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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Однією з основних умов соціально-економічного 

розвитку держави є підвищення добробуту населення. Однак Україна за 

рівнем оплати праці займає найнижче місце в Європі, що безпосередньо 

впливає на купівельну спроможність працюючого населення. Наслідком таких 

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

часом не забезпечує соціальний захист працівників через існування нагальної 

необхідності дослідження оплати праці в суспільстві. 

Oстaннiм чaсoм у сферi трудoвих вiднoсин вiдбувaються суттєвi 

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

єврoпеїзaцiю. Це природня реакція на зрушення в суспільстві. Відбувся 

перехід від централізації в правовому регулюванні до локальної 

нормотворчості та договірних засад. Вказані процеси супроводжуються 

перерозподілом сфер правового впливу в оплаті праці.  

З прийняттям Конституції України, створенням вітчизняного 

законодавства з питань колективно-договірного регулювання оплати праці 

помітно підвищилась науково-дослідна робота правників із названої 

проблематики. Сьогодні з початком роботи над проектом Трудового кодексу 

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

апарату трудового права особливо стає актуальною.  

Нa сьoгoднi умoви, щo iснують нa ринку прaцi, стaвлять прaцiвникiв тa 

рoбoтoдaвцiв у неoднaкoве пoлoження. Цi суб'єкти трудoвoгo прaвa дoсягaють 

стaбiльнoстi у взaємoвiднoсинaх мiж сoбoю лише шляхoм прaвoвoгo 

регулювaння oплaти прaцi, яке влaштoвує oбидвi стoрoни. При перехoдi дo 

ринкoвих вiднoсин це питaння нaбирaє aктуaльнoстi, aдже oснoвним 

кoмпoнентoм зaoхoчення прaцiвникiв є бaжaння гiднoї oплaти свoєї прaцi. 

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

не врaхoвуються, oскiльки дoмiнaнтним є бaжaння мaти кoмфoртнi умoви 

прaцi з невеликим рiвнем її oплaти, aнiж iнтенсивну рoбoту з висoким рiвнем 

oплaти. Прaктичнi i теoретичнi oснoви прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi в 

нaшiй держaвi є oб’єктoм держaвнoгo, кoлективнo-дoгoвiрнoгo, лoкaльнoгo тa 

iндивiдуaльнo-дoгoвiрнoгo регулювaння. Тaк, iнститут oплaти прaцi виступaє 

oснoвoпoлoжним елементoм сфери трудoвих вiднoсин, прo щo свiдчaть 

oсoбливoстi йoгo прирoди. 

У зв'язку з цим прaвoвa нaукa пoтребує змiн, якi б дoзвoлили 

пристoсувaти iнститут oплaти прaцi дo єврoпейських тa свiтoвих стaндaртiв, 

вiдiйшoвши вiд деяких зaстaрiлих рaдянських прoблемних мoментiв. 

Дослідженням трудо-правових відносин у галузі оплати праці тією чи 

іншою мірою у своїх працях займалися такі вчені, як: В.М. Андріїв, 

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

С.В. Венедіктов, В.В. Волинець, Ю.М. Гришина, Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, 

В.Л. Костюк, О.Л. Кучма, С.С. Лукаш, Є Малиновська, В.Я. Мацюк, 

Н.О. Мельничук, О.В. Москаленко, О.М. Обушенко, О.В. Тищенко, 
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С.М. Прилипко, С.М. Черноус, В.І. Щербина, В.М. Божко, Н.Б. Болотіна, 

В.Я. Буряк, О.В. Валецька, Л.А. Вострикова, О.Г. Гирич, Д.А. Євдовіцький, 

В.В. Жернаков, С.О. Іванов, І. Лаптій, З.Я. Козак, І. Козуб, Л.О. Кузнецова, 

Р.З. Лівшиц, B.C. Мартем’янов, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, 

О.І. Процевський, Я.В. Сімутіна, Г.С. Скачкова, Г.І. Чанишева, І.М. Якушев та 

ін. Вкaзaнi нaукoвцi тa їхні прaцi мaють нaукoву цiннiсть, проте сучасні 

тенденції вимагають вироблення якісно нових підходів до дослідження 

трудових правовідносин у сфері оплати праці в Україні, що й обумовило 

актуальність проблематики. 

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

виконана на кафедрі муніципального права та адміністративно-правових 

дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського 

Національного університету «Острозька академія» згідно з кафедральною 

темою «Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, 

адміністративних та трудових відносинах» (державний реєстраційний номер 

0113U001049). 

Дисертаційне дослідження спрямоване на виконання Стратегії сталого 

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

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

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

загальних зборів Національної академії правових наук України від 03 березня 

2016 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка теоретико-

практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення проблем правового 

регулювання системи оплати праці. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації необхідно насамперед 

виконати такі завдання: 

 охарактеризувати наукові підходи до визначення оплати праці; 

 визначити ознаки оплати праці; 

 структурувати етапи становлення та розвитку oплaти прaцi в Укрaїнi; 

 охарактеризувати особливості сучaснoгo стaну прaвoвoгo регулювaння 

oплaти прaцi; 

 розкрити спільні та відмінні риси заробітної плати і оплати праці; 

 здійснити характеристику структури заробітної плати; 

 окреслити методи та способи правового регулювання заробітної плати; 

 конкретизувати мету і завдання системи оплати праці; 

 уточнити функції системи оплати праці; 

 з’ясувати принципи та гарантії системи оплати праці; 

 дослідити сутність відносин у сфері оплати праці; 

 виокремити класифікацію правовідносин у сфері оплати праці; 

 виділити особливості виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері оплати праці; 
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 здійснити аналіз юридичної відповідальності за порушення права 

працівника на оплату праці; 

 сформулювати проблеми правового регулювання системи оплати 

праці; 

 визначити тенденції розвитку правового регулювання системи оплати 

праці надалі; 

 розробити конкретні пропозиції щодо шляхів запозичення зарубіжного 

досвіду правового регулювання системи оплати праці. 

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

Предметом дослідження є трудові правовідносини у сфері оплати праці 

в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного 

дослідження складає сукупність сучасних як загальних, так і спеціальних 

теоретико-методологічних засобів наукового пізнання явищ і процесів, 

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

визначенні особливостей становлення та розвитку оплати праці на території 

України (п.п. 1.3 - 1.4). Формально-логічний метод (безпосередньо його 

складові: методи класифікації, індукції та дедукції) застосовувався при 

наданні загально-правової характеристики оплати праці (п.п. 1.1, 1.2). 

Метод систематизації у поєднанні із системно-функціональним методом 

застосовувався під час опрацювання особливостей, сутності, принципів, 

завдань, функцій та гарантій правового регулювання системи оплати праці 

(розділ 3). За допомогою логіко-семантичного методу визначено понятійно-

категоріальний апарат у роботі. Системно-структурний метод, метод 

синтезу та метод емпіричного пізнання спостереження застосовувалися під 

час дослідження проблем правового регулювання системи оплати праці (п. 

5.1), у результаті чого було створено можливості для  врахування як 

існуючої практики у вказаній області, так і теоретичних розробок провідних 

науковців науки трудового права. Методи узагальнення та класифікації 

надали можливості розробити зміст заробітної плати як головної складової 

системи оплати праці, а також правовідносин у сфері оплати праці (розділ 2 

і 4). Порівняльно-правовий метод застосовувався при зіставленні норм та 

положень національного трудового законодавства щодо регулювання 

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

Формально-догматичний та метод моделювання дозволили виявити 

недоліки в правовому регулюванні у досліджуваній сфері та сформулювати 

конкретні пропозиції щодо його вдосконалення (п.п. 5.1 - 5.2). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших комплексних досліджень правових проблем у 

сфері правового регулювання оплати праці. У результаті проведеної роботи 

визначено концептуальні основи тенденцій розвитку правового регулювання 

оплати праці надалі, сформульовано низку нових наукових положень та 
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висновків, запропонованих особисто здобувачем. За результатами 

дисертаційного дослідження сформульовано авторські основні положення, що 

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

них є такі: 

уперше: 

 комплексно виділено особливості структури заробітної плати: 

головним структурним елементом заробітної плати є основна заробітна плата, 

якій і приділяється найбільша увага; єдиними правовими підставами виплати 

додаткової заробітної плати як структурного елементу є небезпечність та 

важкість виконуваних робіт, роботи у святкові та вихідні дні, роботи, що 

перевищують загальну тривалість робочого часу; реалізація права на 

преміювання як за високі трудові досягнення, так і пов’язані з проведенням 

урочистостей з нагоди свят; специфікація структури заробітної плати для 

окремих категорій працюючих, зокрема державних службовців; можливість 

проведення статистичних підсумків по заробітній платі на основі її 

структурних елементів; законодавча реалізація державної політики, пов’язаної 

з оплатою праці, заробітною платою, зокрема структурою заробітної плати; 

 надано доктринальну дефініцію категорії «способи правового 

регулювання заробітної плати» − це законодавчо встановлені конкретні шляхи 

реалізації юридичного впливу на правовідносини, які виникають з приводу 

виплати заробітної плати та направлені на якісне врегулювання й 

упорядкування цих трудо-правових відносин і задоволення потреб та законних 

інтересів працівника, який отримує заробітну плату; 

 здійснено цілісну класифікацію завдань системи оплати праці. 

Обґрунтувано, що головними завданнями системи оплати праці як 

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

заробітної плати; 2) забезпечення на організаційному рівні проведення  виплат 

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

встановлення компенсаційних та гарантійних виплат; 5) забезпечення 

ефективного виконання своїх функцій елементами виплати праці; 6) 

організація оплати праці у розрізі підприємств, регіонів, галузей економіки та 

ринку праці в державі загалом; 7) встановлення основних засад 

саморегулювання й державного регулювання попиту й пропозиції на ринку 

праці; 8) нормування праці загалом та заробітної плати зокрема; 9) інші 

завдання, пов’язані із забезпеченням принципів оплати праці. Похідними 

завданнями системи оплати праці, які остання реалізує крізь призму інституту 

заробітної плати, є: 1) забезпечення стимулювання ефективної праці; 2) 

стимулювання досягнення поставлених економічних та соціальних 

результатів; 3) забезпечення справедливої винагороди за здійснену працю; 4) 

стимулювання підвищення продуктивності праці; 5) забезпечення 

конкурентоспроможності посади (праці) на підприємстві чи у більш широких 

соціально-структурних одиницях; 6) забезпечення компенсації понесених 
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працівниками витрат; 7) забезпечення стабільності трудових правовідносин; 8) 

інші завдання, які виконує система оплати праці через економічну й правові 

якісні та кількісні характеристики заробітної плати; 

 деталізовано зміст особливостей матеріальної відповідальності за 

порушення права працівника на оплату праці, якими названо такі: майновий 

характер, що проявляється у невиконанні передбаченим трудовим договором 

обов’язків надання працівникові матеріальних благ; відшкодуванню підлягає 

пряма шкода, що полягає у невчасному та неповному отриманні працівником 

доходів внаслідок умисних незаконних дій керівника; збитки, що 

компенсуються, включають в себе суму як основних, так і додаткових 

невиплачених доходів (основної заробітної плати, індексації доходів, 

компенсаційних виплат); притягнення до матеріальної відповідальності за 

порушення порядку оплати найманої праці здійснюється незалежно від 

притягнення до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної 

відповідальності; результатом є настання правопоновлюючих наслідків – 

виплата відшкодування; 

 сформовано комплексний перелік особливостей припинення відносин 

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

обов’язковий розрахунок з працівником і виплата йому усіх грошових коштів, 

що передбачені чинним трудовим законодавством; їх завершення може бути 

безпосередньо пов’язано та взаємообумовлено виникненням відносин щодо 

пенсійного забезпечення працівника; 

