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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Двадцять перше століття ознаменувалося 

інтенсифікацією міжнародних відносин, які обумовили зміни в усіх сферах 

суспільного життя та правового розвитку держав. Статтею першою Конституції 

України визначено, що Україна є суверенною, незалежною, демократичною, 

соціальною, правовою державою. Це положення говорить про те, що наша 

держава стала на шлях формування громадянського суспільства, правової 

соціальної держави, де людина визнана найвищою соціальною цінністю. 

Україною ратифіковано практично усі основоположні міжнародні правові акти, 

які визначають і гарантують права людини. Саме вони становлять масив 

міжнародно-правових стандартів в галузі прав людини, на якому має 

базуватися національне законодавство. Тому головною метою під час побудови 

соціальної держави має стати баланс у досягненні гідного рівня життя кожної 

окремої людини. Одна з основних задач сучасної держави встановити гідні 

стандарти життя, адже чим вище стандарт, тим менша різниця між багатими й 

бідними, тим легше врегульовувати конфлікти в суспільстві й між людьми, які 

знаходяться на різних полюсах матеріального рівня. Трудове право виступає 

необхідним інструментом правового впливу держави на відносини між працею 

й капіталом, гарантією підтримання соціального миру в суспільстві. 

В умовах ринкової економіки держава через систему нормативно-

правових актів найвищого рівня закріплює й гарантує певні основоположні 

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

систему засобів, яка надійно гарантуватиме суб’єктам можливість 

використання наданих прав, забезпечуватиме надійне примусове виконання 

обов’язків і запобігатиме свавіллю у трудових відносинах. 

Водночас, сучасні глобалізаційні процеси вимагають від держав вирішення 

питання ретельного вивчення міжнародних стандартів, зокрема, під час 

регулювання праці в тій чи іншій державі. Варто акцентувати увагу на тому, що не 

дивлячись на те, що Україна є незалежною і має свою національну систему 

законодавства, інтеграція нашої держави в міжнародні, зокрема, європейські 

структури неможлива без забезпечення ефективного процесу впровадження норм 

міжнародного права в національне законодавство, виконання державою 

загальновизнаних правових зобов’язань, зокрема у сфері праці.  

А відтак, сучасні реалії вимагають забезпечення стабільного 

економічного розвитку України й підвищення життєвого рівня її населення, 

тому особливим інструментом економічного стимулювання працівників 

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

більш слабкої сторони трудового договору – осіб найманої праці. Слід 

розуміти, що використання міжнародного досвіду в цій царині має важливе 

теоретичне та практичне значення. Саме тому питання реформування чинного 

трудового законодавства щодо оплати праці з урахуванням загальновизнаних, 
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утверджених міжнародно-правових стандартів є запорукою для успішної 

боротьби із бідністю та побудови соціальної правової держави.  

Наукові пошуки вчених у цьому напрямку охоплюють окремо питання 

міжнародних трудових стандартів, зокрема у дослідженнях: Е. М. Аметистова, 

В. М. Андріїва, Н. Б. Болотіної, С. Я. Вавженчука, С. В. Венедіктова, 

С. М. Верланова, М. М. Грекової, Т. А. Занфірової, С. О. Іванова, 

І. Я. Кисельова, Є. В. Краснова, Н. О. Мельничук, О. В. Тищенко, 

М. М. Феськова, Г. І. Чанишевої, та проблеми інституту оплати праці – 

В. М. Божка, Н. Д. Гетьманцевої, Ю. М. Гришиної, В. В Жернакова, 

М. І. Іншина, С. С. Лукаша, П. Д. Пилипенка, О. І. Процевського, 

С. М. Прилипка, Я. В. Сімутіної, Д. І. Сірохи, О. Є. Соніна, Н. М. Хуторян, 

М. М. Шумила, В. І. Щербини, О. М. Ярошенка та інших. 

Однак вимушені констатувати, що відсутнє комплексне дослідження 

впливу міжнародних стандартів саме на оплату праці з урахуванням 

особливостей вітчизняної правової системи. Потреба наукового пошуку в 

даному направленні пояснюється й тим, що сучасні реалії досить сильно 

загострили проблему відповідності національного трудового законодавства 

України у сфері оплати праці існуючим міжнародним стандартам. 

