вітчизняних підприємств, а в масштабах країни – до

спаду конкурентоспроможності держави у світовому просторі.

Відчуженість працівників від власності викликає у роботодавця

необхідність їх зацікавлення в отриманні додаткових благ, необхідних для

життя, в основному через систему додаткової заробітної плати. Розроблення

системи додаткової заробітної плати покладено як на державу, так і на

роботодавця, однак специфіка її регулювання залежать від законодавства

конкретної країни. Вивчення досвіду зарубіжних країн у цій сфері дозволить

виявити прогалини та переваги національного законодавства, окреслити

шляхи проведення необхідних реформ в Україні.

Геополітичне положення та історичні особливості розвитку України

дозволяють однаково ефективно проводити дослідження зарубіжного досвіду

правового регулювання додаткової заробітної плати країн пострадянського

простору та країн Європи. У першому випадку можна окреслити позитивний

досвід додаткових виплат у трудовому праві країн колишнього радянського

табору, до яких належить і Україна. У другому випадку виявляється передова

нормативна практика країн Європи, що має особливе значення на шляху руху
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нашої держави у європейське товариство та адаптації трудового

законодавства України до законодавства ЄС.

Проблематиці вивчення зарубіжного досвіду правового регулювання

додаткової заробітної плати приділяли увагу такі автори: В.М. Божко, Н.Б.

Болотіна, О.В. Валецька, І.В. Зуб, М.І. Іншин, Г.А. Капліна, А.Р. Мацюк,

А.М. Островерх, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, В.І. Процевський, В.Г.

Ротань, О.П. Рудницька, Я.В. Сімутіна, О.Є. Сонін, Б.С. Стричинський, Н.М.

Хуторян, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина та інші.

Проведені дослідження зазначених вчених свідчать про те, що

вивчення зарубіжного досвіду додаткової заробітної плати проводилися в

аспекті розгляду досвіду або країн СНД, або країн заходу. Комплексного

наукового аналізу європейського досвіду і досвіду пострадянських країн у

сфері правового регулювання додаткової заробітної плати раніше не

проводилося, що свідчить про актуальність теми дослідження.

Питання правового регулювання додаткової заробітної плати

по-різному регламентується в зарубіжних країнах. Звернення до зарубіжного

досвіду надасть можливість ефективно провадити стимулювання трудової

діяльності працівників шляхом додаткових виплат. З цією метою буде

проаналізовано як позитивний, так і негативний зарубіжний досвід правового

регулювання додаткової заробітної плати та будуть надані пропозиції

стосовно запозичення норм в українське законодавство.

Правовому регулюванню додаткової заробітної плати як окремому

питанню у світовій науковій та юридичній практиці приділено досить мало

уваги, оскільки частіше розглядаються конкретні її складові: преміювання,

доплати, надбавки, гарантії та компенсації тощо.

Серед країн пострадянського простору слід звернути увагу на

законодавче регулювання додаткової заробітної плати в Киргизькій

Республіці.

Основним нормативно-правовим актом у сфері праці в Киргизстані є

Трудовий кодекс, прийнятий 04 серпня 2004 року [183, с. 567]. У Кодексі є
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окрема глава 13 «Оплата праці», яка присвячена регулюванню оплати праці

працівників республіки [184]. Але норми, якими регулюється додаткова

заробітна плата, містяться і в інших статтях ТК Киргизької Республіки.

Наприклад, ст. 87 Кодексу передбачає компенсації для працівників, що

вивільняються, зокрема зберігається на період пошуку роботи, але не більше

3-х місяців, середньомісячна оплата роботи з урахуванням вихідної допомоги

за умови, якщо він (працівник) протягом 10 робочих днів після звільнення

зареєструвався у державній службі зайнятості як особа, що шукає роботу. За

перший місяць з дня звільнення працівникові виплачується вихідна допомога

у розмірі не нижче двох середньомісячних заробітних плат, за другий і третій

місяці пошуку роботи за працівником зберігається середньомісячна оплата

праці [184]. В українському законодавстві також містяться норми щодо

виплати компенсації працівникам, що вивільняються. Для цього в КЗпП

передбачена ст. 44 «Вихідна допомога» [13], яка, на відміну від

законодавства Киргизької Республіки, визначає не загальні підстави виплати

компенсації вивільненим працівникам, а враховує більший спектр видів

отримання вихідної допомоги. В даному аспекті українське законодавство є

більш повним і не потребує запозичення киргизького досвіду.

Додаткова заробітна плата у вигляді винагороди за працю за трудовим

законодавством Киргизстану передбачена ст. 145 ТК. Згідно з нею одним із

заходів заохочення працівників є преміювання, яке застосовує роботодавець

за успіхи в роботі, закріплені правилами внутрішнього трудового розпорядку

організації.

Інші види заохочень працівників за працю визначаються колективним

договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку організації, а

також статутами і положеннями про дисципліну [13]. Чинне українське

законодавство встановлює лише те, що винагорода за працю повинна бути

визначена в колективному договорі (ст. 97 КЗпП [13]), але не має прямих

відсилок на врегулювання цього питання у правилах внутрішнього трудового

розпорядку. Поряд з цим, проблема визначення конкретних грошових виплат
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за успіхи у праці розглянута в рамках трудової дисципліни, а тому є

очевидним, що дане питання врегульовується на локальному рівні.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 ТК розміри доплат за суміщення професій

(посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

встановлюються роботодавцем за згодою з працівником, але не можуть бути

нижче тридцяти відсотків ставки (окладу) за суміщення професій [13]. Для

порівняння в українському КЗпП не встановлено мінімального розміру

доплати за суміщення професій. Відповідна норма міститься лише у

постанові Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо залучення

додаткових надходжень до бюджету та підвищення ефективності витрачання

бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних виплат

населенню», в якій п. 5 визначено розмір доплати за суміщення професій і

посад в розмірі 30% [185]. Однак зазначена норма поширюється лише на

працівників бюджетної сфери і не може бути застосованою до всіх без

виключення працівників, як це передбачено киргизьким законодавством.

Впровадження відповідної норми в чинний КЗпП України дозволить

встановити мінімальну межу доплати за виконання роботи за суміщенням

професій та посад і перешкодить роботодавцю здійснювати виплати менші

від встановлених законодавством.

Оплата праці за роботу в нічний час закріплена в ст. 173 ТК Киргизької

Республіки, згідно з якою розмір оплати такої роботи є не нижчим ніж у

полуторному розмірі. Конкретні ж суми виплат за нічну роботу

погоджуються роботодавцем із представниками працівників та

закріплюються в колективному договорі, угодах і трудовому договорі [184].