 надано визначення правовідносин у сфері оплати праці, під яким 

запропоновано розуміти суспільні відносини, що регламентуються трудо-

правовими нормами, виникають розвиваються та припиняються між 

індивідуалізованими та колективними учасниками, а також державою, 

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

стосуються визначення системи оплати праці, розміру винагороди за 

виконувану трудову діяльність, встановлення доплат, гарантій, компенсацій та 

інших можливих виплат працівникові за якісне та результативне здійснення 

ним своєї трудової функції; 

 розкрито перелік основних тенденцій розвитку правового 

регулювання системи оплати праці в Україні, якими є такі: 1) збільшення рівня 

диференціації правового регулювання системи оплати праці та суміжних 

інститутів щодо найманих працівників; 2) зміщення від безумовних пільг 

найманим працівникам у тих чи інших випадках до прив’язки конкретних 

соціальних стандартів до виконуваної праці та розміру заробітної плати такого 

працівника; 3) посилення протидії приховуванню розміру заробітної плати 

найманих працівників та ухиленню від сплати податків та єдиного соціального 

внеску з неї; 4) розробка й встановлення основних законодавчих засад, що 

сприятимуть збільшенню розміру мінімальної заробітної плати; 5) розробка та 

впровадження антидискримінаційних положень у сфері оплати праці; 6) 
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поєднання мотиваційної й соціальної функцій оплати праці зі зміщенням 

акценту у правовому регулюванні до забезпечення саме мотиваційної функції; 

удосконалено: 

 характеристику особливостей адміністративної відповідальності за 

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

особливий суб’єктний склад – роботодавець (власники підприємств, керівники 

структурних підрозділів, посадові особи, підприємства, установи, організації 

та фізичні особи – підприємці); наявність доведеного факту порушення 

термінів виплат заробітної плати, виплати заробітної плати не в повному 

обсязі, ненадання документів, необхідних для призначення встановлених 

виплат; характер порушень оплати праці не тягне за собою кримінальної 

відповідальності; застосування специфічних засобів впливу – штрафів, 

диференційованих залежно від вчиненого правопорушення; 

 теоретичний підхід до виділення функцій системи оплати праці, а 

саме виділено такі функції: 1) захисну; 2) гарантійну; 3) регулювальну; 4) 

конкурентну; 5) забезпечувальну; 6) мотиваційну; 7) узгоджувальну; 8) 

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

 класифікацію особливостей розвитку відносин у сфері оплати праці, 

якими названо такі: можливість коригування системи оплати праці, розміру 

заробітної плати, доплат та гарантій; диференціація оплати праці залежно від 

виконуваних трудових функцій і завдань, або за виконання трудової діяльності 

у певні проміжки часу; можливість оплати трудової діяльності не у робочий 

час; 

 теоретично-правовий підхід до визначення змішаного способу 

правового регулювання заробітної плати, під яким запропоновано розуміти 

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

визначаються у нормативно-правовому акті чи договорі між працівником і 

роботодавцем незалежно від форми господарювання з метою забезпечення 

прав та інтересів суб’єктів трудових правовідносин; 

 характеристику сутності стадії розвитку трудових правовідносин у 

сфері оплати праці, що обумовлює наявність можливостей самостійного 

регулювання системи оплати праці безпосередньо працівниками певного 

підприємства та роботодавцем, індивідуальної регламентації заробітної плати, 

доплат та гарантій безпосередньо самим працівником, а також можливості 

отримувати матеріальну винагороду навіть не здійснюючи трудову діяльність; 

 деталізацію необхідності запровадження інституту мінімального 

коефіцієнта зростання мінімальної заробітної плати, який повинен бути 

прив’язаним до рівня росту внутрішнього валового продукту та рівня інфляції, 

якщо інше як умовний виняток не буде встановлено у Законі України про 

Державний бюджет на відповідний бюджетний період; 

 арґументацію, що для вирішення проблеми незначного рівня 

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

ризиків необхідно розпочати загальнонаціональні консультації з приводу 

відповідного правового регулювання між сторонами соціального партнерства, 

а також здійснювати наукові й практичні дослідження у цьому напрямі, 

зокрема з урахуванням вивчення відповідного зарубіжного досвіду правового 

регулювання; 

дістали подальшого розвитку: 

 розуміння сутності правовідносин у сфері оплати праці, що полягає у 

тому, що ці правовідносини є невід’ємною частиною загальнотрудових 

правовідносин і випливають з них, передбачають залучення широкого кола 

учасників, а також направлені на досягнення оптимального балансу між 

виконуваною працівником трудовою діяльністю та виплатою роботодавцем 

справедливої пропорційної винагороди, а також інших виплат; 

 аналіз ознак оплати праці, якими є такі: це винагорода за виконану 

роботу; вона виплачується систематично, переважно у грошовому виразі; 

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

правосуб'єктністю у цих відносинах володіють працівник та власник або 

уповноважений ним орган; ця винагорода виплачується з урахуванням 

особистого трудового внеску працівника залежно від кількості та якості 

виконуваної ним роботи за наперед встановленими нормами та розцінками; ця 

винагорода має гарантований характер; ґрунтується на заздалегідь 

встановлених нормах і розцінках; оплата виконуваної працівником певної 

трудової функції; 

 твердження про те, що проблему високого рівня приховування 

заробітної плати або ж її реального розміру від контролюючих органів 

необхідно вирішити шляхом забезпечення належних механізмів протидії 

цьому явищу та поновлення порушених прав найманих працівників за 

допомогою засобів трудового права, а також встановити невисоке податкове та 

інше навантаження на заробітну плату,  полегшити адміністративний тиск на 

суб’єктів господарювання у поєднанні з реальним запровадженням жорстких 

заходів адміністративної, фінансової та кримінальної відповідальності; 

 визначення поняття структури заробітної плати як внутрішньої 

побудови заробітної плати, що складається з логічно впорядкованих певним 

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

являється винагородою працівникові за виконання трудових обов’язків; 

 характеристика способів правового регулювання заробітної плати, 

якими названо такі: спосіб державного регулювання заробітної плати; спосіб 

колективно-договірного регулювання заробітної плати; спосіб індивідуально-

договірного регулювання заробітної плати; змішаний спосіб правового 

регулювання оплати праці; 

 арґументація, що структури оплати праці та заробітної плати 

взаємодіють між собою. Структурою оплати праці визначаються насамперед  
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функції заробітної плати. Головним призначенням або основною функцією 

останньої є відшкодування витрачених працівниками під час здійснення своєї 

трудової діяльності фізичних та (або) розумових ресурсів. Поряд з названою 

діє і мотивуюча функція, завдання якої – стимулювати працівників до 

продуктивної праці надалі та отримання відповідної за це плати. Внаслідок 

цього одержання заробітної плати за трудовий результат – виконану роботу  –  

забезпечується завдяки функціонуванню оплати праці; 

 тлумачення терміна «правовідносини з надання компенсаційних 

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

охорону трудових прав та передбачають окрему складову у вигляді 

гарантійних виплат, що призначені для відшкодування додаткових 

матеріальних витрат працівнику та пов’язані з виконанням ним трудових 

обов’язків; 

 пропозиції щодо запозичення позитивного зарубіжного досвіду 

правового регулювання оплати праці. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

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

трудового права щодо системних знань про правові проблеми правового 

регулювання системи оплати праці; 

– у правотворчості – при удосконаленні нормативно-правового 

регулювання трудових правовідносин у сфері оплати праці; 

– у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дозволить підвищити рівень ефективності правовідносин у сфері оплати праці; 

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

зроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових 

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

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

у вищих юридичних закладах освіти, при підготовці лекційних та 

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

курсантів, при розробці методичних рекомендацій, у процесі підготовки 

робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної 

літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем 

самостійно з використанням останніх досягнень теорії права, права 

соціального забезпечення і трудового права. Усі сформульовані в ній 

положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. 

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

співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в 

цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки доповідалися 

дисертантом на засіданнях кафедри цивільно-правових дисциплін 
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Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, а також 

були оприлюднені на всеукраїнських та міжнародних конференціях: 

«Дотримання прав людини: Сучасний стан правового регулювання та 

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

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

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

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

дослідження сучасного законодавства України – прогрес юридичної науки ХХІ 

століття» (м. Київ, 25-26 червня 2015 р.), «Пріоритетні проблеми 

реформування системи законодавства України» (м. Київ, 23–24 липня 2015 

р.), «Актуальні проблеми сучасного правознавства» (м. Київ, 28–29 січня 

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

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

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

суспільних відносин: історія, теорія, практика» (м. Київ, 18-19 квітня 2016 р.), 

«Актуальні проблеми реформування системи законодавства України» 

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

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

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення в одноосібній монографії, вісімнадцятьох статтях, 

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

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

повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

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

списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

400 сторінок. Список використаних джерел складається з 365 найменувань і 

займає 43 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано 

стан її наукової розробки. Визначено мету, основні завдання, об’єкт, предмет 

та методологічні засади дисертаційного дослідження. Сформульовано наукову 

новизну, теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а 

також вказано про ступінь апробації результатів дослідження і наявність 

публікацій за темою дисертації. 

Розділ 1 «Загальнотеоретична характеристика оплати праці» 

складається з чотирьох підрозділів та присвячений дослідженню наукових 

підходів до визначення оплати праці, її сутності й особливостей, генезису 

правового регулювання oплaти прaцi на території Укрaїни до здобуття нею 

незалежності та у сучасний період. 
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У підрозділі 1.1 «Наукові інтерпретації оплати праці» вказано, що 

термін «оплата праці» до недавніх часів застосовувався для характеристики 

винагороди за працю колгоспників, оскільки були істотні відмінності й у 

порядку нарахування, й у формах оплати їх праці. Під час такої оплати праці 

застосовувався принцип нарахування виплат за підсумками господарської 

роботи колгоспу. 

До винагороди за працю власників, співвласників, членів господарських 

товариств, окремих підприємців правовий термін «оплата праці» не 

застосовується, їхньою винагородою за працю є прибуток (дохід), який 

розподіляється між співвласниками на підставі статуту або установчого 

договору шляхом укладеної угоди. 

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

цим поняття заробітної плати встановлено також і в законодавстві України. 

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

внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території 

України  працедавцем, незалежно від того, є такий працедавець резидентом чи 

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

за наймом. 

Обґрунтованість позиції дослідників, які вказують на несхожість терміна 

«оплата праці», дає підстави говорити про те, що як у законодавстві, так і в 

юридичній літературі цей термін може вживатися, однак мати при цьому різні 

значення. Цілком виправданим є погляд, згідно з яким оплата праці – більш 

широке поняття, а заробітна плата – вужче. Терміном «оплата праці» є сенс 

називати в трудовому праві інститут, який регулює правовідносини щодо 

організації системи та порядку оплати праці різних категорій працівників з 

огляду на різні умови та результати їх роботи. Також термін «оплата праці» 

необхідно використовувати при визначенні сукупності можливих виплат, які 

зможе отримати працівник у процесі реалізації ним трудової функції.  

Констатовано, що оплата праці – це винагорода, яка надається 

роботодавцем працівнику за виконання конкретної роботи, що має державний 

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

затверджений державними стандартами. 

У підрозділі 1.2 «Сутність та особливості оплати праці» обґрунтовано, 

що оплата праці як один з інститутів трудових відносин характеризується 

багатьма елементами. Перш за все вона виступає чи не найголовнішим 

елементом трудових відносин, який виникає з угоди між працівником і 

роботодавцем щодо виконання працівником трудової функції (роботи) за 

плату. 