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

Дисертаційна робота виконана на кафедрі трудового права та права соціального 

забезпечення юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка відповідно до теми «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01), затвердженої на 

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

Мета і задачі дослідження. Мета поданого на захист рукопису полягає в 

тому, щоб на підставі доробку доктрини трудового права, порівняльного 

аналізу трудового законодавства України й зарубіжних держав, опрацювання 

вітчизняної правової традиції, вивчення правозастосовної практики, 

охарактеризувати міжнародно-правові стандарти у сфері оплати праці та 

виявити їх вплив на національну систему права, виявити позитивні напрямки, 

акцентувати увагу на національних особливостях інституту оплати праці в 

Україні і окреслити шляхи його вдосконалення. 

Виходячи із цього в дисертації вирішуються наступні дослідницькі 

задачі: 

– розкрити юридичну природу і зміст поняття «міжнародні стандарти 

праці», охарактеризувати ознаки, визначити види; 

– з’ясувати сутність міжнародно-правових стандартів оплати праці в 

контексті національного трудового законодавства; 

– охарактеризувати інститут оплати праці, окреслити віхи його 

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

– розглянути мінімальну заробітну плату в контексті міжнародного 

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

правовий стандарт оплати праці; 

– визначити поняття «галузеві стандарти оплати праці», 

проаналізувати перспективу їх запровадження в Україні; 

– надати науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення 

національного трудового законодавства у сфері оплати праці під впливом 

міжнародних трудових стандартів; 

– висвітлити парадигму подальшого реформування оплати праці в 

Україні на тлі світових тенденцій. 

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

реалізацією міжнародно-правових стандартів оплати праці в сучасних умовах 

розвитку ринкової економіки. 

Предмет дослідження становлять міжнародно-правові стандарти оплати 

праці. 

Методи дослідження. Для одержання достовірних наукових результатів 

у дисертаційному дослідженні застосовувалась система загальнонаукових та 

спеціальних методів пізнання, вибір яких обумовлено особливостями його 

об’єкта, предмета, мети і завдань. В основу методології дослідження покладено 

загальнонауковий діалектичний метод. У роботі використано також такі 

наукові методи дослідження: історичний, логіко-юридичний, логіко-

семантичний, системний, соціологічний, порівняльно-правовий. 

Діалектичний метод пізнання дозволив провести дослідження 

вдосконалення національного трудового законодавства під впливом 

міжнародних трудових стандартів у єдності, взаємозв’язку та розвитку 

загальносоціальних та юридичних чинників, що виявилося, зокрема, у 

широкому використанні окремих парних категорій діалектики (форма і зміст, 

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

юридичний метод відіграв значну роль у процесі розробки дефініцій різних 

правових понять і категорій, таких як міжнародний трудовий стандарт, 

міжнародно-правове регулювання, заробітна плата та ін. Логіко-семантичний 

метод дозволив виокремити критерії класифікації, способи, форми оплати праці 

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

закономірності взаємовпливу міжнародних трудових стандартів і національного 

законодавства та був використаний при вивченні процесів становлення 

законодавчої регламентації оплати праці на різних історичних етапах розвитку 

нашого суспільства (підрозділ 2.1). Застосування формально-логічного методу 

дало змогу провести логічний, граматичний та морфологічний аналіз чинних 

правових норм (підрозділ 1.1). На підставі поєднання вказаного методу і методу 

моделювання у дисертації сформульовано конкретні пропозиції щодо 

вдосконалення національного трудового законодавства. Системний метод 

використовувався для дослідження впливу міжнародно-правових стандартів на 

засади державного регулювання оплати праці (підрозділи 1.2, 2.2). Широко 
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застосовувався метод порівняльного правознавства (порівняльно-правовий 

метод), зокрема, при вивченні прогресивного досвіду правового регулювання 

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

які здійснюють перехід до ринку (постсоціалістичних країн Центральної і 

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

метою встановлення відповідності національного трудового законодавства 

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

методи наукового дослідження використовувалися в їхньому взаємозв’язку.  

Емпіричну базу роботи становлять Конституція України, міжнародно-

правові акти, зокрема конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці 

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

Пленуму Верховного Суду, трудове законодавство зарубіжних країн, а також 

судова практика та інші нормативно-правові акти. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дана 

дисертаційна робота є першим у вітчизняній доктрині трудового права 

самостійним комплексним дослідженням теоретичних і практичних проблем 

правового регулювання трудових відносини, які виникають у зв’язку з 

реалізацією міжнародно-правових стандартів оплати праці в сучасних умовах 

розвитку ринкової економіки. 

У межах здійсненого дослідження одержані відповідні результати, що 

мають наукову новизну й виносяться на захист. 