Такі умови виплати додаткової заробітної плати за роботу в нічний час є

кращими ніж в Україні, оскільки вітчизняним законодавством передбачена

відповідна оплата у розмірі, не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу)

за кожну годину роботи у нічний час (ст. 108 КЗпП) [13]. Ні в киргизькому,

ні у вітчизняному законодавстві не аргументовано, чому мінімальна межа

доплат за нічну роботу встановлюється в саме в таких розмірах. Тому можна
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лише зробити висновок, що нічна робота є одним з нестандартних видів робіт

і оплата за неї в Україні повинна бути збільшеною до розмірів. встановлених

ТК Киргизької Республіки.

Щодо оплати праці за понаднормову роботу в Киргизстані, то на

відміну від українського законодавства, де вона встановлюється у

подвійному розмірі, в ТК Киргизької Республіки, а саме у ч. 1 ст. 174,

передбачено, що понаднормова робота оплачується за перші 2 години роботи

не менш ніж у полуторному розмірі, за наступні години – не менш ніж у

подвійному розмірі [13]. Українське законодавство є більш сталим щодо

регулювання оплати праці за роботу в надурочний час, тоді як киргизьке –

більш гнучке. У даному аспекті український законодавець знаходиться на

боці працівника в більшій мірі ніж киргизький, а тому норми українського

законодавства у плані запозичення досвіду Киргизстану змінювати не

потрібно.

Розглянута ст. 174 ТК Киргизької Республіки містить ще й ч. 2,

відповідно до якої робота за межами нормальної тривалості робочого часу,

здійснена за сумісництвом, оплачується залежно від відпрацьованого часу

або виробітку [184]. Аналогічного положення щодо поєднання оплати праці в

таких специфічних умовах як сумісництво і надурочна робота в українському

законодавстві немає. Пропонуємо адаптувати зазначену норму у вітчизняне

трудове законодавство для врегулювання прогалин чинного КЗпП України.

Ст. 175 ТК Киргизької Республіки визначаються умови виплати

додаткової заробітної плати за роботу у вихідні й неробочі святкові дні. В ТК

Киргизстану міститься, відсутнє в українському законодавстві, положення

щодо оплати праці творчих працівників організацій кінематографії, театрів,

театральних і концертних організацій, цирків та інших осіб, що беруть участь

у створенні і (або) виконанні творів, професійних спортсменів відповіднос до

переліку професій [184]. Запозичення такої норми в українське законодавство

було б доречним, але для цього потрібно виокремити зазначені категорії

працівників, а вже потім встановлювати умови отримання ними додаткової
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заробітної плати. Слід зазначити, що в проекті ТК України є окремі норми,

якими регулюється праця згаданих категорій працівників, зокрема в п. 4

ст. 158 вказано, що допускається залучення до роботи в загальний вихідний

день професійних творчих працівників організацій кінематографії, теле- і

відеознімальних колективів, театрів, театральних і концертних організацій,

цирків, засобів масової інформації, професійних спортсменів тощо за умови

надання їм можливості реалізувати право на щотижневий безперервний

відпочинок в інші дні тижня відповідно до графіка виходу на роботу [20].

Для того щоб не виходити за рамки дослідження правового регулювання

додаткової заробітної плати, пропонуємо внести зміни саме до проекту ТК

України й визначити умови оплати праці для професійних творчих

працівників організацій кінематографії, теле- і відеознімальних колективів,

театрів, театральних і концертних організацій, цирків, засобів масової

інформації, професійних спортсменів тощо.

У Трудовому кодексі Киргизької Республіки правове регулювання

питань, що стосуються гарантійних та компенсаційних виплат працівникам,

багато в чому є ідентичним з правовим регулюванням, яке здійснюється

зазначеними трудовими кодексами. О.В. Валецька, досліджуючи додаткову

заробітку працю в Киргизстані, звертає увагу на ст. 262 ТК, де встановлено,

що на час виконання державних чи громадських обов’язків, якщо у

відповідності до законодавства ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий

час, працівникам гарантується збереження місця (посади) і середнього

розміру оплати праці за рахунок установ, підприємств, організацій незалежно

від форм власності, якщо інше не передбачено колективним договором [184;

28, с. 183]. Відповідні норми містяться і в українському законодавстві. Слід

також відзначити, що гарантійним та компенсаційним виплатам присвячено

окремий розділ у ТК Киргизстану, але в ньому відсутні визначення понять

«гарантії» та «компенсації».

Таким чином, аналіз трудового законодавства Киргизької Республіки

щодо правового регулювання додаткової заробітної плати показав, що воно є
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подібним до чинного українського законодавства. Основною перевагою

трудового законодавства Киргизстану є наявність Трудового кодексу, який

постійно оновлюється відповідно до міжнародних та світових стандартів. В

аспекті регулювання додаткової заробітної плати на основі запозичення

досвіду Киргизстану варто запровадити в Україні  наступне:

1) внести зміни до ч. 2 ст. 105 КЗпП України, яку викласти в наступній

редакції: «Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання

обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються роботодавцем

за згодою з працівником, але не можуть бути нижче тридцяти відсотків

ставки (окладу) за суміщення професій»;

2) доповнити ст. 106 КЗпП України п. 5 і викласти його таким чином:

«Робота за межами нормальної тривалості робочого часу, здійснена за

сумісництвом, оплачується залежно від відпрацьованого часу або виробітку»;

3) в ст. 108 КЗпП України «Оплата роботи у нічний час» внести зміни,

відповідно до яких викласти статтю в такому вигляді: «Робота у нічний час

(стаття 54) оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному

генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором,

але не нижче ніж у полуторному розмірі тарифної ставки (окладу) за кожну

годину роботи у нічний час»;

4) доповнити ст. 233 проекту ТК України п. 3 такого змісту: «Оплата

роботи у вихідний день, день державного або релігійного свята професійних

творчих працівників організацій кінематографії, теле- і відеознімальних

колективів, театрів, театральних і концертних організацій, цирків, засобів

масової інформації, професійних спортсменів тощо може визначатися на

основі умов трудового договору, колективного договору або локальних

нормативно-правових актів».

Після розпаду Радянського Союзу країни, які входили до його складу,

обрали для себе різні шляхи розвитку. Одні почали групуватися в союзи, що

складалися із республік колишнього СРСР, інші обрали виключно

капіталістичний розвиток, спрямований на інтеграцію до Європейського
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Співтовариства. Однією із країн, які пішли саме останнім шляхом і досягли

відповідних успіхів, є Литва.