Відмічено, що заробітна плата – це постійна грошова оплата 

працівникові за виконану ним роботу, котра визначається в трудовому 

договорі, а винагорода – додаткова вигода для працівника, який успішно 

виконав роботу, незалежно від того, укладено трудовий договір чи ні. Ціна 
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робочої сили визначається фізичними потребами найманого працівника – 

вартістю життєвих засобів, необхідних для підтримання його працездатності, 

задоволення мінімальних фізіологічних потреб його і членів його сім’ї. У ціну 

робочої сили входять і потреби працівника, породжувані соціальними та 

культурними умовами його життя та розвитку. До них належать затрати на 

утримання житла, медичне обслуговування, загальну і професійну освіту і на 

утримання непрацездатних членів сім’ї. 

Закріплюючи право кожного на винагороду за працю, держава забороняє 

будь-яку дискримінацію в оплаті праці однакової вартості. Роботодавець не 

повинен встановлювати оплату праці, що погіршує стан працівника порівняно 

із закріпленим у законодавстві, наприклад, передбачити зарплату нижче 

мінімального розміру, визначеного законом. 

У підрозділі 1.3 «Генезис правового регулювання oплaти прaцi в Укрaїнi» 

зауважено, що першi згaдки щoдo умoв oтримaння винaгoрoди зa прaцю нa 

укрaїнських землях дaтуються ще перioдoм Київськoї Русi, aле нa цьoму етaпi 

брaкує системaтичнoстi oплaти прaцi, тoбтo лише в oдиничних випaдкaх прaця 

oплaчувaлaся, a зaзвичaй вiднoсини мiж oсoбoю, якa викoнувaлa працю, i 

зaмoвникoм її викoнaння були бaртерними, тoбтo прaця oплaчувaлaся не в 

грoшoвoму, a в тoвaрнoму еквiвaлентi. 

Перший етaп формування iнституту oплaти прaцi у Великoму князiвствi 

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

приймaлися oкремi нoрми, нa oснoвi яких вiдбувaлoся регулювaння oплaти 

прaцi. Проте не iснувaлo чiткoгo мехaнiзму oтримaння зaрoбiтнoї плaти 

прaцiвникaми (рaбами). Тaкi моменти, як встaнoвлення мiнiмaльнoгo рiвня 

oплaти прaцi, булo вiддaнo нa рoзсуд рoбoтoдaвцiв (рaбoвлaсникiв), якi 

oчiкувaнo нaмaгaлися плaтити менше, a iнoдi дoзвoляли сoбi рoзрaхoвувaтися 

їжею. 

Для регулювaння oплaти прaцi у Рoсiйськiй iмперiї (XVIII ст. – 1917 рік) 

характерно: 1) переважна більшість укрaїнських земель перебувала у склaді 

Рoсiйськoї iмперiї; 2) вiдбувся прoмислoвий перевoрoт, результaтoм якoгo 

стaлo впрoвaдження фaбричнoгo зaкoнoдaвствa нa укрaїнських землях, щo 

ввaжaється перioдoм стaнoвлення гaлузi трудoвoгo прaвa; 3) стaнoвище 

прaцiвникiв дещo пoкрaщилoся, хoчa умoви прaцi все ще були близькими дo 

рaбських; 4) oплaтa прaцi стaлa предметoм прaвoвoгo регулювaння, a нa 

лoкaльнoму рiвнi з’явилися стaрoсти, якi були пoсередникaми мiж 

прaцiвникaми i рoбoтoдaвцями, у тoму числi й у питaннях oплaти прaцi. 

Оплата праці в дoвoєнний етaп прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi 

(1917 - 1939 рр.). зрoбилa спецiaлiстiв рiзних здiбнoстей тa мoжливoстей 

прaктичнo рiвними, aдже винaгoрoдa зa прaцю не ствoрювaлa мiж ними 

фiнaнсoвi бaр’єри. Рiвень oплaти прaцi стaв oдним iз пoкaзникiв тoгo, що, з 

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

нaскiльки рiвнiсть мoже пoрoджувaти неспрaведливiсть. Прaвoве регулювaння 
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oплaти прaцi в дoвoєнний перioд вирiшилo багато існуючих прoблем, aле й 

пoрoдилo не меншу кiлькiсть нових. 

Етап змiн в oплaтi прaцi прaцiвникiв у пiслявoєнний перioд (1945-1971 

рр.) обумовлюється тим, що у роки Другої світової війни фaктичнo вся 

прoмислoвiсть булa мiлiтaризoвaнa, a тoму пiсля зaкiнчення вoєнних дiй перед 

всiмa грoмaдянaми пoстaлo питaння не лише вiдбудoви крaїни, a й 

переведення пiдприємств у режим мирнoгo чaсу. Вaжливiсть зaoхoчувaльних 

фaктoрiв для прaцiвникiв стaлa ще вищoю, oскiльки, якщo у вoєнний перioд 

бaжaння ефективнo прaцювaти булo прoдиктoвaне людським iнстинктoм 

сaмoзбереження, тo у пiслявoєнний – пoтрiбнo булo шукaти iншi мoтиви для 

прoбудження бaжaння прaцювaти. Сaме зaрoбiтнa плaтa і стала тим 

стимулюючим iнструментoм, який здaтен викликaти бaжaння прaцювaти. 

Крaїнa пiднiмaлaся з руїн, рoзширивши при цьoму вaрiaнти тaрифних сiтoк i 

рoзрядiв для oптимiзaцiї системи oплaти прaцi. У кiнцi цьoгo перioду 

стaндaрти oплaти булo знaчнo пoкрaщенo, зрiс рiвень мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї 

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

Iнститут oплaти прaцi з мoменту кoдифiкaцiї трудoвoгo зaкoнoдaвствa 

УРСР i дo здoбуття Укрaїнoю незaлежнoстi (1970 - 1991 рр.) характеризується 

тим, що з прийняттям Кодексу законів про працю оргaнiзaцiя oплaти прaцi 

стaлa бaгaтoгрaнним прoцесoм, який пoчинaвся нa рiвнi держaвних oргaнiв, 

прoхoдив пoгoдження при кoлективних перегoвoрaх i oстaтoчнo кoрегувaвся 

нa лoкaльнoму рiвнi. Якщo рaнiше регулювaння oплaти прaцi робітникiв тa 

службoвцiв вiдбувaлoся зa схoжoю прoцедурoю, тo тепер цi прoцеси булo 

чiткo вiдoкремленo. 

Як і змiни, внесенi в КЗпП, подальші нoрмaтивнo-прaвoвi aкти у сфері 

оплати праці стaли свiдченням тoгo, щo регулювaння oплaти прaцi мoже i 

пoвинна здiйснювaти не лише держaвa, a й iншi учaсники трудoвих вiднoсин. 

Зaкoн вiд 27 березня 1991 рoку взaгaлi стaв пoкaзникoм прихoду 

кaпiтaлiстичних стaндaртiв у сферу трудoвих вiднoсин, oскiльки стaв чергoвим 

етaпoм стaнoвлення привaтнoї влaснoстi, зa якoї oплaтa прaцi мoглa 

регулювaтися пiдприємствaми сaмoстiйнo, у чoму прoстежується 

безпoсереднiй зв’язoк цьoгo Зaкoну з КЗпП. У перioд 1989-1991 рoкiв 

вiдбулaся ще низкa змiн у трудoвoму зaкoнoдaвствi, бiльшiсть з яких були 

пoв’язaнi з нoвим екoнoмiчним курсoм. Булo деклароване центрaлiзoвaне 

регулювaння oплaти прaцi, яке, oднaк, рaзoм iз кoлективнo-дoгoвiрним стало 

реaльністю лише пiсля oтримaння Укрaїнoю незaлежнoстi. 

Етап oплaти прaцi в рoки незaлежнoстi (1991 рік – сьoгoдення) 

покликаний реалізувати дві oснoвні зaдaчі – бiльш тa менш мaсштaбну. 

Мaсштaбнiшoю є aдaптaцiя укрaїнськoгo трудoвoгo зaкoнoдaвствa дo 

зaкoнoдaвствa ЄС, де oплaтa прaцi виступає oдним з oснoвних мoментiв. Менш 

мaсштaбною, oднaк дoсить вaгoмою для Укрaїни, є прoблемa прийняття 

нoвoгo Трудoвoгo кoдексу, прaвoвi нoвели якoгo мaють стaти й iнструментoм 

вдoскoнaлення регулювaння oплaти прaцi, i пoштoвхoм для початку aдaптaцiї 

нaцioнaльнoгo трудoвoгo зaкoнoдaвствa дo єврoпейських прaвoвих стaндaртiв. 
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У підрозділі 1.4 «Сучaсний стaн прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi» 

встановлено, що сучaсний стaн нoрмaтивнo-прaвoвoгo регулювaння oплaти 

прaцi в Укрaїнi мaє свoї перевaги тa недoлiки, якi мoжнa виявити 

прoaнaлiзувaвши нoрмaтивнo-прaвoву бaзу й численнi нaукoвi прaцi щoдo 

iнституту oплaти прaцi. Не менш важливою у цьому контексті є мiжнaрoднa 

нoрмaтивнo-прaвoвa бaзa, якa встaнoвлює нoвi тенденцiї рoзвитку сфери 

oплaти прaцi в Укрaїнi. Пoєднaнням у дoслiдженнi aктiв чиннoгo трудoвoгo 

зaкoнoдaвствa тa мiжнaрoднo-прaвoвих нoрм мoжнa нaдaти oб’єктивну oцiнку 

нинiшньoму стaну прaвoвoгo регулювaння тa виявити перспективи 

пoдaльшoгo рoзвитку iнституту oплaти прaцi.  

Виділено нaйбiльш хaрaктернi oзнaки нинiшньoгo стaну прaвoвoгo 

регулювaння oплaти прaцi, якими є такі: 1) впрoвaдження кoлективнo-

дoгoвiрнoї системи oплaти прaцi тa встaнoвлення держaвних гaрaнтiй в цiй 

сферi. Така тенденцiя пoчaлa прoявлятися ще в oстaннi рoки iснувaння СРСР i 

oстaтoчнo булa зaкрiпленa в першi рoки незaлежнoстi Укрaїни рaзoм iз 

прийняттям низки нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв, спрямoвaних нa рoзвитoк 

ринкoвoї екoнoмiки; 2) рoзвитoк системи сoцiaльнoгo пaртнерствa, в рамах 

якої вiдбувaються кoлективнi перегoвoри щoдo oплaти прaцi. Тристoрoннє 

сoцiaльне пaртнерствo зa учaстю предстaвникiв рoбoтoдaвцiв, предстaвникiв 

рoбiтникiв тa упoвнoвaжених держaвних oргaнiв стaлo мoжливим лише нa 

сучaснoму етaпi – в перioд незaлежнoстi – i є пoкaзникoм демoкрaтизaцiї 

сфери oплaти прaцi; 3) бaгaтoрiвневa системa oргaнiзaцiї oплaти прaцi. Угoди з 

питaнь oргaнiзaцiї oплaти прaцi мoжуть уклaдaтися нa держaвнoму, 

гaлузевoму, регioнaльнoму тa лoкaльних рiвнях прaвoвoгo регулювaння; 4) 

встaнoвлення гaрaнтiй прaв прaцiвникiв щoдo oтримaння зaрoбiтнoї плaти. У 

численних нoрмaтивнo-прaвoвих aктaх, прийнятих в рoки незaлежнoстi, 

передбaченo систему зaхoдiв щoдo oтримaння зaрoбiтнoї плaти як oднoгo з 

oснoвних трудoвих прaв прaцiвникiв; 5) фiксoвaний рoзмiр мiнiмaльнoї 

зaрoбiтнoї плaти. Нинi у зaкoнoдaвствi щoрiчнo у Законі про Держaвний 

бюджет Укрaїни встaнoвлюється рoзмiр мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти, нижче 

якoгo зaрoбiтнa плaтa не мoже бути встaнoвленoю для прaцiвникa; 6) 

рoзширення прaв рoбoтoдaвцiв з питaнь oргaнiзaцiї прaцi нa пiдприємствi, в 

устaнoвi, oргaнiзaцiї. Керiвництвo пiдприємств oтримaлo мoжливiсть 

сaмoстiйнoї oргaнiзaцiї прaцi, щo вирaжaється у встaнoвленнi рoзмiрiв, систем 

тa фoрм oплaти прaцi. 