Уперше: 

 сформульовано класифікацію видів міжнародно-правових 

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

справедливої винагороди за рівну працю; 2) антидискримінаційні стандарти 

оплати праці; 3) захист оплати праці; 

 пропонується на законодавчому рівні визначити «міжнародний 

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

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

компетентним органом міжнародної спільноти та зафіксований належним 

правовим способом у загальнодоступному документі і служить  базовою 

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

 здійснено розмежування понять система та форма оплати праці, 

запропоновано ввести класифікацію системи оплати праці, в основу якої 

покласти такий критерій як індивідуалізація праці. Виділено способи виплати 

заробітної плати; 

 визначено індексацію як міжнародний стандарт оплати праці; 

 доведена необхідність впровадження галузевого стандарту оплати 

праці, визначено його як соціальний норматив, алгоритмом розрахунку якого є 

стандарт розміру регулярно виплачуваної частини заробітної плати працівника, 

що представляє базову професію організації, що включає в себе елементи 

тарифних ставок, компенсаційних виплат, пов’язаних з режимом роботи та 
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умовами праці, доплат і надбавок до тарифних ставок, премій та винагород, що 

мають систематичний характер; 

 обґрунтовано необхідність прийняття нової Концепції адаптації 

норм національного трудового законодавства до міжнародно-правових 

стандартів оплати праці задля динамічного реагування на соціально-економічні 

зміни в суспільстві. 

Удосконалено: 

 визначення поняття «мінімальної заробітної плати» як державного 

мінімального соціального стандарту у царині оплати праці при виконанні 

робітником трудових обов’язків в нормальних умовах праці при виконанні 

встановленої (місячної або годинної) норми праці; 

 розуміння проблеми неадекватності прожиткового мінімуму, що 

породжує дезорієнтацію в соціальній політиці загалом і в політиці забезпечення 

доходів населення зокрема; 

 поняття «мінімальної заробітної плати», розмежування понять 

«оплати праці» та «заробітної плати». 

Дістали подальшого розвитку: 

 розуміння рівнів ґенези правових стандартів та рівнів власне 

стандартів; 

 ознаки міжнародно-правових стандартів: а) модельність, 

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

 питання регламентації оплати праці:  забезпечення підвищення 

рівня мінімальної заробітної плати в Україні до міжнародних соціальних 

стандартів; 

 удосконалення співвідношення мінімальної заробітної плати й 

середньої заробітної плати; 

 наукова думка щодо запровадження нових, більш прогресивних 

систем оплати праці; 

 позиція щодо потреби чітко визначити структуру заробітної плати 

із визначенням основної і додаткової  та  її закріплення на законодавчому рівні. 

Практичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

а) у науково-дослідницькій роботі – для подальших загальних і 

спеціальних наукових досліджень теоретичних і практичних проблем 

реформування інституту оплати праці під впливом міжнародно-правових 

стандартів; 

б) у правотворчості – при підготовці проекту Трудового кодексу України, 

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

«Концепції адаптації норм національного трудового законодавства до 

міжнародно-правових стандартів оплати праці»; 

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

державного нагляду й контролю за додержання законодавства про працю; 
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г) у навчальному процесі – з метою підготовки лекцій, відповідних 

розділів підручників і навчальних посібників з трудового права, для викладання 

навчальних дисциплін «Міжнародне трудове право України», «Порівняльне 

трудове право», «Організація оплати праці», а також у науково-дослідницькій 

роботі студентів юридичних вузів і факультетів. 

Апробація результатів дисертації. Сформульовані в роботі основні 

теоретичні положення, висновки і пропозиції розглядалися й обговорювалися 

на засіданнях кафедри трудового права та права соціального забезпечення 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Ключові теоретичні її напрацювання й рекомендації оприлюднені в 

доповідях і наукових повідомленнях на науково-теоретичних і науково-

практичних конференціях: «Особенности адаптации законодательства Молдовы 

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

Молдова, 2015 г.); «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 

2015 р.); «Парадигма трудового и социального права в эпоху построения 

постиндустриального общества» (г. Минск, Республика Беларусь, 2015 г.); 

«Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства» (м. Харків, 

2015 р.); «Юридичні факти в системі правового регулювання» (м. Київ, 2015 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

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

опубліковані у провідних наукових фахових виданнях України, одній статті – у 

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

повідомлень на вказаних конференціях. 