Литовська Республіка повинна бути прикладом для України в аспекті

того, як реалізовувати на практиці проєвропейські інтеграційні прагнення і

стати повноцінним членом ЄС. Щодо питання правового регулювання

додаткової заробітної плати в Литві, то тут варто звернутися до ТК

Литовської Республіки, прийнятого 04 червня 2002 року. Виплата основної та

додаткової заробітної плати в Литві врегульована в розділі XV ТК, який має

назву «Заробітна плата. Гарантії і компенсації» [186]. Слід зазначити, що в

порівнянні з трудовими кодексами попередньо розглянутих країн у ТК Литви

існують суттєві відмінності: по-перше, зазначений розділ у своїй назві не

містить поняття «оплата праці»; по-друге, гарантії і компенсації не виділено

окремим розділом, а додано до поняття «заробітна плата». Таким чином,

розділ XV ТК Литовської Республіки є більш комплексним, об’єднуючи в

собі норми, якими регулюється основна і додаткова заробітна плата.

Відмінності українського та литовського трудового законодавства

простежуються при порівняні статті 100 КЗпП України та статті 192 ТК

Литви. Так, у литовському законодавстві встановлена оплата праці при

наявності відхилень від нормальних умов праці, яка здійснюється у

підвищеному розмірі відповідно до колективного і трудового договорів [186].

Стаття ж 100 КЗпП України має назву «Оплата праці на важких роботах, на

роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з

особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами

підвищеного ризику для здоров’я», яка передбачає підвищену оплату таких

робіт, а також вказує, що їх перелік визначається Кабінетом Міністрів

України [13]. Складно порівнювати ці норми, але більшої відповідності ст.

192 ТК Литви в українському законодавстві немає. Можна відзначити

кардинально різні підходи до регулювання оплати праці при умовах, які

відхиляються від нормальних умов праці. Запозичення норм литовського

законодавства в даному відношенні є неактуальним.
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Оплата за понаднормову і нічну працю декларована в ст. 193 ТК Литви,

якою встановлено, що понаднормова та нічна праця оплачується не менше

встановленої працівникові полуторної погодинної ставки (місячного окладу)

[186]. Литовським законодавцем об’єднано в одну статтю оплату праці

понаднормово (надурочно) та в нічний час. Для українського законодавства

такий підхід не можна вважати актуальним, оскільки за нього у випадку

оплати праці надурочної роботи буде знижено вимоги працівників (на даний

момент така праця оплачується в подвійному розмірі). Позитивним є

поліпшення умов оплати праці у нічний час, але розгляд надурочної і нічної

роботи в одній нормі є занадто узагальнюючим, що може бути нормальним

для Європи та недієвим для України.

Робота у святкові та вихідні дні у Литовській Республіці оплачується

не менш ніж у подвійному розмірі, що вказано в ст. 194 ТК. Однак є один

важливий момент, який передбачає литовське законодавство, – робота у

вихідний або святковий день за графіком або не передбачена графіком [186].

У обох випадках оплата здійснюється щонайменше у подвійному розмірі

погодинної оплати праці, але у разі роботи за графіком може бути виплачена

денна ставка. Запозичення такої норми повинно встановити градацію в оплаті

роботи у святкові та вихідні дні у разі, коли працівник зобов’язаний

виходити на роботу в зв’язку із його графіком, і в разі виходу на роботу за

проханням роботодавця. У другому випадку оплата повинна

встановлюватися щонайменше як у подвійному розмірі, тоді як у першому –

залежати від умов колективного та трудового договору.

Певні запозичення в українське законодавство можна зробити із ст. 196

ТК Литовської Республіки, відповідно до якої неповний робочий час

(неповний робочий день або тиждень) оплачується пропорційно

відпрацьованому часу або оплата провадиться за виконану роботу [186].

Відповідна норма міститься і в українському КЗпП, зокрема в главі «Робочий

час» та ч. 2 ст. 56, згідно з якою оплата праці в цих випадках провадиться

пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку [13].
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Фактичної різниці між ст. 56 КЗпП та ст. 196 ТК Литви немає, але вказану

норму в українському Кодексі краще перенести з глави «Робочий час» до

глави «Оплата праці», де безпосередньо і містяться статті, що врегульовують

дане питання.

Особливу увагу викликають норми литовського законодавства щодо

регулювання додаткової заробітної плати, аналогів яких в вітчизняному

законодавстві немає. До таких норм можна віднести статтю 197 ТК Литви, в

якій зафіксовано умови оплати праці при перевищенні обсягу робіт:

1) при збільшенні працівникові обсягу роботи в порівнянні з

установленою нормою за роботу йому виплачується пропорційно більше;

2) конкретні розміри оплати праці встановлюються в колективних і

трудових договорах [186]. У чинному українському законодавстві визначено

лише умови оплати праці за протилежної ситуації, коли працівником

невиконані норми виробітку. Пропорційність виплати додаткової заробітної

плати у випадках перевиконання норм виробітку є ефективним

стимулюючим фактором для працівника, вона повинна встановлюватися за

тим же принципом, що й при умовах неповного робочого часу.

Впровадження відповідної норми дозволить виправити недолік українського

КЗпП й доповнити статтю 111 «Порядок оплати праці при невиконанні норм

виробітку» нормою протилежного значення.

Литовське трудове законодавство щодо регулювання виплати

додаткової заробітної плати є достатньо ґрунтовним, але при цьому

лаконічним. Більшість статей передають лише основну суть норми, не

деталізуючи її. Не всі із положень литовського законодавства щодо

правового регулювання додаткової заробітної плати, які відсутні в

українському законодавстві, можуть бути запозичені і впроваджені в силу

різних факторів, однак адаптація окремих з них є необхідною для

українського законодавства.
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Отже, на основі проаналізованого досвіду Литовської Республіки щодо

правового регулювання додаткової заробітної плати можна запозичити

наступні положення для їх впровадження в Україні:

1) внести зміни в ч. 2 ст. 107 і викласти її у такому вигляді: «Оплата

праці за роботу у вихідні або святкові дні:

а) якщо вона не передбачена графіком, проводиться не менш ніж у

подвійному розмірі;

б) якщо вона передбачена графіком проводиться у розмірі не менш ніж

подвійної погодинної або денної ставки»;

2) із ст. 56 КЗпП України виключити ч. 2 і перенести її в главу «Оплата

праці», додавши ст. 1111 в такій редакції: «Оплата праці на умовах неповного

робочого часу провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно

від виробітку»;

3) доповнити КЗпП України статтею 1112 під назвою «Порядок оплати

праці при невиконанні норм виробітку», виклавши її у такій редакції: «При

збільшенні працівникові обсягу роботи в порівнянні з установленою нормою

за роботу йому виплачується пропорційно більше. Конкретні розміри оплати

праці встановлюються в колективних і трудових договорах».