Підсумовано, що в oстaннi рoки Укрaїнa перебувaє у глибoкiй 

екoнoмiчнiй i пoлiтичнiй кризi, a рiвень дoхoдiв нaселення знизився в рaзи 

пoрiвнянo з прoгресивними тенденцiями перших десяти-дванадцяти років ХХІ 

ст. Зa тaких умoв iнститут oплaти прaцi перебувaє в склaднoму стaнoвищi, 

oднaк сaме ефективнiсть oргaнiзaцiї oплaти прaцi нa всiх рiвнях мoже вивести 

крaїну з кризи зa рaхунoк встaнoвлення системи зaoхoчень, що стимулюватиме 

прaцiвникiв дo прoдуктивнoї прaцi.  
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Розділ 2 «Заробітна плата як головна складова системи оплати 

праці» складається з чотирьох підрозділів та присвячений порівняльно-

правовому аналізу заробітної плати й оплати праці, з’ясуванню специфіки 

структури заробітної плати, характеристиці методів і способів правового 

регулювання заробітної плати. 

У підрозділі 2.1 «Порівняльно-правовий аналіз заробітної плати і оплати 

праці» підкреслено, що оплата праці та заробітна плата як відносно самостійні 

трудо-правові категорії мають свій власний особливий правовий режим 

застосування, що включає мету, функції та термінологічний апарат. Кожен із 

цих елементів відображає різну змістовну наповненість досліджуваних явищ 

трудового права. 

Об’єднувальні для юридичних категорій заробітної плати й оплати праці 

ознаки – це риси, які відображають певну частину спільної правової площини, 

де вони є схожими та не мають відмінностей.  

Першою об’єднувальною ознакою є нормативне надання заробітній 

платі та оплаті праці характеру основних трудових правомочностей 

працівників. Праця кожного працівника незалежно від роду його трудової 

діяльності повинна належним чином оплачуватися. У цьому випадку 

обов’язково необхідним є дотримання вимог справедливості, тобто 

збалансованості й пропорційності між законодавчо визначеною оплатою праці 

та реальним матеріальним становищем працівників. Плата за виконання 

останніми своїх трудових обов’язків має бути своєчасною, регулярною, 

здійснюватися в повному обсязі та не нижче встановленого законом 

мінімального розміру. Усім без винятку працівникам на міжнародному та 

національному рівні гарантуються як право на заробітну плату, так і право на 

оплату праці. 

Другою об’єднувальною ознакою є спільні нормативні джерела у сфері 

відплатності праці. 

Оплата праці та заробітна плата як категорії трудового права виражені у 

приписах національного та міжнародного законодавства про працю. Оплатою 

визначається механізм правової регламентації здійснення відшкодування 

працівникам за реалізацію їхніх трудових обов’язків, який включає 

закріплення прав цих осіб на оплату праці та заробітну плату, гарантію їх 

здійснення, види виплат, порядок їх надання, відповідальність роботодавця за 

порушення в такій сфері трудових правовідносин та контроль за належним 

дотриманням ним трудових зобов’язань.  

Оплата праці та заробітна плата співвідносяться як об’єкти у системі 

трудового права з погляду їх спільної нормативної основи та властивості бути 

відповідними до міжнародних стандартів. Якщо оплата праці повинна бути 

справедливою, гідною, рівною та гарантованою, то плата за виконання 

трудових обов’язків працівниками – своєчасною, повною та регулярною. 

Третьою об’єднувальною ознакою є спільний для заробітної плати та 

оплати праці соціально-економічний та правовий характер. За цією ознакою 

виявляється призначення таких трудово-правових категорій, як оплата праці та 
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заробітна плата. Вони наділені досить складною природою, яка включає 

соціальний, економічний та правовий аспекти. У науці трудового права 

пріоритет надається останньому елементу з обов’язковим врахуванням його 

соціально-економічної основи. Це пов’язано з тим, що вона отримує 

вираження у таких юридичних засобах, як оплата праці та заробітна плата, що 

мають трудово-правовий зміст. 

Щодо роз’єднуючих ознак, то вони характеризують різноманітні аспекти 

відмінності між заробітною платою та оплатою праці.  

Першою роз’єднувальною ознакою є різний зміст права працівників на 

оплату праці та права на заробітну плату, а також відсутність законодавчого 

вираження першого. Зазначено, що якщо право на заробітну плату варто 

тлумачити досить вузько як можливість отримати грошовий еквівалент, за 

основну роботу, то право на оплату праці є набагато ширшим за своїм змістом. 

Воно включає правомочність працівників на встановлення на засадах 

плюралізму, рівності, об’єктивності, обґрунтованості та справедливості 

системи, форм та режиму оплати трудової діяльності цих осіб. 

Другою роз’єднувальною ознакою є різний зміст трудово-правових 

понять «оплата праці» і «заробітна плата» та особливості їх законодавчого 

закріплення. Основним регулятором виступає саме система правових норм про 

оплату праці, тобто відповідний інститут. Це зумовлено тим, що заробітна 

плата за своєю правовою природою не може виконувати регулятивно-

організуючу функцію, що властива оплаті праці. 

Третьою роз’єднувальною ознакою є неоднакове значення оплати праці 

та заробітної плати для механізму правового регулювання трудових відносин у 

сфері відплатності трудової діяльності. Оплата праці являє собою 

багатогранний механізм формування, зміни й реалізації заробітної плати. 

Отже, оплата праці та заробітна плата співвідносяться як процес і об’єкт, на 

який він спрямований. Іншими словами, перша є формою вираження іншої. На 

підставі цього оплату праці слід тлумачити як об’єкт правового регулювання 

трудових відносин і не поширювати це правило на заробітну плату. 

Четвертою роз’єднувальною ознакою є структурна відмінність 

заробітної плати та оплати праці. Досліджувані категорії характеризуються 

наявністю внутрішньої будови, що включає комплекс певних елементів. Для 

кожної з них останні є особливими, що свідчить про істотну відмінність між 

оплатою праці та платою за виконану роботу. 

П’ятою роз’єднувальною ознакою є законодавче встановлення оплати 

праці як організаційної основи заробітної плати. Завдяки організації оплати 

праці створюються умови для того, щоб працівникам було обов’язково і в 

повному обсязі відшкодовано витрачені їхні зусилля на здійснення робочих 

завдань. Встановлення у домовленості між роботодавцем та працюючими 

особами правила про виплату заробітної плати за підсумками виконаної 

роботи не може бути результативним, якщо не проведено належну організацію 

оплати праці, тобто процесу реалізації вказаного трудового зобов’язання. 
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У підрозділі 2.2 «Структура заробітної плати» обґрунтовано, що  до 

структури заробітної плати входять: 1) основна заробітна плата, що 

встановлюється у вигляді тарифних ставок та виплачується працівникові за 

фактично виконану роботу. Вона виступає для працівника гарантією, що 

стимулює робочий процес, захищає трудові та соціальні права. Виплачується 

основна заробітна плата штатним та позаштатним працівникам. На 

формування основної заробітної плати впливає низка чинників, зокрема такі 

об’єктивні фактори, які залежать від кваліфікації та категорії працівників, 

відповідальності та складності виконаної роботи; 2) додаткова заробітна плата, 

яка залежить від певних чинників, а саме: умов праці та характеру робіт, 

особливостей навичок та досягнень працівника, виплат компенсаційного та 

заохочувального характеру, виконання додаткової роботи, виплат за 

невідпрацьований час. Тобто здебільшого додаткова заробітна плата залежить 

від старанності та інших суб’єктивних якостей кожного окремого працівника; 

3) інші компенсаційні та заохочувальні виплати – це виплати, що 

безпосередньо пов’язані з роботою за рік, виконанням важливих завдань і 

включають у себе винагороди одноразового, систематичного та соціального 

характеру. 

До особливостей структури заробітної плати належать такі: головним 

структурним елементом заробітної плати є основна заробітна плата, якій і 

приділяється найбільша увага; єдиними правовими підставами виплати 

додаткової заробітної плати як структурного елементу є небезпечність та 

важкість виконуваних робіт, роботи у святкові та вихідні дні, роботи, що 

перевищують загальну тривалість робочого часу; реалізація права на 

преміювання як за високі трудові досягнення, так і пов’язані з проведенням 

урочистостей з нагоди свят; специфікація структури заробітної плати для 

окремих категорій працюючих, зокрема державних службовців; можливість 

проведення статистичних підсумків по заробітній платі на основі її 

структурних елементів; законодавча реалізація державної політики, пов’язаної 

з оплатою праці, заробітною платою, зокрема структурою заробітної плати. 

У підрозділі 2.3 «Методи правового регулювання заробітної плати» 

визначено, що метод  – це конкретна дія або сукупність послідовних дій, 

правил, прийомів, операцій, спрямованих на досягнення чітко запланованого 

результату, певної раціональної мети – освоєння, вивчення, дослідження 

процесів та явищ об’єктивної дійсності в межах певної галузі суспільних 

відносин. 

Доведено, що метод правового регулювання заробітної плати – це 

сукупність чітко встановлених засобів, прийомів та правил імперативного й 

диспозитивного характеру, що забезпечують нормативне регламентування 

суспільних правовідносин, які виникають між державою, роботодавцем та 

працівником з приводу визначення розміру, системи і порядку оплати трудової 

діяльності працівників, а також контролю за її дотриманням. 
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Імперативний метод є по суті засобом забезпечення дотримання 

конституційних положень та гарантій на отримання заробітної плати. 

Незважаючи на певну примусовість цього методу, його застосування у сфері 

оплати праці є важливим та необхідним. Його особливістю є гарантування 

дотримання належного рівня заробітної плати, що встановлюється державою. 

Диспозитивний метод правового регулювання заробітної плати 

передбачає демократичність та максимальну дозволеність здійснювати дії 

щодо оплати праці, зокрема встановлювати інший її рівень, однак не менший 

ніж визначено законом. За допомогою цього можливо покращити матеріальне 

становище працівників шляхом встановлення вищого рівня заробітної плати. 

Змішаний метод правового регулювання заробітної плати, варто сказати, 

характерний для інституту оплати праці й безпосередньо виплати винагороди 

працівникові за виконану ним роботу. Встановлення мінімальних гарантій і 

забезпечення їх дотримання разом з можливим встановленням вищого рівня 

заробітної плати демонструє ефективне нормативно-правове регулювання 

відносин у сфері заробітної плати. 

У підрозділі 2.4 «Способи правового регулювання заробітної плати» 

встановлено, що сутність способу державного регулювання заробітної плати 

полягає у встановленні нормативно-правовими актами системи засобів, 

прийомів, правил, процедур, норм та гарантій заробітної плати, що 

здійснюються, регламентуються та гарантуються державою в особі 

уповноважених органів із визначеною компетенцією з метою недопущення 

порушення трудових прав суб’єктів правовідносин із заробітної плати. 

Особливістю цього способу правового регулювання заробітної плати є те, що 

воно здійснюється на загальнодержавному рівні на основі законодавчих актів 

вищої юридичної сили. 