Структура та обсяг дисертація. Дисертація складається з переліку 

умовних скорочень, вступу, 3-х розділів, які включають 7 підрозділів, висновків 

і списку використаних джерел (233 найменування). Загальний обсяг роботи 

становить 213 сторінок, з яких основного тексту – 188 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, її зв’язок з 

науковими планами, темами, визначаються мета і задачі дослідження, 

обґрунтовується наукова новизна та практичне значення одержаних 

результатів, характеризується апробація результатів дисертації, формулюються 

висновки та наводяться публікації за темою дисертації. 

Розділ 1 «Міжнародні стандарти як вихідна основа правового 

регулювання відносин у сфері праці» включає два підрозділи. 

Підрозділ 1.1 «Міжнародні стандарти праці: поняття, ознаки, види» 

присвячений загальновизнаним принципам і нормам, що визначають місце і 

роль людини у сфері праці. Дисертант через визначення міжнародно-правового 

регулювання праці, саме як важливої складової трудового права України, 
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розкриває поняття міжнародно-правових стандартів праці. На підставі аналізу 

різних точок зору щодо визначення досліджуваного поняття (Е. М. Аметистова, 

К. М. Гусова, І. Я. Кисельова, С. С. Лукаша, С. О. Іванова, В. М. Толкунової, 

О. М. Ярошенка та інших) запропоновано авторське визначення: під поняттям 

«міжнародно-правове регулювання у сфері праці» можемо розуміти сукупність 

міжнародно-правових норм, які прийняті відповідними компетентними 

суб’єктами, закріплені у офіційних міжнародних нормативно-правових актах, 

що встановлюють стандарти у сфері праці і зайнятості з метою вдосконалення 

системи внутрішнього національного трудового права. Зазначається, що 

поняття «міжнародних трудових стандартів»  знаходиться на перетині чотирьох 

галузей права – це теорія держави та права, міжнародне право, філософія права 

і власне трудове право. Автор виходить із розуміння міжнародного трудового 

права як галузі міжнародного публічного права, визначаючи його як сукупність 

міжнародно-правових норм, що встановлюють стандарти в сфері праці й 

зайнятості. Сутність міжнародно-правового регулювання праці становлять, 

насамперед, ідеї правового захисту вищих цінностей суспільства й держави, а 

саме: прав і свобод людини, її честі й гідності у сфері праці. 

Підкреслюється, що розвиток державного регулювання соціально-

трудових відносин в умовах інтегрування України у світову економіку не може 

здійснюватись без урахування міжнародних трудових стандартів, що 

включають впорядковану систему міжнародних норм і принципів, розроблених 

на основі взаємних угод між державами щодо питань, пов’язаних із визнанням 

та закріпленням основних прав людини у сфері праці, регламентуванням 

найманої праці та її окремих умов, захистом індивідуальних та колективних 

інтересів працівників, визначенням основ правового статусу трудових 

мігрантів, регулюванням праці окремих категорій працівників, формуванням 

соціальної політики та визначенням її пріоритетів. 

У підрозділі значна увага приділяється найавторитетнішому суб’єкту 

міжнародного правового регулювання праці – Міжнародній організації праці, 

як міждержавній установі, що має значний нормотворчий досвід, тривалу 

історію розвитку та займається виключно питаннями наддержавного захисту 

умов праці. Зазначені основні причини, які обумовили її створення: по-перше, 

політична ситуація у світі (перша половина ХХ століття характеризується 

революційним рухом у Росії та Європі, відбулися масові страйки у Франції, 

Англії, Італії, створюються робітничі партії). По-друге, економічні чинники, до 

яких належить прагнення певних країн якнайшвидше поліпшити становище 

працівників, подолати убогість та бідність населення. По-третє, соціальні 

умови, яким належало значне місце, оскільки робітничий клас зазнавав 

жорстокої експлуатації, робота відбувалася у важких та неприйнятних умовах 

праці і життя працівників, соціальний захист був зовсім відсутній. 

Досліджено проблему термінологічної сутності понять «міжнародний 

трудовий кодекс» і «міжнародні трудові стандарти», зазначається, що 
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український  законодавець не використовує поняття «міжнародний трудовий 

кодекс», віддаючи перевагу терміну «міжнародні трудові стандарти». 

Робиться висновок, що існує потреба на законодавчому рівні визначити  

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

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

прийнятий компетентним органом міжнародної спільноти та зафіксований 

належним правовим способом у загальнодоступному документі і служить 

базовою нормою-принципом для порівняння з нею  інших подібних об’єктів 

чи явищ. 