Євроінтеграційні прагнення України з кожним роком стають все більш

конкретизовані та підтверджуються відповідними діями держави по

запозиченню норм законодавства країн Європи. Особливе місце для України

в цьому аспекті має Республіка Польща, дослідження трудового

законодавства якої щодо правового регулювання заробітної плати у

порівнянні із розглянутими країнами пострадянського простору дозволить

оцінити, наскільки проєвропейський курс розвитку може поліпшити стан

українського законодавства.

Правове регулювання сфери трудових відносин в Польщі відбувається

на основі основного нормативно-правового акта сфери трудових відносин –

Трудового кодексу. В Кодексі міститься окремий розділ, присвячений оплаті

праці, який має назву «Оплата праці та інші пільги» [187]. У ньому, зокрема,
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зазначається, що в Польщі існує таємниця заробітної плати. Ця таємниця

охороняється особисто кожним працівником і полягає в тому, що інформаціїя

про розмір заробітної плати є конфіденційною та може бути оприлюднена

лише за згодою працівника.

У Польщі до недавнього часу інформація про заробіток неохоче

розкривалася, але наразі ситуація змінюється. За даними авторитетного

інтернет-порталу wynagrodzenia.pl, який займається дослідженням проблем

заробітної плати в країні, все більше і більше людей хочуть прозорості

заробітної плати. 2014 року за відсутність таємниці заробітної плати були

70% респондентів. Аналогічне дослідження 2006 року показувало пропорції

57% до 43% на користь прозорості [188]. Дані свідчать про те, що польське

суспільство прагне до прозорості у питаннях заробітної плати. Розмір

додаткової заробітної плати, яка включається до загальної структури

заробітної плати, є конфіденційною інформацією, якщо сам працівник не

бажає її розкривати.

Ст. 773 ТК Польщі визначає, що заробітна плата складається із:

– окладу працівників,

– інших істотних складових, крім окладу, передбачених законом та

особливими властивостями або умовами виконуваної роботи, професійною

кваліфікацією працівників, з тим, що розмір додаткової винагороди, яку буде

надано, зумовлено тривалістю відпрацьованого періоду. Якщо така складова

вказана, то вона не може перевищувати 20% окладу;

– інших пільг, пов’язаних з роботою, у тому числі таких, які можуть

залежати від періодів, відпрацьованих працівником. Зокрема це може

стосуватися ювілейної нагороди і одноразової грошової винагороди,

належної працівникові, з яким трудові відносини припинено у зв’язку з

переходом на пенсію по непрацездатності або пенсію за віком [187]. Трьома

основними складовими заробітної плати в Польщі є оклад, який слід

відносити до структури основної заробітної плати, та дві складові, що

належать до додаткової заробітної плати. Структура заробітної плати в
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чинному КЗпП України [13] не описана, але закріплена в Законі України

«Про оплату праці» [12], проте її складова щодо виплати ювілейної нагороди

і одноразової грошової винагороди, належної працівникові, з яким трудові

відносини припинено у зв’язку з переходом на пенсію по непрацездатності

або пенсію за віком, відсутня. Таку норму можна знайти лише у п. 2

постанови КМУ від 22 грудня 2010 року № 1170 «Про затвердження переліку

видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не

нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне

страхування», згідно з якою одноразова допомога виплачується працівникам,

які виходять на пенсію відповідно до законодавства та колективних

договорів (включаючи грошову допомогу державним службовцям та

науковим (науково-педагогічним) працівникам), військовослужбовцям при

звільненні з військової служби [12]. Актуальним в даному випадку є

внесення відповідного положення до Закону України «Про оплату праці», що

дозволить в цьому нормативно-правовому акті відобразити повну структуру

заробітної плати, враховуючи всі додаткові виплати для працівників.

Варто розглянути умови додаткових виплат при відрядженнях. П. 4

ст. 775 ТК Польщі встановлює, що положення колективного договору, правил

внутрішнього трудового розпорядку або трудового договору не можуть

передбачати витрати на харчування на дні відрядження на території країни у

розмірі, нижчому ніж це передбачено законом, а у випадку відрядження на

територію іншої країни – у розмірі, нижчому ніж передбачено

законодавством цієї країни [187]. Тобто при відрядженнях працівника на

території Польської Республіки витрати на харчування не повинні бути

нижчими ніж передбачено законодавством, а при закордонних відрядженнях

повинні відповідати добовим витратам на харчування працівників

відповідної країни, в якій відповідні працівники перебувають у відрядженні.

В українському законодавстві витрати на харчування входять до складу

добових витрат. Конкретних норм, які б передбачали компенсації добових

витрат при закордонних відрядженнях у відповідності із середньодобовими
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витратами працівників країни, на території якої відбувається відрядження, в

нашому законодавстві не передбачено, тому адаптація відповідного

положення із польського законодавства є актуальною.

Ч. 1 ст. 1511 ТК Польщі передбачає виплати за роботу в надурочний

час. Так, за роботу в надурочний час, крім звичайної зарплати, належать

виплати у розмірі:

1) 100% окладу за роботу:

а) вночі;

б) у недільні і святкові дні, в які для працівника передбачена робота

графіком його робочого часу;

в) у день, вільний від роботи, наданий працівникові в обмін за роботу в

вихідний або святковий день, у відповідності з діючим графіком його

робочого часу;

2) 50% окладу за роботу в понадурочні години у будь-який інший день,

не зазначений у п. 1. [187]. Специфіка подачі відповідної норми у польському

законодавстві дозволяє говорити про те, що 100% окладу за роботу в

понадурочні години дорівнює подвійній оплаті відпрацьованого надурочно

часу за українським законодавством. У ТК Польщі не розмежовано в

окремих статтях оплату праці в надурочний час, нічний час, вихідні та

святкові дні. У даному аспекті українське законодавство є більш досконалим,

оскільки в окремих нормах подає положення щодо цих видів додаткової

заробітної плати.