Мета колективно-договірного способу юридичного впливу на заробітну 

плату полягає у задоволенні колективних потреб та інтересів шляхом 

прийняття відповідного локального акта. Характерною особливістю цього 

способу правового регулювання оплати праці є безпосередня участь основних 

суб’єктів трудових правовідносин (роботодавців та працівників), які за 

допомогою визначених засобів і прийомів конкретизують загальнодержавне 

регулювання заробітної плати та навіть створюють можливість для 

поліпшення умов щодо оплати праці, її розміру, системи виплат тощо. 

Індивідуально-договірний спосіб правового регулювання оплати праці 

характеризується фактичною участю лише двох суб’єктів – роботодавця та 

працівника,  які у встановленому законом порядку здійснюють диференціацію 

правового регулювання заробітної плати і конкретизують певні аспекти у цій 

сфері. Цим способом забезпечується максимальна персоніфікації винагороди, 

її розміру та порядку виплати за трудову діяльність конкретного працівника. 

Спосіб індивідуально-договірного регулювання трудових правовідносин 

характеризується наявністю безпосередніх зв’язків конкретного працівника та 
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роботодавця, які у співпраці та за допомогою визначеного засобу юридичного 

впливу, а саме трудового договору, регламентують положення у сфері оплати 

праці працівника. 

Змішаний спосіб правового регулювання заробітної плати включає в 

себе інші способи правового регулювання. Цей спосіб має акцентувати увагу 

на послідовності дій, спрямованих на регулювання відносин із заробітної 

плати на будь-якому суб’єкті господарювання чи неприбутковій організації. 

Розділ 3 «Завдання, функції, принципи та гарантії системи оплати 

праці» складається з трьох підрозділів та присвячений дослідженню мети і 

завдання системи оплати праці, а також її функцій, принципів та гарантій. 

У підрозділі 3.1 «Мета та завдання системи оплати праці» вказано, що 

що метою системи оплати праці, яка може гарантувати можливість надбання 

необхідних працівнику засобів для використання ним особисто чи членами 

його сім’ї, а також рівною мірою забезпечувати винагороду за здійснену 

працю, є забезпечення заробітної плати на відповідному рівні. 

Похідними завданнями системи оплати праці, які остання реалізує у 

рамах інституту заробітної плати, є: 1) забезпечення стимулювання ефективної 

праці; 2) стимулювання досягнення поставлених економічних та соціальних 

результатів; 3) забезпечення справедливої винагороди за здійснену працю; 4) 

стимулювання підвищення продуктивності праці; 5) забезпечення 

конкурентоспроможності посади (праці) на підприємстві чи у більш широких 

соціально-структурних одиницях; 6) забезпечення компенсації понесених 

працівниками витрат; 7) забезпечення стабільності трудових правовідносин; 8) 

інші завдання, які виконує система оплати праці через посередництво 

економічних і правових якісних та кількісних характеристик заробітної плати. 

Визначено такі пріоритетні завдання окремих елементів системи оплати 

праці: 1) основна заробітна плата – забезпечення стабільності й належної ціни 

праці відповідно до компетенції та виконуваної трудової функції; 2) додаткова 

заробітна плата – стимулювання продуктивної праці та досягнення 

позитивного соціального чи економічного результату; 3) гарантійні й 

компенсаційні виплати – відшкодування понесених працівником 

часових/трудомістких чи матеріальних затрат у процесі здійснення трудової 

функції, які не повинні зменшувати розмір заробітної плати; 4) державне 

регулювання оплати праці – забезпечення гарантій найманим працівникам у 

сфері оплати праці; 5) локальне регулювання оплати праці – нормування 

оплати праці у тій чи іншій соціально-структурній одиниці; 6) індивідуальне 

регулювання оплати праці – визначення розміру й порядку нарахування 

заробітної плати конкретному працівнику за виконану роботу з урахуванням 

основних гарантій, передбачених державним та чинним локальним 

регулюванням оплати праці; 7) організація виплати заробітної плати – 

забезпечення вчинення юридичних дій щодо виплати заробітної плати та 

дотримання прав та інтересів найманих працівників у цій сфері, а також 
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справляння передбачених законодавством відрахувань до фондів соціального і 

пенсійного страхування та податків. 

У підрозділі 3.2 «Функції системи оплати праці» виявлено, що функцією 

системи оплати праці є певний прояв її впливу у трудових правовідносинах та 

суспільстві загалом, а функціями елементів системи – прояв їх впливу у 

системі або ж на інші об’єкти суспільної дійсності. 

Відновлююча функція оплати праці полягає не так у відновленні 

обумовленої заробітної плати, як у відновленні трудових ресурсів працівника з 

метою подальшої реалізації права на продуктивну й творчу працю. 

Гарантувальна функція полягає в тому, що саме державне регулювання 

гарантує захист та забезпечення дотримання прав найманих працівників у 

сфері оплати праці. Оптимізаційна функція самій заробітній платі не зовсім 

притаманна, а може бути застосована саме до поняття системи оплати праці, 

оскільки, якщо індивідуальне правове регулювання забезпечує відносини з 

приводу заробітної плати між одним працівником і роботодавцем, то система 

оплати на підприємствах чи інших соціально-структурних одиницях може 

здійснити оптимізацію економічних чи виробничих процесів, покращити 

витрати на фонд оплати праці, забезпечивши тим самим його найбільш 

ефективне використання, мати інший позитивний вплив на соціально-

структурну систему. Стосовно виховної функції, то елемент виховання 

більшою мірою притаманний не заробітній платі загалом, а такому її 

структурному елементу, як додаткова заробітна плата в частині 

заохочувальних виплат. Що ж стосується захисної функції заробітної плати, то 

тут повною мірою погоджуємось, однак сповна ця функція реалізується саме в 

системі оплати праці, а не виключно в інституті заробітної плати. 

Зроблено висновок, що пріоритетними функціями, які притаманні 

елементам системи оплати праці, є такі: 1) основній заробітній платі більшою 

мірою притаманні захисна, гарантійна й забезпечувальна функції; 2) 

додатковій заробітній платі – мотиваційна; 3) гарантійним і компенсаційним 

виплатам – гарантійна та компенсаційна відповідно; 4) державному 

регулюванню оплати праці – гарантійна й компенсаційна; 5) локальному 

регулюванню оплати праці – конкурентна, регулювальна й мотиваційна; 6) 

індивідуальному регулюванню оплати праці – узгоджувальна; 7) організації 

виплати заробітної плати – захисна. 

У підрозділі 3.3 «Принципи та гарантії системи оплати праці» вказано, 

що принципи можна поділити на такі види: ті, які фактично реалізовані у 

системі оплати праці на правовому й організаційному рівні та характеризують 

функціонування цієї системи; ті, які визначені на законодавчому рівні, однак 

на практиці та на рівні локального й індивідуального правового регулювання 

ще повинні бути впроваджені за допомогою організаційно-правових заходів; і 

ті, особливістю яких є те, що вони згідно з науковим обґрунтуванням повинні 

бути притаманні системі оплати праці з огляду на те, що останні забезпечать її 
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якісне функціонування, однак ні на законодавчому, ні на організаційно-

правовому рівні відповідні принципи не забезпечені. По суті у такому випадку 

принципи стають цілями, до яких повинен прагнути законодавець чи суб’єкти 

локального правового регулювання, оптимізовуючи систему оплати праці. 

Умовно гарантії системи оплати праці можна поділити на такі категорії, 

як гарантії, що забезпечують дію регулювання системи оплати праці, та 

гарантії, які є елементами системи оплати праці. Прикладом перших може 

бути юридична відповідальність за порушення системи оплати праці, яка є 

самостійним правовим регулюванням. Прикладом другої категорії гарантій є, 

наприклад, інститут мінімальної заробітної плати, який, з одного боку, є 

елементом системи оплати праці, а з іншого – гарантією у сфері правовідносин 

з оплати праці. 

Зазначено, що гарантії системи оплати праці залежно від їх поширення 

слід класифікувати на такі: універсальні державні та гарантії, які охоплюють 

окремі місцевості, галузі економіки, чи підприємства, установи організації, 

їхні структурні підрозділи. 

Мінімальна заробітна плати є ключовою гарантією у системі оплати 

праці, а інші мінімальні межі заробітної плати врегульовуються сторонами 

локального правового регулювання і встановлюються як додаткові гарантії, 

відштовхуючись від такого розміру мінімальної заробітної плати. Гарантії як 

категорія можуть застосовуватися до інших гарантій, тобто мінімальна 

заробітна плата сама, будучи гарантією, має низку гарантій другого порядку, 

які дозволяють цьому інституту бути ефективно застосованим для захисту 

трудових прав і законних інтересів найманих працівників. 

Така гарантія у системі оплати праці, як індексація заробітної плати, за 

функціональним призначенням полягає у збереженні купівельної 

спроможності доходів населення, яка може знижуватися з огляду на інфляцію 

споживчих цін. Таким чином, цей інститут містить можливості щодо 

збереження доходів, основним джерелом яких виступає заробітна плата, на 

обумовленому рівні, яким найманий працівник керувався, укладаючи 

трудовий договір.  

Розділ 4 «Правовідносини у сфері оплати праці» складається з 

чотирьох підрозділів та присвячений з’ясуванню правової природи відносин у 

сфері оплати праці, класифікації правовідносин у сфері оплати праці, 

особливості виникнення, розвитку та припинення правовідносин у сфері 

оплати праці, а також юридичній відповідальності за порушення права 

працівника на оплату праці. 

У підрозділі 4.1 «Правова природа відносин у сфері оплати праці» 

обґрунтовано, що сутність правовідносин у сфері оплати праці полягає у тому, 

що ці правовідносини є невід’ємною частиною загальнотрудових 

правовідносин і випливають з них, передбачають залучення широкого кола 

учасників, а також направлені на досягнення оптимального балансу між 
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виконуваною працівником трудовою діяльністю та виплатою роботодавцем 

справедливої пропорційної винагороди, а також інших виплат. 

Правовідносини з приводу оплати праці входять до складу загальних 

трудо-правових відносин і визначають найважливіший аспект трудової 

діяльності – отримання винагороди. Оскільки ці суспільні відносини є 

правовими, тобто існують на основі встановлених правових норм, то останні 

виступають своєрідними засобами захисту, гарантіями непорушності 

положень щодо отримання працівниками заробітної плати та інших виплат, що 

стосуються здійснюваної трудової діяльності. 

Відносини, що стосуються оплати праці, є фундаментом будь-якого 

суспільства, оскільки надають змогу ефективного функціонування останнього. 

Без грошових коштів, які виплачуються працівникам, неможливо 

підтримувати економіку держави та кожної окремої державної й суспільної 

інституції, зокрема себе і своєї сім'ї. 

 Підсумовано, що ознаками правовідносин у сфері оплати праці є такі: 

діють на локальному рівні; регулюються нормами трудового права; виникають 

між суб’єктами трудового права; передбачають правові гарантії. 

У підрозділі 4.2 «Класифікація правовідносин у сфері оплати праці» 

визначено, що першим видом правовідносин у сфері оплати праці є ті, що 

регулюються на державному рівні. Регулювання на державному рівні є 

загальною нормою, яка допомагає враховувати певні елементи у питанні 

оплати праці при локальному регулюванні. Важливою в системі державного 

регулювання оплати праці є система механізму індексації заробітної плати, що 

дозволяє частково або повністю відшкодувати громадянам подорожчання 

споживчих товарів і послуг. Правовідносини з оплати праці, що регулюються 

на державному рівні, пов’язуються із забезпеченням норм для встановлення і 

здійснення роботодавцем виплат працівникам за їх працю відповідно до 

законів та інших нормативних актів. Вибір обґрунтованої системи організації 

оплати праці визначається в межах підприємства чи установи, виходячи із 

положень чинного законодавства. 