Здійснено аналіз актів Міжнародної організації праці у сфері оплати 

праці, серед яких Конвенція № 26 та Рекомендація № 30 «Про запровадження 

процедури встановлення мінімальної заробітної плати» (1928 р.), Конвенція 

№63 «Про статистику заробітної плати і тривалості робочого часу в основних 

галузях гірничодобувної та обробної промисловості, зокрема у цивільному і 

промисловому будівництві, а також у сільському господарстві» (1938 р.), 

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

рівної цінності» (1951 р.), Конвенція МОП № 95 «Про захист заробітної плати» 

(1970 р.) та ін. 

У підрозділі 1.2 «Міжнародно-правові стандарти праці у контексті 

національного трудового законодавства» зазначається, що удосконалення 

трудового законодавства – це діяльність компетентних органів держави з 

підтримки його якісного стану у відповідності до потреб розвитку трудових та 

тісно пов’язаних з ними відносин, яка спрямована на забезпечення 

ефективності правового регулювання останніх, яка має відбуватися в контексті 

впливу міжнародно-правових стандартів праці на національне законодавство, з 

урахуванням особливостей законодавчої системи нашої країни. 

Робиться висновок, що відсутність однаковості в регулюванні трудових 

відносин істотно ускладнює співпрацю між державами в різних сферах 

діяльності, що обумовлює потребу зближення положень трудового 

законодавства різних країн. Акцентується на необхідності  дослідження 

процесів вдосконалення трудового законодавства України під впливом 

міжнародних трудових стандартів. 

Окреслені вектори співпраці МОП з Україною у сфері реалізації 

міжнародних трудових стандартів: 1) ратифікація й практичне впровадження 

конвенцій МОП і сприяння гармонізації національного законодавства з 

міжнародними трудовими нормами МОП та європейськими стандартами; 

2) реформування трудового законодавства і підтримка реформ у сфері 

соціального страхування та соціального забезпечення; 3) розроблення та 

реалізація  програм забезпечення зайнятості, в тому числі молоді, інвалідів, 

осіб, постраждалих від торгівлі людьми; 4) реформування статистики праці; 

5) сприяння формуванню і підвищенню ефективності адміністрації праці та її 

складових, в тому числі таких інституцій: державна інспекція праці, органи 
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державного нагляду у сфері охорони праці, служба посередництва і 

примирення. 

У підрозділі пропонується класифікація міжнародно-правових стандартів 

в сфері оплати праці, виділяючи 3 групи: 1) отримання справедливої 

винагороди за рівну працю; 2) антидискримінаційні стандарти оплати праці; 

3) захист оплати праці. Вказується, що необхідним елементом правової 

реформи в Україні, зокрема в царині трудового права є удосконалення 

національного трудового законодавства під впливом міжнародних трудових 

стандартів, яке включає окремі стадії. Аналізується два основних способи 

взаємодії внутрішнього трудового права та міжнародно-трудових стандартів: 

імплементація норм міжнародного трудового права у внутрішнє право і 

прийняття внутрішнього трудового законодавства з урахуванням міжнародних 

трудових стандартів. 

Розділ 2 «Оплата праці – провідний інститут міжнародного трудового 

права» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Інститут оплати праці: становлення, поняття, 

система, форма» надається характеристика оплаті праці, яка становить собою 

базову категорію у системі умов праці. Зроблено історичний огляд нормативно-

правового матеріалу щодо регулювання інституту оплати праці, узагальнені 

висновки щодо того, коли і як саме виникли норми, що регламентують оплату 

праці, яким чином вони розвивалися і змінювались, починаючи із середини 

XIX ст. до сьогодення. 

Підтримується наукова думка, що поняття «оплати праці» ширше на 

відміну від «заробітної плати». Ґрунтуючись на вищезазначеному, 

запропоновано  правовий інститут щодо регулювання оплати праці працівників 

визначати інститутом «оплати праці», а не «заробітної плати», оскільки цільове 

призначення оплати праці спрямоване на організацію оплати, регламентацію її 

окремих елементів і всієї системи правових засобів в цій сфері, а термін 

«заробітна плата» спрямований на права працівника в трудових відносинах, на 

отримання грошової винагороди. В умовах ринкової економіки оплата праці 

визначає ціну робочої сили й залежить від попиту і пропозиції, з урахуванням 

яких відбувається продаж робочої сили, оформлюваний трудовою угодою. 