Особливої уваги заслуговує положення ч. 2 ст. 1511 ТК Польщі,

відповідно до якої допомога в розмірі, зазначеному в ч. 1 пункту 1, надається

також за кожну годину понаднормової роботи за перевищення середньої

тижневої норми робочого часу в прийнятому податковому періоді. Якщо

відбувається перевищення цієї норми в результаті понаднормової роботи, то

працівнику надається право отримати доплату в розмірі, зазначеному у п. 1.

[187]. Враховуючи, що тижнева норма робочого часу в Польщі становить 40

годин, то години роботи працівника, які перевищують цю норму, дають йому
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право на отримання грошової винагороди. Умови отримання такої

винагороди залежать від того, в який період було здійснено перевищення

норми робочого часу. В українському законодавстві відсутні подібні

положення, а тому слід доповнити відповідною нормою КЗпП України.

Ще однією нормою ТК Польщі, аналогів якої немає в українському

законодавстві, є ст. 1514. У ній визначено:

«1. Керівники, які від імені роботодавця управляють підприємством, та

керівники відокремлених організаційних підрозділів виконують, у разі

необхідності, роботи, які не передбачені звичайним графіком роботи, без

права на компенсацію і винагороду за роботу понаднормово, за виключенням

випадків, передбачених ч. 2 цієї статті.

2. Керівникам відокремлених організаційних підрозділів за роботу в

понадурочні години у вихідний і святковий день надається право на

винагороду, а також виплату за роботу понаднормово у розмірі, зазначеному

в ст. 1511 ч. 1, якщо вони в обмін за роботу в такий день не отримали іншого

дня, вільного від роботи» [188].

Умови отримання компенсацій та винагород керівниками підприємств

із змісту даної статті до кінця незрозумілі. Основною проблемою цього є те,

що до понаднормових робіт польським законодавцем відносяться святкові,

вихідні і нічні дні. Все ж, якщо встановлювати межу між ч. 1 і ч. 2 статті

1514, то можна відзначити, що звичайна понаднормова робота керівникам

підприємств не оплачується, а оплачується робота у вихідні та святкові.

Адаптація норм, зазначеної статті в українське законодавство є

неактуальною, адже види понаднормових робіт в Україні визначені

окремими положеннями.

Правове регулювання додаткової заробітної плати в Польській

Республіці дещо відрізняється від українського і від того, що існує у

попередньо розглянутих країнах пострадянського простору. Багато із

положень польського законодавства було б доцільно запозичити й
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адаптувати до українського законодавства, але найбільш необхідними на

даний момент є наступні:

1) внести зміни до частини 3 статті 2 Закону України «Про оплату

праці», виклавши її у такій редакції: «Інші заохочувальні та компенсаційні

виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи

за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, в залежності від

періодів, відпрацьованих працівником. Це можуть бути ювілейні нагороди і

одноразові грошові винагороди належні працівникові, з яким трудові

відносини припинено у зв’язку з переходом на пенсію по непрацездатності

або пенсію за віком, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які

не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад

встановлені зазначеними актами норми»;

2) статтю 121 КЗпП України доповнити частиною 5 в такому вигляді:

«Положення колективного договору, правил внутрішнього трудового

розпорядку або трудового договору не можуть встановлювати добові на дні

відрядження на території країни у розмірі, нижчому ніж це передбачено

законом, а у випадку відрядження на територію іншої країни у розмірі,

нижчому ніж передбачено законодавством цієї країни»;

3) доповнити частину 3 статті 106 КЗпП України і вивласти у такій

редакції: «В тому числі надається доплата за кожну годину понаднормової

роботи за перевищення середньої тижневої норми робочого часу в

обліковому періоді».

Додаткова заробітна плата є одним із найбільш ефективних

мотиваторів працівників, оскільки завжди встановлюється на основі

пропорційності виконаної роботи. Особливе місце додаткова заробітна плата

займає в країнах Заходу, де цінується не відпрацьований час, а

продуктивність роботи працівника.

У Західній Європі використовуються три моделі стимулювання праці:

безпреміальна (функції стимулу праці виконує заробітна плата); преміальна,

що включає виплати, пов’язані з розміром доходу чи прибутку підприємства;



173
преміальна, що передбачає виплати, пов’язані з індивідуальними

результатами праці [189, с. 28]. Преміальні моделі оплати праці

функціонують: через участь в прибутках (річна диференційована винагорода

з прибутку підприємства); через участь в доходах (з суми доходу кожному

працівникові видається винагорода, пов’язана з виконанням завдання і не

залежить від прибутку); через участь в капіталі (робітники одержують премії

у вигляді акцій за їх номінальною вартістю) [189, с. 29]. Працівники у

Західній Європі безпосередньо наближені до роботодавців, адже мають

можливість отримувати премії понад тарифну ставку, які залежать від

визначених трудовим або колективним договором умов. За таких обставин

працівники є максимально орієнтовані на принесення користі

господарському суб’єкту, на якому вони працюють, для того, щоб у

пропорційному розмірі отримати винагороду.

У такій країні як Франція питання оплати праці (заробітна плата, всі

інші виплати) регулюються колективними договорами [190, с. 180]. Саме

колективно-договірні відносини закладено в основу врегулювання соціально-

трудових відносин у цій країні. В Україні, на відміну від Франції, колективні

договори не мають такого значення, хоча формально і фігурують як один із

основних документів регулювання трудових відносин.

І.Я. Кисельов вважає, що на сучасному етапі розвитку трудового права

у Франції, а також у деяких інших англосаксонських країнах значення

колективних договорів наблизилось до трудового законодавства, а в окремих

випадках зміст законодавства про працю відповідає, майже без змін,

положенням колективних договорів [191, с. 17]. В Україні можна

спостерігати зворотну ситуацію, коли зміст колективних договорів майже

повністю копіює норми чинного законодавства і лише в окремих

специфічних моментах, таких як умови отримання працівниками додаткової

заробітної плати та її розмір, є унікальним.

Кодексом праці Франції встановлюється мінімальна місячна заробітна

плата за відпрацьований час, яка дорівнює похідному зростаючого мінімуму
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зарплати, та передбачено рівність оплати праці чоловіків і жінок. Даний

законодавчий акт встановлює такі випадки надання працівникам гарантійних

виплат: гарантії працівникам, направленим для виконання роботи за кордон;

виплати працівнику при переїзді до місця роботи, які можуть бути

передбачені галузевим договором (ст. 133-7); гарантійні виплати

працівникам – представникам колективу, при здійсненні ними колективних

переговорів (ст. 132-20); виплати військовозобов’язаним особам, які

проходять військову підготовку чи призвані на дійсну військову службу;

спеціальні правила для працівників – кандидатів у депутати або депутатів

Національної Асамблеї чи Сенату; вихідна допомога при закінченні дії

трудового договору [192].