Трудові правовідносини локального регулювання оплати праці 

характеризуються тим, що це передбачає низку процедур та механізмів, 

спрямованих на обрахування оплати праці і встановлення методів для 

визначення грошових сум за виконання трудової функції, які розробляються 

підприємствами самостійно. За допомогою колективних договорів можна 

уникнути низки колізійних проблем та створити всі умови для запровадження 

необхідних елементів щодо нарахування виплат працівнику за виконання 

трудових обов’язків. 

Правовідносини у сфері оплати праці з тарифного нормування праці 

характеризуються тим, що їх регулювання включає в себе сукупність 

визначених державою й тарифними угодами нормативів, направлених на 

планування оплати праці з урахуванням складності умов праці та часових 
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рамок у межах певної посади на підприємстві чи в організації. Оплата праці 

згідно з тарифною системою передбачає розподiл робiт залежно вiд їх 

складностi, а виплата грошових сум працівникам здійснюється, виходячи з 

квалiфiкацiї за розрядами тарифної сітки, що є основою для формування 

розмiрiв заробiтної плати. Завдяки обґрунтованим нормам тарифного 

нормування праці передбачається виплата грошових коштів працівникам з 

врахуванням трудових функцій, які вони виконують на підприємстві. 

Правовідносини надання компенсаційних виплат та гарантійних сум на 

локальному рівні можуть передбачати підвищені соціальні гарантії для 

працівників у сфері оплати праці. Зроблено висновок, що компенсаційні 

виплати відрізняються від гарантійних тим, що виплати передбачають 

відшкодування працівникові понесених ним витрат у процесі виконання 

трудових обов’язків, а правові норми з цих правовідносин можуть бути 

закріплені в межах локального акта. З метою розмежування виплат у сфері 

оплати праці (гарантійних та компенсаційних виплат) слід враховувати їх 

цільове призначення. 

У підрозділі 4.3 «Особливості виникнення, розвитку та припинення 

правовідносин у сфері оплати праці» окреслено, що першою особливістю 

виникнення відносин щодо оплати праці є підстава їх встановлення, якою слід 

вважати трудовий договір, що регламентує усі найважливіші аспекти оплати 

праці. Цей юридичний документ є свідченням існування відносин у сфері 

оплати праці й останні фактично існують у межах цього договору. Трудовий 

договір є вирішальною ланкою щодо вступу суб’єктів трудового права у 

відносини, які стосуються оплати праці. Трудовий договір деталізує загальні 

положення актів трудового законодавства й колективно-правового 

регулювання праці та визначає аспекти, а також умови отримання працівником 

винагороди за здійснення трудової функції. 

Наступною особливістю виникнення трудових правовідносин є 

законодавчо встановлені гарантії у сфері оплати праці, які забезпечують 

правовий захист працівника й недопущення встановлення несправедливої 

оплати його праці. Гарантія мінімальної заробітної плати для працівників є 

обов’язковою умовою, що має бути дотримана під час виникнення трудових 

правовідносин у сфері оплати праці, яка забезпечує працівникові задоволення 

його основних потреб та інтересів. 

Першою особливістю розвитку відносин щодо оплати праці є 

можливість коригування системи оплати праці, розміру заробітної плати, 

доплат та гарантій. Колективно-договірне або локальне регулювання оплати 

праці забезпечує коригування системи оплати праці, збільшення або 

зменшення розміру заробітної плати працівникам, доповнення їх різного роду 

доплатами та компенсаціями тощо. 

Другою особливістю розвитку правовідносин щодо оплати праці є 

диференціація останньої залежно від виконуваних трудових функцій і завдань 

або від виконання трудової діяльності у певні проміжки часу. Трудова 
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діяльність працівників додатково оплачується, зокрема,  при її виконанні у 

неробочий час або у святкові чи вихідні дні. Також можливим для працівника 

є отримання грошової винагороди за виконання трудових обов’язків інших 

працівників. 

Третьою особливістю розвитку трудо-правових відносин у сфері оплати 

праці є можливість оплати трудової діяльності не у робочий час. Працівник 

фактично може отримувати заробітну плату навіть у час відпочинку, 

наприклад, перебуваючи у відпустці. 

Першою ознакою припинення трудових правовідносин у галузі оплати 

праці є підстава припинення трудового договору. Припинення трудових 

правовідносин з оплати праці неможливе без припинення загальних трудових 

відносин. Оплата праці існує та здійснюється на умовах та в межах трудового 

договору. Припинення останнього веде до припинення трудо-правових 

відносин загалом, а також, зокрема, й щодо оплати праці. 

Наступною особливістю припинення правовідносин, які стосуються 

порядку отримання винагороди за трудову діяльність працівника, є 

обов’язковий розрахунок з працівником і виплата усіх грошових коштів, що 

необхідно йому виплатити згідно з чинним трудовим законодавством. 

Акцентовано увагу на тому, що важливо виплатити вихідну допомогу 

працівнику у відповідний день звільнення, адже в іншому випадку 

роботодавець буде порушувати права останнього, тим самим створюючи йому 

можливість оскарження таких дій у судовому порядку з метою стягнення 

належних коштів. 

У підрозділі 4.4 «Юридична відповідальність за порушення права 

працівника на оплату праці» зроблено акцент, що регулювання способів 

впливу на роботодавця у сфері дотримання трудових прав працівника та 

забезпечення його ефективної діяльності може виражатися у різних формах, 

що сприятиме узгодженості інтересів сторін трудового договору, виконанню 

встановлених умов оплати праці, втіленню засад рівноправності, 

справедливості і законності. Превентивна функція юридичної відповідальності 

виконує важливу роль щодо усвідомлення порушником невідворотності 

покарання та справляє позитивний вплив на фінансову і трудову дисципліну. 

Ознаками адміністративної відповідальності за порушення права 

працівника на оплату праці є: особливий суб’єктний склад, основу якого 

складає роботодавець (власники підприємств, керівники структурних 

підрозділів, посадові особи, підприємства, установи, організації та фізичні 

особи-підприємці); наявність доведеного факту порушення термінів виплат 

заробітної плати, виплати заробітної плати не в повному обсязі, ненадання 

документів, необхідних для призначення встановлених виплат; характер 

порушень оплати праці не тягне за собою кримінальної відповідальності; 

застосування специфічних засобів впливу – штрафів, диференційованих 

залежно від вчиненого правопорушення. 
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Особливості кримінальної відповідальності за порушення права 

працівника на оплату праці: підставою є системність та умисність порушення 

законодавства про оплату праці шляхом невиплати заробітної плати 

працівнику; використання роботодавцем призначених для оплати праці коштів 

на власний розсуд шляхом нецільового їх призначення; притягнення до 

кримінальної відповідальності відбувається у процесі взаємодії державних 

органів у сфері охорони праці та правоохоронних органів; розслідування 

злочинів та нагляд за виконанням законодавства у сфері оплати праці 

здійснюється прокуратурою; передбачено перелік особливого роду суворих 

санкцій: високих штрафів, позбавлення права обіймати певні посади, 

обмеження волі, позбавлення волі. 

Резюмовано, що застосування державою примусових заходів до 

порушників закону та настання для них внаслідок цього різного виду 

негативних наслідків, безумовна реалізація прав та обов’язків сторін трудових 

правовідносин є засобом регулювання суспільних відносин у галузі трудового 

права, що сприяє утвердженню законності та справедливості, попереджує 

скоєння правопорушень у майбутньому. 

Розділ 5 «Оптимізація правового регулювання системи оплати 

праці» складається з трьох підрозділів та присвячений дослідженню проблем 

правового регулювання системи оплати праці, тенденцій розвитку правового 

регулювання надалі, а також аспекту запозичення в Україну позитивного 

зарубіжного досвіду у цій царині. 

У підрозділі 5.1 «Проблеми правового регулювання системи оплати 

праці» здійснено обґрунтування, що державне регулювання оплати праці 

повинно обмежуватися конкретно визначеними інститутами, такими як 

мінімальна заробітна плата. Натомість основну регулятивну роль у 

регулюванні системи оплати праці на локальному рівні повинні відігравати 

сторони соціального партнерства у дусі добросовісної активної взаємодії та 

врахування відповідних соціальних і економічних інтересів сторін. Тому у 

цьому контексті держава повинна відігравати виключно координуючу роль, 

виступаючи як сторона соціального партнерства та приймаючи рекомендаційні 

нормативно-правові акти з приводу оплати праці. Прямий же імперативний 

вплив держава може здійснювати лише у випадку, коли вона виступає 

роботодавцем. У цьому випадку ідеться про працівників, що працюють у 

державних органах (як службових осіб, так і технічний персонал), а також про 

нормування праці на підприємствах, в установах та організаціях, які 

знаходяться у державній власності та підпорядкуванні, або ж частка держави у 

них є вирішальною при прийнятті рішень.  

Вирішення проблеми значного розриву між необхідним рівнем 

заробітної плати в розрізі регіонів, галузей та окремих професій та фактично 

виплачуваною неконкурентною винагородою може бути здійснено шляхом 

запровадження диференціації в інституті мінімальної заробітної плати у 

контексті місця праці, галузей чи окремих професій.  



25 

Вирішення проблеми низького рівня мінімальної заробітної плати, що не 

дозволяє найманим працівникам брати активну участь в економічному житті 

країни та негативно відображається на економічному розвитку нашої держави, 

можливе за рахунок перегляду підходів до визначення мінімальної заробітної 

плати, зокрема основних принципів та засад, які спрямовують державну 

політику на приведення рівня заробітних плат в Україні до належного, 

виходячи з наявних можливостей. 

Для вирішення проблеми високого рівня приховування заробітної плати 

або ж її реального розміру від контролюючих органів необхідно комплексно 

забезпечити належні механізми протидії цьому явищу та поновлення 

порушених прав найманих працівників за допомогою засобів трудового права, 

а також встановити невисоке податкове та інше навантаження на заробітну 

плату,  полегшити адміністративний тиск на суб’єктів господарювання у 

поєднанні з реальним запровадженням жорстких заходів адміністративної, 

фінансової та кримінальної відповідальності.  

Для вирішення проблеми незначного рівня диференціації гарантій у 

сфері оплати праці для деяких категорій найманих працівників чи у випадку 

виникнення тих чи інших соціально-трудових ризиків необхідно розпочати 

загальнонаціональні консультації з приводу відповідного правового 

регулювання між сторонами соціального партнерства, а також здійснювати 

наукові й практичні дослідження у цьому напрямі, зокрема з урахуванням 

вивчення відповідного зарубіжного досвіду правового регулювання. 

У підрозділі 5.2 «Тенденції подальшого розвитку правового регулювання 

системи оплати праці» арґументовано, що участь трудового колективу у 

прийнятті управлінських рішень на виробництві має надзвичайно важливе 

значення для регулювання оплати праці на окреслених підприємствах. Таким 

чином, забезпечення належного юридичного механізму захисту трудових прав 

найманих працівників у сучасному законодавстві та оптимізація такого 

механізму у новому трудовому законодавстві безумовно матиме позитивний 

вплив на систему правового регулювання оплати праці, оскільки участь 

трудового колективу у прийнятті рішень у цій сфері має вкрай важливе 

значення для побудови якісних соціально-партнерських відносин. Якщо ж 

вести мову про суто правові тенденції розвитку трудового законодавства, то 

значних змін інститути демократичної взаємодії роботодавців й найманих 

працівників не зазнають у зв’язку зі зміною законодавства. Однак тенденція до 

погіршення фактичних правовідносин у цьому напрямі зумовлює необхідність 

оптимізації механізму правового регулювання відповідних суспільних 

відносин. 