Особа, яка реалізує свою здатність до праці, персоніфікує собою пропозицію, а 

особа, яка споживає працю – попит, тобто маємо два складника ринку, 

результатом функціонування якого є рівень зайнятості й оплати праці 

населення. 

Звертається увага на те, що в національному трудовому законодавстві не 

розмежовуються поняття система і форма оплати праці. Запропоновано ввести 

класифікації системи оплати праці. В основу цієї класифікації покладено такий 

критерій як індивідуалізація праці. І в залежності від нього здійснюється поділ 

на тарифну та безтарифну. Визначено тлумачити погодинну і відрядну  як 

форми оплати праці. Аргументуючи це тим, що форма оплати плати 
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характеризує співвідношення між витратами робочого часу, продуктивністю 

праці працівників і величиною їх заробітку. Виділяється два  способи виплати 

заробітної плати – натуральний і грошовий. 

У підрозділі 2.2 «Мінімальна заробітна плата в контексті міжнародного 

трудового права» підкреслюється, що визначення сутності заробітної плати 

завжди належало до основних методологічних завдань юридичної й 

економічної наук. Проаналізовано заробітну плату як державний мінімум при 

регулюванні соціально-трудових правовідносин. 

Зауважується, позиція національного законодавця при закріпленні цієї 

дефініції «мінімальна заробітна плата» в українському законодавстві є не 

зовсім доречною. Бо у Законі України «Про оплату праці» зазначено, що розмір 

заробітної плати зазначений за «просту», «некваліфіковану працю». Проте 

нормативно не визначено, що значить «проста», «некваліфікована праця» і 

немає переліку, яку саме працю треба відносити до цієї категорії. Пропонується 

внести зміни до визначення поняття мінімальної заробітної плати та визначити 

її як державний мінімальний соціальний стандарт у царині оплати праці при 

виконанні робітником трудових обов’язків в нормальних умовах праці при 

виконанні встановленої (місячної або годинної) норми праці. 

Наводяться два підходи до встановлення мінімальної заробітної плати. 

Перший ґрунтується на мінімальних потребах, які треба задовольняти для 

збереження життя (так званий споживчий кошик життєво важливих товарів і 

послуг у вартісному вираженні). У цьому випадку мінімальна зарплата 

дорівнює прожитковому мінімуму. Саме такий підхід практикують в Україні. 

Однак в економічно розвинутих країнах його вважають за допустиме 

використовувати лише у військовий час. 

Другий підхід передбачає, що мінімальні гарантії мають поширюватись 

не лише на фізичні, а й соціальні та культурні потреби людини. Дисертантом 

відзначено, що доцільно орієнтуватися на другий підхід та намагатися 

впроваджувати його в сучасних умовах будування правової соціальної держави. 

Визначено основні напрямки регулювання оплати праці у більшості 

європейських країн: 1) встановлення мінімуму заробітної плати та визначення її 

структури; 2) впровадження певних форм оплати робочої сили; 3) індексація 

заробітної плати і здійснення заходів для запобігання її надмірного зростання. 

У підрозділі 2.3 «Індексація заробітної плати як міжнародно-правовий 

стандарт оплати праці» присвячується актуальному питанню індексації 

грошових доходів з метою зберегти купівельну здатність громадян в умовах 

зростання цін на товари та послуги. Здійснено аналіз чинного законодавства та 

його порівняння із законодавством ряду європейських країн та ЄС з приводу 

індексації заробітної плати в аспекті міжнародно-правового стандарту оплати 

праці. 

Автор вказує, що сутність індексації полягає у збільшенні номінальних 

доходів громадян в залежності від збільшення індексу споживчих цін або 
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індексу інфляції. Зазначено, що об’єктами індексації є грошові доходи 

громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового 

характеру, а саме оплата праці найманих працівників підприємств у грошовому 

вираженні, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними 

ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, 

гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші 

постійні компенсаційні виплати. 

Звертається увага, що тільки Державна служба України з питань праці 

може контролювати нарахування індексації заробітної плати. Підкреслено, що 

питання проведення індексації заробітної плати працівників під час 

переведення їх на іншу посаду, а також новоприйнятих працівників, механізм її 

здійснення не врегулюванні чинним законодавством. Робиться висновок, що 

існує нагальна потреба у затвердженні особливого порядку індексації грошових 

доходів населення протягом 2015 року. 