Н. Ю. Павловська вважає, що у Франції ширше ніж в інших країнах

застосовуються елементи гнучкої оплати праці. Основними принципами

нарахування заробітної плати, що застосовуються в більшості систем, є:

– постійне прагнення уникати інерції традиційного підходу, що веде до

зрівняння в оплаті;

– оплата праці залежить від перспективних якостей працівника (а не

робочого місця);

– оптимальне врахування індивідуальних та колективних наслідків

праці при нарахуванні заробітку;

– комбіноване використання принципу зворотності росту заробітної

плати і гарантуванню мінімальної стабільності доходу найманого працівника;

– забезпечення рівноправного партнерства між роботодавцем та

найманим працівником через продуману систему компенсації трудових

затрат [193, с. 63]. Додаткова заробітна плата у Франції є постійним

стимулюючим фактором для працівника, вона залежить від здатності

виконувати будь-яку супутню роботу та одержувати пов’язані з цим

надбавки. Щодо рівня заробітку працюючого, то він формується на основі

оцінки його знань, можливостей їх використання, а не нормованих

параметрів робочого часу та робочого місця. З аналізу французького
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законодавства можна зробити висновок, що індивідуалізація оплати праці

призводить до конфліктів, а також перешкоджає досягненню мети

організації. Тому питання оплаті праці, в тому числі додаткові виплати,

регулюються на колективному рівні.

У ст. L3121-22 ТК Франції передбачено доплати за перевищення

тижневої норми робочого часу. Так, понаднормова робота за межами

правового тижневого строку, встановленого статтею L3121-10, призведе до

збільшення заробітної плати на 25% за кожні додаткові перші вісім годин.

Наступні години оплачуються на 50% більше [192]. Оплата понаднормової

роботи здійснюється за прогресивною системою і залежить від тижневого

переробітку працівника. Оскільки робочий тиждень у Франції встановлено на

рівні 35 годин, то до 43 годин на тиждень встановлено доплату в розмірі

25%, а 44 година і далі оплачуються за 50% ставкою.

У ст. L3221-3 ТК Франції закріплено, що оплата праці може

встановлюватися як звичайна основна або мінімальна заробітна плата, або

заробітна плата і всі інші винагоди та компенсаційні плати, безпосередні чи

опосередковані, готівкою або в натуральній формі, між роботодавцем та

працівником з причини працевлаштування останнього [192]. Отже, за

французьким законодавством, основною підставою, на основі якої

встановлюється оплата праці особи, є працевлаштування цієї особи і надання

їй статусу працівника. Формулювання видів заробітної плати ідентичне

українському законодавству й так само передбачає основну та додаткову

заробітну плату.

У частині ІІ розділу IV ТК Франції міститься глава IV «Чайові», яка

складається із двох статей: L3244-1 та L3244-2. У статті L3244-1 вказано, що

у всіх торгових підприємствах, де існує практика отримання чайових, всі

отриманні кошти, добровільно надані клієнтами понад встановлену суму

замовлення, повинні в повному обсязі виплачуватися роботодавцем

персоналу на умовах пропорційного розподілу або працівнику, який їх

безпосередньо отримав від клієнта [192]. Подібне положення у вітчизняному
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трудовому законодавстві відсутнє. Запозичення даної норми з досвіду

Франції дозволило б встановити спеціальні умови отримання додаткових

виплат у вигляді чайових. Це є досить актуальним, особливо в умовах

сучасного розвитку сфери торгівлі та послуг. Однією із причин

запровадження зазначеної норми в українське трудове законодавство є

значний рівень урбанізації населення країни, що призводить до розширення

сфери послуг, де чайові виступають чи не найефективнішим стимулом для

працівника.

Стаття L3244-2 визначає, що суми, зазначені у статті L3244-1, є

доплатою до фіксованої заробітної плати, за винятком випадків, коли

працівник отримує лише мінімальну заробітну плату [192]. Ця стаття

доповнює і уточнює попередню, постановляючи, що чайові є додатковим

видом виплат й доповнюють основну заробітну плату.

У ТК Франції міститься стаття L3312-3, яка визначає можливості

отримання особливих винагород. У ній закріплена норма, відповідно до якої

у компаніях з чисельністю від одного до двохсот п’ятдесяти співробітників,

деякі з них можуть отримати винагороду. До таких працівників належать:

1) керівники цих компаній;

2) президенти, керівники, менеджери або члени правління, якщо це

юридична особа;

3) дружина або чоловік підприємця, якщо він має статус співробітника

партнера [192]. Тобто в залежності від чисельності працівників компанії

винагороду від розподілу прибутку підприємства можуть отримати від 1 до

250 осіб. Проте перелік наведених співробітників компанії, які можуть

розраховувати на отримання частини прибутку, не включає звичайних

працівників, а лише осіб, які управляють або володіють часткою капіталу

компанії. Дане положення можна запозичити в українське законодавство,

вказавши, що умови та розмір отримання частини прибутку підприємства

повинен визначатися колективним договором або актами роботодавця,

погодженими із представницьким органом працівників.
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Отже, у Франції домінуючими тенденціями у сфері правового

регулювання додаткової заробітної плати є гендерна рівність та колективно-

договірне регулювання. Велика кількість норм щодо регулювання додаткової

заробітної плати неможливо адаптувати в українське законодавство через

різницю правових систем, але окремі положення слід запозичити, серед яких:

1) доповнити КЗпП України ст. 1081, в частині першій якої зазначити:

«У всіх закладах торгівлі та надання послуг, де існує практика отримання

чайових, всі отримані кошти, добровільно надані клієнтами понад

встановлену суму замовлення, повинні у повному обсязі виплачуватися

роботодавцем персоналу на умовах пропорційного розподілу або працівнику,

який їх безпосередньо отримав від клієнта»;

2) цю ж статтю доповнити частиною 2 у такій редакції: «Суми чайових,

зазначені у ч. 1 цієї статті, є доплатою до основної заробітної плати, за

винятком випадків, коли працівник отримує лише мінімальну заробітну

плату»;

3) КЗпП України доповнити ст. 1131такого змісту: «На отримання

частину прибутку підприємства можуть претендувати керівники, президенти,

менеджери або члени правління цього господарського суб’єкта на умовах,

визначених колективним договором або іншими актами роботодавця».