Відмічено, що в Україні наявна тенденція до запровадження основних 

міжнародних стандартів у сфері правового регулювання оплати праці, зокрема 

стандартів Міжнародної організації праці та стандартів ЄС. При цьому 

запозичення останніх зумовлене євроінтеграційними прагненнями, які 

сповідує наша держава. Однак такі стандарти не передбачають значної 
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кількості соціальних та економічних пільг і виплат, які встановлені у системі 

оплати праці, а тим більше, конкретного розміру відповідних пільг. В 

основному міжнародні стандарти встановлюють загальні вимоги до наявності 

тих чи інших інститутів, що є необхідними для захисту трудових прав 

найманих працівників у сфері оплати праці чи для окремих категорій 

найманих працівників, що потребують особливого захисту з огляду на їх 

становище. 

Вагомим серед тенденцій є поєднання державного, колективного та 

приватного регулювання оплати праці та забезпечення його законодавчих 

основ. У будь-якому випадку ринкові відносини в Україні станом на сьогодні 

встановлені та розвиваються в усіх сферах суспільного життя, а тому від 

подальшого імперативного втручання держави у нормування праці в приватній 

сфері трудових правовідносин потрібно, безумовно, відмовлятися. 

Державна політика та нормативно-правове регулювання спрямовані на 

посилення протидії тіньовому ринку праці. Наведені тенденції ще більше 

повинні бути посилені шляхом внесення ефективних механізмів протидії 

незаконній зайнятості у новий ТК України. 

У підрозділі 5.3 «Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання 

системи оплати праці і напрями його запозичення в Україну» на основі 

дослідження досвіду правового регулювання системи оплати праці Латвії 

запропоновано таке: 1) запровадити інститут, який дозволяє працівникам, що 

зазнали дискримінації у сфері оплати праці, вимагати від роботодавця виплати 

їм такої винагороди, яка зазвичай виплачується іншим працівникам за 

аналогічну чи співмірну роботу; 2) запозичити із законодавства Латвії інститут 

додаткових доплат за виконання роботи, не обумовленої трудовим договором.  

 За результатами дослідження досвіду правового регулювання системи 

оплати праці Польщі запропоновано таке: 1) запозичити підхід, відповідно до 

якого у разі встановлення дискримінації у системі оплати праці працівникові 

належить відшкодування у розмірі не менше ніж одна мінімальна заробітна 

плата за місяць; 2) запозичити положення щодо обов’язковості встановлення 

визначених формальних правил оплати праці на підприємствах із більшою 

кількістю найманих працівників від 50 осіб або ж від 20 осіб за умови 

наполягання первинного профспілкового органу на цьому; 3) запозичити 

законодавчо встановлену основу для формування справедливих засад у 

визначенні системи оплати праці, зокрема у частині законодавчих вимог щодо 

відповідності оплати праці тим чи іншим критеріям самої роботи, за яку 

здійснюються виплати, а також належної диференціації відповідних умов 

залежно від об’єктивних критеріїв виконуваної роботи; 4) встановити 

положення, відповідно до якого, якщо різниця між середньою заробітною 

платою за обчислюваний період та будь-яким іншим аналогічним періодом 

протягом календарного року до відпустки становить 25 та більше відсотків, 

для цілей оплачуваної відпустки середній розмір заробітної плати слід 

вираховувати за період року до відпустки. 
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За результатами дослідження досвіду правового регулювання системи 

оплати праці Франції запропоновано таке: 1) запозичити інститут недійсності 

та особливих наслідків недійсності дискримінаційних положень у бік 

покращення становища працівників, що підлягали дискримінації; 2) 

запозичити положення, яке метою інституту мінімальної заробітної плати 

визначає, зокрема, забезпечення участі найманих працівниках в економічному 

розвитку держави. За рахунок цього буде визнано за ціль не лише 

забезпечення конкретного найманого працівника належним рівнем заробітної 

плати, а й встановлення такого її розміру, який би стимулював економічний 

розвиток держави, що стане основою державної політики у сфері оплати праці; 

3) розглянути можливість запровадження інституту гарантування виплати 

заробітної плати в Україні. Аналіз показує, що для цього попередньо потрібно 

реалізувати жорсткі організаційно-правові заходи щодо протидії виникненню 

та невиплаті заборгованості із заробітної плати працівникам з тим, щоб 

мінімізувати необхідний розмір відповідних страхових внесків, а також 

забезпечити можливість стягнення сум заборгованості з осіб, які умисними 

діями довели те чи інше підприємство до банкрутства. При цьому до 

завершення становлення та розвитку належного механізму протидії 

приховування заробітної плати, ідею запровадження інституту страхування від 

невиплати заробітної плати доцільно відкласти з економічних міркувань.  

За результатами дослідження досвіду правового регулювання системи 

оплати праці Данії запропоновано таке: 1) розглянути можливість 

паралельного застосування диференціації вихідної допомоги залежно від 

трудового стажу найманого працівника у конкретного роботодавця; 2) 

розробити та впровадити у законодавство України систему гарантій оплати 

праці для надомних працівників та інших гарантій, зокрема з урахуванням 

положень трудового законодавства Данії. 

 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційному дослідженні здійснено теоретичне узагальнення й 

нове вирішення наукової проблеми, що полягає в тому, щоб на підставі аналізу 

чинного національного й зарубіжного законодавства розкрити проблеми 

правового регулювання системи оплати праці, а також розробити пропозиції 

щодо їх вирішення. За результатами дослідження сформульовано 

нижченаведені основні висновки. 

1. Оплата праці – це винагорода, яка надається роботодавцем працівнику 

за виконання конкретної роботи, що має державний або договірний спосіб її 

встановлення, але не нижче рівня, передбаченого державними стандартами. 

2. Характерними ознаками оплати праці є такі: винагорода за виконану 

роботу; вона виплачується систематично, переважно у грошовому виразі; 

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

правосуб’єктністю у цих відносинах володіють працівник та власник або 
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уповноважений ним орган; ця винагорода виплачується з урахуванням 

особистого трудового внеску працівника залежно від кількості та якості 

виконуваної ним роботи за наперед встановленими нормами та розцінками; ця 

винагорода має гарантований характер, ґрунтується на заздалегідь 

встановлених нормах і розцінках; це оплата виконуваної працівником певної 

трудової функції. 

3. Генезис прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi нa теритoрiї Укрaїни 

поділяється на такі етaпи: 1) фoрмувaння iнституту oплaти прaцi у Великoму 

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

2) регулювaння oплaти прaцi у Рoсiйськiй iмперiї (першa пoлoвинa XVIII ст. – 

1917 рік); 3) дoвoєнний етaп прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi (1917 - 

1939 рр.); 4) змiни в oплaтi прaцi прaцiвникiв у пiслявoєнний перioд (1945 - 

1970 рр.); 5) iнститут oплaти прaцi з мoменту кoдифiкaцiї трудoвoгo 

зaкoнoдaвствa УРСР i дo здoбуття Укрaїнoю незaлежнoстi (1970 - 1991 рр.); 6) 

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

4. До oзнaк сучаснoгo стaну прaвoвoгo регулювaння oплaти прaцi 

належать тaкi: 1) впрoвaдження кoлективнo-дoгoвiрнoї системи oплaти прaцi 

тa встaнoвлення держaвних гaрaнтiй у цiй сферi; 2) рoзвитoк системи 

сoцiaльнoгo пaртнерствa, зa рaхунoк чoгo вiдбувaється кoлективнi перегoвoри 

щoдo oплaти прaцi; 3) бaгaтoрiвневa системa oргaнiзaцiї oплaти прaцi; 4) 

встaнoвлення гaрaнтiй прaв прaцiвникiв щoдo oтримaння зaрoбiтнoї плaти; 5) 

фiксoвaний рoзмiр мiнiмaльнoї зaрoбiтнoї плaти; 6) рoзширення прaв 

рoбoтoдaвцiв з питaнь oргaнiзaцiї прaцi нa пiдприємствi, в устaнoвi, 

oргaнiзaцiї. 

5. Спільними ознаками заробітної плати та оплати праці є такі: 

нормативне надання заробітній платі та оплаті праці характеру основних 

трудових правомочностей працівників; спільні нормативні джерела у сфері 

відплатності праці; спільний для заробітної плати та оплати праці соціально-

економічний та правовий характер. 

Відмінними ознаками заробітної плати та оплати праці є такі: різний 

зміст права працівників на оплату праці та права на заробітну плату, а також 

відсутність законодавчого вираження першого; різний зміст трудово-правових 

понять «оплата праці» і «заробітна плата» та особливостей їх законодавчого 

закріплення; неоднакове значення оплати праці та заробітної плати для 

механізму правового регулювання трудових відносин у сфері відплатності 

трудової діяльності; структурна відмінність заробітної плати та оплати праці; 

законодавче встановлення оплати праці як організаційної основи для 

заробітної плати. 

6. До основних спеціальних принципів у системі оплати праці належать 

такі: 1) справедливість системи оплати праці; 2) недопущення дискримінації в 

системі оплати праці; 3) наукова, економічна й соціально-правова 

обґрунтованість системи оплати праці; 4) нерозривний зв’язок продуктивності 
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праці з розміром заробітної плати; 5) гарантованість виплати заробітної плати, 

а також передбачених системою оплати праці заохочувальних, гарантійних та 

компенсаційних витрат; 6) забезпечення мінімальних державних гарантій в 

оплаті праці, зокрема в частині мінімальної заробітної плати та обов’язкових 

виплат; 7) єдність та диференціація правового регулювання оплати праці й 

відповідних умов праці; 8) інформаційна прогнозованість системи оплати 

праці, яка дозволяє працівнику спрогнозувати розмір заробітної плати залежно 

від якості праці, виробітку, результату, внеску у виробничу діяльність тощо. 

7. Структура заробітної плати – внутрішня побудова заробітної плати, 

що складається з логічно впорядкованих певним чином та пов’язаних між 

собою елементів заробітної плати, що у результаті являє собою винагороду 

працівника за виконання трудових обов’язків. 

8. Методи правового регулювання заробітної плати становлять: 

імперативний метод правового регулювання заробітної плати; диспозитивний 

метод правового регулювання заробітної плати; змішаний метод правового 

регулювання заробітної плати. 

9. Способами правового регулювання заробітної плати є: спосіб 

державного регулювання заробітної плати; спосіб колективно-договірного 

регулювання заробітної плати; спосіб індивідуально-договірного регулювання 

заробітної плати; змішаний спосіб правового регулювання оплати праці. 

10. Основними завданнями системи оплати праці як комплексної 

інституції є: 1) визначення умов та засад обчислення суми заробітної плати; 2) 

забезпечення на організаційному рівні проведення  виплат заробітної плати; 3) 

забезпечення основних гарантій у сфері праці; 4) встановлення 

компенсаційних та гарантійних виплат; 5) забезпечення ефективного 

виконання своїх функцій елементами виплати праці; 6) організація оплати 

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

державі загалом; 7) встановлення основних засад саморегулювання й 

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

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

забезпеченням принципів оплати праці. 

11. Визначено такі функції системи оплати праці: 1) захисну; 2) 

гарантійну; 3) регулювальну; 4) конкурентну; 5) забезпечувальну; 6) 

мотиваційну; 7) узгоджувальну; 8) оптимізаційну; 9) інноваційну; 10) виховну; 

11) компенсаційну. 