Відмічено, що Державна служба України з питань праці – центральний 

орган виконавчої влади України, утворений відповідно до вимог постановою 

Кабінету Міністрів від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи 

центральних органів виконавчої влади», в результаті реорганізації шляхом 

злиття Державної служби гірничого нагляду та промислової 

безпеки та Державної інспекції з питань праці. 

Зроблено висновок, що існує відмінність між механізмами індексації 

України та країн Євросоюзу, відносно порогу індексації, частоти, рівня 

(галузевого, національного, регіонального, виробничого) та порядку здійснення. 

Загальні положення стосовно державного регулювання оплати праці майже 

ідентичні до моделі України. Підкреслюється, що актуальним для України є 

питання впровадження індексації для працівників з низьким рівнем доходів, задля 

покращення рівня життя малозабезпечених верств населення. Разом з тим в 

умовах становлення договірного регулювання трудових відносин, індексація 

заробітної плати та інших доходів громадян повинна залишатися пріоритетом 

держави і визначатися імперативними нормами – обов’язковими для виконання 

всіма роботодавцями незалежно від форм власності й господарювання. 

Розділ 3 «Вплив міжнародно-правових стандартів на засади 

державного регулювання оплати праці» містить два підрозділи. 

У підрозділі 3.1 «Галузеві стандарти оплати праці: перспектива 

запровадження в Україні» визначено поняття галузевих стандартів оплати 

праці та окреслена їх перспектива запровадження в нашій державі. 

Визначено, що диференціація заробітної плати – об’єктивне явище, яке 

відображає специфіку праці та обумовлюється соціально-економічними 

відмінностями в статусі членів суспільства в сфері права, розподілу і 

споживання, притаманне для кожної країни, незалежно від рівня достатку її 

населення. Проте саме необґрунтована диференціація за різними факторами є 

одним з чинників, які негативно впливають на оплату праці та розвитку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
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економіки  в цілому. Наводяться чинники, які вливають на диференціацію 

заробітної плати: 1) різниця у професійній підготовці (трудові якості 

працівника, ступінь його професіоналізму та відповідальності); 2) різний 

доступ до можливостей отримання кваліфікації (комерційна освіта); 

3) недостатність інформації про наявність роботи; 4) дискримінація за 

національною та іншими ознаками; 5) невідповідність умов праці потребам 

працівника; 6) неефективність служби зайнятості. Вказується, що необхідно 

забезпечити оптимальну диференціацію заробітної плати за рахунок 

унормування основних факторів диференціації правовими важелями 

регулювання заробітної плати в Україні, враховуючи світовий досвід з 

вирішення цієї проблеми. Підкреслюється, що найбільш проблемним питанням 

диференціації заробітної плати в Україні є необґрунтовано високий її рівень за 

професіями працівників. 

Автором запропоновано ведення галузевих стандартів оплати праці з 

метою підвищити продуктивність праці та сприяти розвитку трудового 

потенціалу. Зазначається, що запровадження галузевих стандартів оплати праці 

в практику договірного регулювання колективних трудових відносин, як бази 

для переговорів при укладанні галузевих угод, є однією з важливих умов 

забезпечення сталого соціально-економічного розвитку і наближення до 

принципів оплати праці передових країн світу. Запропоновано авторське 

визначення галузевого стандарту оплати праці як соціального нормативу, 

алгоритм розрахунку якого є стандарт розміру регулярно виплачуваної частини 

заробітної плати працівника, що представляє базову професію організації, що 

включає в себе елементи тарифних ставок, компенсаційних виплат, пов’язаних 

з режимом роботи та умовами праці, доплат і надбавок до тарифних ставок, 

премій та винагород, що мають систематичний характер. 

Робиться висновок, що має бути прийняте рішення на державному рівні 

щодо впровадження галузевого стандарту оплати праці, яке має відбуватися 

паралельно із запровадженням системних заходів з реформування  оплати праці 

в економіці в цілому. Таке комплексне вирішення численних проблем 

українського працівника дозволить забезпечити збалансованість і виваженість 

усіх складових нової системи оплати праці і ефективність механізму її 

реалізації. 

У підрозділі 3.2 «Парадигма подальшого реформування оплати праці в 

Україні на тлі світових тенденцій» характеризується сучасний стан та потреба 

реформування інституту оплати. 