Умови та розміри отримання працівниками додаткової заробітної плати

багато в чому залежать не лише від прийнятих законодавцем нормативно-

правових актів, але й від локальних нормативно-правових актів, умов

трудового та колективного договору. У розглянутих країнах саме локальний

та колективний рівень нормативно-правового регулювання додаткової

заробітної плати встановлюють межі таких виплат. Українським

законодавством передбачено, що колективний, трудовий договір та локальні

акти дозволяють визначати та встановлювати конкретні суми виплат

додаткової заробітної плати.

Надані пропозиції щодо запозичення зарубіжного досвіду регулювання

додаткової заробітної плати повинні стати необхідною правовою основою
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покращення системи стимулювання працівників підприємств, установ,

організацій України на базі найбільш дієвих положень зарубіжного

законодавства. Трудові кодекси Киргизстану, Литовської Республіки та

Республіки Польщі регулюють питання додаткової заробітної плати. У всіх

перелічених країнах немає чинного закону, яким би регулювалися виплати

заробітної плати, а в Україні і досі діє Закон «Про оплату праці» [12].

Можливо, проведене дослідження дасть поштовх для прийняття нового

Трудового кодексу України, в якому знайдуть своє відображення норми

щодо регулювання додаткової заробітної плати, а вищезазначений Закон

втратить свою актуальність.

Висновки до розділу 3

1. До проблем у сфері правового регулювання додаткової заробітної

плати віднесено наступні: 1) падіння рівня зацікавленості у праці понад

норму через невідповідність суми додаткової заробітної плати мінімальному

споживчому бюджету працівника; 2) необхідність зменшення податкового

навантаження на заробітну плату, зокрема і додаткову заробітну плату;

3) відсутність чіткого законодавчого розмежуванням премій, обумовлених

системами оплати праці, та премій, ними не обумовлених; 4) відсутність

чітких умов застосування депреміювання; 5) законодавче відокремлення

інших заохочувальних та компенсаційних виплат від структури додаткової

заробітної плати.

2. Виходячи з позитивного зарубіжного досвіду правового регулювання

додаткової заробітної плати, необхідно здійснити в Україні такі заходи: 1)

внести зміни до ч. 2 ст. 105 КЗпП України, яку викласти у наступній редакції:

«Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків

тимчасово відсутнього працівника встановлюються роботодавцем за згодою з

працівником, але не можуть бути нижче тридцяти відсотків ставки (окладу)

за суміщення професій» (Киргизстан); 2) до ст. 108 КЗпП України «Оплата
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роботи у нічний час» внести зміни, відповідно до яких подати статтю в

такому вигляді: «Робота у нічний час (стаття 54) оплачується у підвищеному

розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами

та колективним договором, але не нижче ніж у полуторному розмірі тарифної

ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час» (Киргизстан); 3)

доповнити КЗпП України статтею 1112 під назвою «Порядок оплати праці

при невиконанні норм виробітку», виклавши її у такому вигляді: «При

збільшенні працівникові обсягу роботи в порівнянні з установленою нормою

за роботу йому виплачується пропорційно більше. Конкретні розміри оплати

праці встановлюються в колективних і трудових договорах» (Литва); 4)

внести зміни до частини 3 статті 2 Закону України «Про оплату праці» і

подати її в такій редакції: «Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До

них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії

за спеціальними системами і положеннями, в залежності від періодів,

відпрацьованих працівником. Це можуть бути ювілейні нагороди і

одноразові грошові винагороди, належні працівникові, з яким трудові

відносини припинено у зв’язку з переходом на пенсію по непрацездатності

або пенсію за віком, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які

не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад

встановлені зазначеними актами норми» (Польща); 5) статтю 121 КЗпП

України доповнити частиною 5 в такому вигляді: «Положення колективного

договору, правил внутрішнього трудового розпорядку або трудового

договору не можуть встановлювати добові на дні відрядження на території

країни у розмірі, нижчому ніж це передбачено законом, а у випадку

відрядження на територію іншої країни у розмірі, нижчому ніж передбачено

законодавством цієї країни» (Польща); 6) доповнити КЗпП України ст. 1081, в

частині першій якої зазначити: «У всіх закладах торгівлі та надання послуг,

де існує практика отримання чайових, всі отриманні кошти, добровільно

надані клієнтами понад встановлену суму замовлення, повинні в повному

обсязі виплачуватися роботодавцем персоналу на умовах пропорційного
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розподілу або працівнику, який їх безпосередньо отримав від клієнта»

(Франція).
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ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й

нове вирішення наукового завдання, яке полягало в тому, щоб на підставі

вивчення загальновизнаних міжнародних стандартів, чинного

національного й зарубіжного законодавства розкрити особливості правового

регулювання додаткової заробітної плати в Україні. За результатами

дослідження сформульовано нижченаведені основні висновки.

1. Додаткова заробітна плата – це передбачені чинним законодавством, а

також трудовим договором між працівником та роботодавцем додаткові

виплати для працівника понад основну заробітну плату, що включають в себе

доплати, надбавки, гарантії та компенсації, премії, пов’язані з виконанням

виробничих завдань та функцій, які слугують винагородою за

понаднормативну працю, трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови

праці.

Ознаками додаткової заробітної плати є наступні: 1) додаткова

заробітна плата має додатковий, похідний характер від основної заробітної

плати; 2) розмір додаткової заробітної плати не залежить від розміру

основної; 3) розмір додаткової заробітної плати визначається за ініціативою

роботодавця; 4) додаткова заробітна плата переважно залежить від прибутків

підприємства; 5) додаткова заробітна плата є вираженням індивідуального

статусу працівника; 6) додаткова заробітна плата має непостійний характер.

2. Основними спільними ознаками для основної та додаткової

заробітної плати є такі: 1) заробітна плата – це винагорода за працю, тобто за

реально виконаний об’єм роботи (в основній – установлений нормою, а у

додатковій – понад цю норму); 2) вона базується на заздалегідь установлених

нормах (тарифних ставках, окладах, відрядних розцінках); 3) виплачується за

кінцевими результатами праці; 4) виплачується за рахунок коштів,

зароблених відповідною організацією; 5) її розміри ніякими максимальними
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межами не обмежуються і не можуть бути нижче мінімального розміру

оплати праці, встановленого державою.