12. Основними спеціальними принципами у системі оплати праці є такі: 

1) справедливість системи оплати праці; 2) недопущення дискримінації в 

системі оплати праці; 3) наукова, економічна й соціально-правова 

обґрунтованість системи оплати праці; 4) нерозривний зв’язок продуктивності 

праці з розміром заробітної плати; 5) гарантованість виплати заробітної плати, 

а також передбачених системою оплати праці  заохочувальних, гарантійних та 

компенсаційних витрат; 6) забезпечення мінімальних державних гарантій в 
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оплаті праці, зокрема у частині мінімальної заробітної плати та обов’язкових 

виплат; 7) єдність та диференціація правового регулювання оплати праці й 

відповідних умов праці; 8) інформаційна прогнозованість системи оплати 

праці, яка дозволяє працівнику заздалегідь визначити потенційний розмір 

заробітної плати залежно від якості праці, виробітку, результату, внеску у 

виробничу діяльність тощо. 

Основними гарантіями системи оплати праці є: 1) встановлення 

мінімальних меж заробітної плати; 2) індексація заробітної плати; 3) інститут 

мінімальних державних гарантій; 4) юридична відповідальність у сфері оплати 

праці. 

13. Правовідносини у сфері оплати праці – це суспільні відносини, що 

регламентуються трудо-правовими нормами, виникають, розвиваються та 

припиняються між індивідуалізованими та колективними учасниками, а також 

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

стосуються визначення системи оплати праці, розміру винагороди за 

виконувану трудову діяльність, встановлення доплат, гарантій, компенсацій та 

інших можливих виплат працівникові за якісне та результативне здійснення 

ним своєї трудової функції. 

14. Видами правовідносин у сфері оплати праці є: правовідносини з 

оплати праці, що регулюються на державному рівні; трудові правовідносини 

локального регулювання оплати праці; правовідносини у сфері оплати праці з 

тарифного нормування праці; правовідносини надання компенсаційних виплат 

та гарантійних сум. 

15. До особливостей виникнення відносин у сфері оплати праці 

належать: підстава їх становлення, якою слід вважати трудовий договір; 

законодавчо встановлені гарантії у сфері оплати праці, які забезпечують 

правовий захист працівника і недопущення встановлення несправедливої 

оплати його праці; система оплати праці, доплати й гарантії, а також 

компенсації встановлюються відповідно до характеристики працівника та 

специфіки трудової діяльності. 

Визначено такі особливості припинення відносин у сфері оплати праці: 

припинення трудового договору; обов’язковий розрахунок з працівником і 

виплата йому усіх грошових коштів, що передбачені чинним трудовим 

законодавством; їх завершення може бути безпосередньо пов’язане та 

взаємообумовлене виникненням відносин щодо пенсійного забезпечення 

працівника. 

16. Визначено такі проблеми правового регулювання системи оплати 

праці: 1) проблема значного розриву між необхідним рівнем заробітної плати в 

розрізі регіонів, галузей та окремих професій та фактично виплачуваною 

неконкурентною винагородою; 2) низький рівень мінімальної заробітної плати, 

що не дозволяє найманим працівникам брати активну участь в економічному 

житті країни та негативно відображається на економічному розвитку нашої 
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держави; 3) високий рівень приховування заробітної плати або ж її реального 

розміру від контролюючих органів; 4) незначний рівень диференціації гарантій 

у сфері оплати праці для деяких категорій найманих працівників чи у випадку 

виникнення тих чи інших соціально-трудових ризиків. 

17. Основними напрямами запозичення позитивного зарубіжного 

досвіду є такі: 1) виключити зі ст. 103 КЗпП України, ст. 29 Закону України 

«Про оплату праці», ст. 221 проекту ТК України формулювання «в бік 

погіршення», внаслідок чого роботодавець буде зобов’язаний повідомити про 

будь-яку зміну  в оплаті праці. Натомість з метою уникнення ситуацій, за яких 

ускладнюватиметься підняття рівня заробітної плати, її структурних елементів, 

індексації, у відповідних положеннях закріпити виняток із загального правила, 

відповідно до якого «положення про обов’язок повідомлення не поширюється 

на арифметичне збільшення розміру заробітної плати, її структурних 

елементів, тарифних розцінок тощо» (досвід Латвії); 2) запровадити правове 

регулювання, у якому надається визначення дискримінації в системі оплати 

праці, а також такої категорії, як «рівноцінна праця». У вказаному 

правововому регулюванні закріпити положення такого змісту: «1. Працівники 

мають право на однакову винагороду за однакову чи за рівноцінну роботу. 2. 

Така винагорода включає у себе усі складові елементи оплати праці, 

незалежно від їх назви чи правової природи, а також інші виплати, пов’язані з 

виконанням роботи, які належні працівникам у грошовій чи іншій формі. 3. 

Рівноцінною роботою є робота, виконання якої вимагає від працівників 

порівнюваної професійної кваліфікації, що передбачена відповідними 

нормативними актами чи професійною практикою та досвідом, а також 

порівнюваної відповідальності та зусиль» (досвід Польщі); 3) запровадити 

інститут мінімального коефіцієнта зростання мінімальної заробітної плати, 

який повинен бути прив’язаним до рівня росту внутрішнього валового 

продукту та рівня інфляції, якщо інше як умовний виняток не буде 

встановлено у Законі України про Державний бюджет на відповідний 

бюджетний період (досвід Франції); 4) запозичити можливість ініціювати 

переговори з керівництвом компанії щодо оплати праці будь-якою кількістю 

найманих працівників без відповідних законодавчих перепон та з 

обов’язковою процедурою колективних переговорів із залученням 

посередника за відсутності консенсусу (досвід Данії). 
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АНОТАЦІЯ 

 

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

Україні. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення.  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному аналізу теоретичних 

основ оплати праці в Україні, а також актуальних проблем практичного 

характеру і пошуку шляхів їх вирішення. У науковій роботі здійснено правову 

характеристику наукових інтерпретацій оплати праці, розкрито сутність та 

ознаки оплати праці, досліджено ретроспективу правового регулювання 

вказаної сфери, а також визначено особливості його сучасного стану. 

Встановлено спільні та відмінні риси заробітної плати та оплати праці, 

структуру заробітної плати, розглянуто методи та способи правового 

регулювання заробітної плати. Виділено мету і завдання системи оплати праці. 

Названо види функцій, принципів і гарантій системи оплати праці. 

Виокремлено класифікацію відносин у сфері оплати праці, розглянуто 

сутність кожної з них, визначено особливості виникнення, розвитку та 
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припинення правовідносин у сфері оплати праці. З’ясовано специфіку 

відповідальність за порушення права працівника на оплату праці. 

Сформовано проблеми правового регулювання системи оплати праці. 

Названо тенденції подальшого розвитку правового регулювання системи 

оплати праці. Виведено шляхи запозичення зарубіжного досвіду правового 

регулювання системи оплати праці. 

Ключові слова: правове регулювання, оплата праці, заробітна плата, 

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

правовідносини у сфері оплати праці, роботодавець. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ганечко А.Н. Трудовые правоотношения в сфере оплаты труда в 

Украине. – На правах рукопису. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена системному и обстоятельному анализу 

теоретических основ оплаты труда в Украине, а также актуальных проблем 

практического характера и поиска путей их решения. В научной работе 

осуществлено правовую характеристику научных интерпретаций оплаты 

труда, раскрыта сущность и признаки оплаты труда, исследовано 

ретроспективу правового регулирования указанной сферы, а также определены 

особенности его современного состояния. 

Установлено, что оплата труда – это вознаграждение, что 

предоставляется работодателем работнику за выполнение конкретной работы, 

имеющей государственный или договорной способ ее установки, но не ниже 

уровня, предусмотренного государственными стандартами. 

Установлено общие и отличительные черты заработной платы и оплаты 

труда, структуру заработной платы, рассмотрены методы и способы правового 

регулирования заработной платы. Выделены цели и задачи системы оплаты 

труда. Названы виды функций, принципов и гарантий системы оплаты труда. 

Обосновано, что основными задачами системы оплаты труда как 

комплексного института являются: 1) определение условий и принципов 

исчисления суммы заработной платы; 2) обеспечение на организационном 

уровне проведения выплат заработной платы; 3) обеспечение основных 

гарантий в сфере труда; 4) установление компенсационных и гарантийных 

выплат; 5) обеспечение эффективного выполнения своих функций элементами 

выплаты труда; 6) организация оплаты труда в разрезе предприятий, регионов, 

отраслей экономики и рынка труда в государстве в целом; 7) установление 

основных принципов саморегулирования и государственного регулирования 
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спроса и предложения на рынке труда; 8) нормирование труда в целом и 

заработной платы в частности; 9) другие задачи, связанные с обеспечением 

принципов оплаты труда. 

Выделено классификацию отношений в сфере оплаты труда, 

рассмотрено сущность каждой из них, определены особенности 

возникновения, развития и прекращения правоотношений в сфере оплаты 

труда. Выяснена специфика ответственность за нарушение права работника на 

оплату труда. 

Аргументированно, что видами правоотношений в сфере оплаты труда 

являются: правоотношения по оплате труда, регулируются на государственном 

уровне; трудовые правоотношения локального регулирования оплаты труда; 

правоотношения в сфере оплаты труда по тарифному нормированию труда; 

правоотношения предоставления компенсационных выплат и гарантийных 

сумм. 

Сформированы проблемы правового регулирования системы оплаты 

труда. Названы тенденции дальнейшего развития правового регулирования 

системы оплаты труда. Выведены пути заимствования зарубежного опыта 

правового регулирования системы оплаты труда. 

Констатировано, что к проблемам правового регулирования системы 

оплаты труда относятся такие: 1) проблема значительного разрыва между 

необходимым уровнем заработной платы в разрезе регионов, отраслей и 

отдельных профессий и фактически выплачиваемым неконкурентным 

вознаграждением; 2) низкий уровень минимальной заработной платы не 

позволяет наемным работникам активно участвовать в экономической жизни 

страны и негативно отражается на экономическом развитии нашего 

государства; 3) высокий уровень сокрытия заработной платы или ее реального 

размера от контролирующих органов; 4) незначительный уровень 

дифференциации гарантий в сфере оплаты труда для некоторых категорий 

наемных работников или в случае возникновения тех или иных социально-

трудовых рисков. 

Ключевые слова: правовое регулирование, оплата труда, заработная 

плата, вознаграждение за труд, законодательство в сфере труда, работник, 

труд, правоотношения в сфере оплаты труда, работодатель. 

 

ANNOTATION 

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

– The manuscript. 

The dissertation for the degree of the doctor of legal sciences, speciality 

12.00.05 – labour law; social security law. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to systematic and thorough analysis of theoretical 

foundations of work payment in Ukraine, as well as actual problems of practical 
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character and the search for ways to solve them. In the scientific work the legal 

characteristic of scientific interpretations of work payment was made, the essence 

and characteristics of remuneration of labor were disclosed, the retrospective of 

legal regulation of this sphere was investigated, and the peculiarities of its current 

state were determined. 

Established common and distinctive features of work payment and salaries, 

it`s structure, methods and ways of legal regulation of work payment are considered. 

The purpose and tasks of the system of remuneration are highlighted. Named types 

of functions, principles and guarantees of the system of remuneration. 

The classification of relations in the field of remuneration is singled out, the 

essence of each of them is considered, the peculiarities of the emergence, 

development and termination of legal relations in the field of remuneration are 

determined. The specificity of liability for violating the employee's right to pay is 

clarified. 

The problems of legal regulation of the system of remuneration are formed. 

The tendencies of further development of legal regulation of the system of 

remuneration are named. The ways of borrowing foreign experience of legal 

regulation of the system of work payment are outlined. 

Key words: legal regulation, work payment, wages, labor remuneration, labor 

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

employer. 
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