3. Структура додаткової заробітної плати – стала сукупність

передбачених чинним трудовим законодавством України видів виплат та

інших складових, які не пов’язані з наданням грошових коштів найманим

працівникам, мають на меті враховувати індивідуальні результати праці

найманих працівників, їх колективні трудові успіхи, компенсувати роботу у

шкідливих або особливих умовах праці тощо та не віднесені до основної

заробітної плати, перебувають у тісному взаємозв’язку та взаємодії, є

об’єктивно обумовленим та відносно самостійним організаційним

утворенням, яке характеризується власними ознаками.

Під метою правового регулювання додаткової заробітної плати

потрібно розуміти здійснення у відповідності до норм трудового

законодавства України узгодження інтересів суб’єктів трудових

правовідносин, створення умов для виконання додатковою заробітною

платою властивих їй функцій, підвищення матеріального та морального рівня

життя найманих працівників та членів їх сімей, що забезпечуватиме для них

необхідний та достатній життєвий рівень, стабільність трудового

правовідношення та соціальну рівновагу у суспільстві, а також відбиватиме

реальний економічний стан країни щодо надання винагороди найманим

працівникам за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та

винахідливість,  за особливі умови праці та інші виплати, які становлять

додаткову заробітну плату в Україні.

Запропонована авторська класифікація завдань правового регулювання

додаткової заробітної плати: 1) за критерієм спрямованості завдань останні

можна поділити на дві групи: 1.1) спрямовані на стимулювання праці

найманих працівників – забезпечення мотивації найманих працівників. Це ті

завдання, які мають на меті сприяти підвищенню зацікавленості найманого

працівника в отриманні додаткової заробітної плати, а отже, і більш

відповідально, старанно, добросовісно тощо виконувати свої трудові
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обов’язки; 1.2) спрямовані на компенсацію та гарантії для найманих

працівників – контроль та облік за використанням фонду додаткової заробітної

плати, гарантування своєчасного і правильного визначення сум додаткової

заробітної плати найманого працівника та її виплати у встановлені терміни.

Дана група завдань має на меті забезпечити найманих працівників додатковим

захистом у частині виплати додаткової заробітної плати, тобто встановити

такий мінімальний комплекс заходів, які виступатимуть своєрідним базисом

додаткової винагороди найманого працівника за працю; 2) за критерієм

волевиявлення виконання завдання правового регулювання додаткової

заробітної плати останні можна поділити на такі групи: 2.1) залежать від волі

найманого працівника – мотивація найманих працівників; 2.2) залежать від

волі роботодавця – контроль та облік за використанням фонду додаткової

заробітної плати, вдосконалення організації обліку оплати праці найманих

працівників.

4. До принципів правового регулювання додаткової заробітної плати

віднесено такі: 1) єдність і диференціацію додаткової заробітної плати;

2) заборону дискримінації щодо додаткової заробітної плати; 3)

гарантованість додаткової заробітної плати; 4) поєднання чи

централізованого і локального регулювання додаткової заробітної плати; 5)

встановлення державою мінімальних гарантій у сфері виплати додаткової

винагороди за працю для найманих працівників.

5. Виведено класифікацію гарантій надання додаткової заробітної

плати за критерієм мети, а саме: 1) гарантії, які мають на меті забезпечення

необхідного мінімуму стандартів у галузі регламентації додаткової заробітної

плати; 2) гарантії, які мають на меті забезпечення практичної реалізації права

на надання додаткової заробітної плати; 3) гарантії, які мають на меті

додатковий захист найманих працівників за особливі умови та особливий

характер праці та у інших випадках, визначених трудовим законодавством.

6. До проблем у сфері правового регулювання додаткової заробітної

плати віднесено наступні: 1) падіння рівня зацікавленості у праці понад
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норму через невідповідність суми додаткової заробітної плати мінімальному

споживчому бюджету працівника; 2) зменшення податкового навантаження

на заробітну плату, зокрема і додаткову заробітну плату; 3) відсутність

чіткого законодавчого розмежуванням премій, зумовлених системами

оплати праці, та премій, ними не обумовлених; 4) відсутність чітких умов

застосування депреміювання; 5) законодавче відокремлення інших

заохочувальних та компенсаційних виплат від структури додаткової

заробітної плати.

7. Виходячи з позитивного зарубіжного досвіду правового

регулювання додаткової заробітної плати, напрямами запозичення в

Україну названо такі: 1) внести зміни до ч. 2 ст. 105 КЗпП України, яку

подати в наступній редакції: «Розміри доплат за суміщення професій

(посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника

встановлюються роботодавцем за згодою з працівником, але не можуть бути

нижче тридцяти відсотків ставки (окладу) за суміщення професій»

(Киргизстан); 2) до ст. 108 КЗпП України «Оплата роботи у нічний час»

внести зміни, відповідно до яких викласти її в такому вигляді: «Робота у

нічний час (стаття 54) оплачується у підвищеному розмірі,

встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та

колективним договором, але не нижче ніж у полуторному розмірі тарифної

ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час» (Киргизстан);

3) доповнити КЗпП України статтею 1112 під назвою «Порядок оплати праці

при невиконанні норм виробітку», виклавши її у такому вигляді: «При

збільшенні працівникові обсягу роботи в порівнянні з установленою

нормою за роботу йому виплачується пропорційно більше. Конкретні

розміри оплати праці встановлюються в колективних і трудових договорах»

(Литва); 4) внести зміни до частини 3 статті 2 Закону України «Про оплату

праці» і подати її в такій редакції: «Інші заохочувальні та компенсаційні

виплати. До них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи

за рік, премії за спеціальними системами і положеннями в залежності від
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періодів, відпрацьованих працівником, це також можуть бути ювілейні

нагороди і одноразові грошові винагороди належні працівникові, з яким

трудові відносини припинено у зв’язку з переходом на пенсію по

непрацездатності або пенсію за віком, компенсаційні та інші грошові і

матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або

які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми» (Польща);

5) статтю 121 КЗпП України доповнити частиною 5 в такому вигляді:

«Положення колективного договору, правил внутрішнього трудового

розпорядку або трудового договору не можуть встановлювати добові на дні

відрядження на території країни у розмірі, нижчому, ніж це передбачено

законом, а у випадку відрядження на територію іншої країни – у розмірі,

нижчому, ніж передбачено законодавством цієї країни» (Польща); 6) КЗпП

України доповнити ст. 1081, в частині першій якої зазначити: «У всіх

закладах торгівлі та надання послуг, де існує практика отримання чайових,

всі отриманні кошти, добровільно надані клієнтами понад встановлену суму

замовлення, повинні в повному обсязі виплачуватися роботодавцем

персоналу на умовах пропорційного розподілу або працівнику, який їх

безпосередньо отримав від клієнта» (Франція).
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