Зроблено аналіз схваленої у 2000 році Указом Президента України 

«Концепції подальшого реформування оплати праці». Основними причинами її 

розробки стало: поглиблення міжгалузевої та міжпрофесійної диференціації в 

оплаті праці внаслідок нестабільної роботи в окремих галузях економіки; 

негативні зміни у структурі собівартості зі зменшенням основної частки 

заробітної плати; недоліки в організації та нормуванні праці, що призводило до 
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неефективного використання трудового потенціалу та ін. Дисертантом 

обґрунтовано необхідність прийняття нової Концепції адаптації норми 

національного трудового законодавства до міжнародно-правових стандартів 

оплати праці задля динамічного реагування на соціально-економічні зміни в 

суспільстві з метою підвищення ефективності використання трудового 

потенціалу. Наголошується, що стимулювання зростання заробітної плати має 

здійснюватися в розрахунку на підвищення попиту на вітчизняну продукцію, і 

як наслідок, поліпшення економічної динаміки в цілому. Кінцевим наслідком 

такої політики має стати досягнення основних міжнародних соціальних 

стандартів, ратифікованих Україною як членом Міжнародної організації праці. 

Установлено, що в сучасних умовах існує значна проблема забезпечення 

конкурентоспроможності економіки України на підґрунті низької вартості 

робочої сили. Це в свою чергу спричинює гальмування та все більше доводить 

неадекватність держави щодо поточних та стратегічних завдань соціально-

економічного розвитку та викликів глобалізації. 

З урахуванням сучасного критичного становища України, з метою виходу 

з нього дисертантом запропоновані необхідні кроки для втілення завдань нової 

Концепції у життя: 1) заохочення бізнесу до підвищення оплати праці на 

підприємствах та створення нових високооплачуваних робочих місць; 

2) перехід від фіксації мінімальної заробітної плати до впровадження 

соціального стандарту відтворення працівника; 3) доцільне здійснення 

переходу від єдиної тарифної сітки до галузевих систем оплати праці, 

враховуючи міжнародний досвід вже вироблених систем оплати праці з 

урахуванням національної специфіки. 

 

ВИСНОВКИ 

 

В результаті проведеного дисертаційного дослідження сформульовано 

ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, основні з них такі: 

1. Розкрита юридична природа і запропонована авторська конструкція для 

визначення «міжнародного трудового стандарту»: це певний зразок (еталон, 

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

вираження, який прийнятий компетентним органом міжнародної спільноти та 

зафіксований належним правовим способом у загальнодоступному документі і 

служить  базовою нормою-принципом для порівняння з нею  інших подібних 

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

характерні міжнародному трудовому стандарту. Основні види міжнародних 

трудових стандартів знайшли відбиття у Конституції України, а саме у статтях 

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

відпочинок, заборони дискримінації у соціально-трудових відносинах. 

2. Запропоновано класифікацію міжнародно-правових стандартів в сфері 

оплати праці, виділяючи 3 групи: 
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– отримання справедливої винагороди за рівну працю; 

– антидискримінаційні стандарти оплати праці; 

– захист оплати праці. 

3. Охарактеризовано інститут оплати праці. Визначено, що оплата праці  

становить собою базову категорію у системі умов праці. Вона є тим сигнальним 

показником, у якому відбиваються усі суперечності суспільства, усі його 

досягнення і прорахунки. Сучасний етап ринкових перетворень, який 

переживає Україна, вимагає нової ідеології формування системи оплати праці, 

що має стати одним із головних стимулів підвищення продуктивності праці й 

ефективності управління. В національному трудовому законодавстві не 

розмежовуються поняття система і форма оплати праці. Запропоновано ввести 

класифікації системи оплати праці. В основу цієї класифікації покласти такий 

критерій як індивідуалізація праці. І в залежності від нього здійснювати поділ 

на тарифну та безтарифну. Визначено тлумачити погодинну і відрядну як 

форми оплати праці. Аргументуючи це тим, що форма оплати плати 

характеризує співвідношення між витратами робочого часу, продуктивністю 

праці працівників і величиною їх заробітку. Натуральний і грошовий – виділяти 

як способи виплати заробітної плати. 

4. Проаналізована мінімальна заробітна плата в контексті міжнародного 

трудового права. Встановлено, що у більшості європейських країн по 

основній частині трудящих здійснюється регулювання оплати праці в таких 

основних напрямках: 1) встановлення мінімуму заробітної плати та 

визначення її структури; 2) впровадження певних форм оплати робочої сили; 

3) індексація заробітної плати і здійснення заходів для запобігання її 

надмірного зростання. 

5. Автором акцентовано увагу на тому, що питання залежності  мінімальної 

заробітної плата від прожиткового мінімуму є дискусійним.  Зауважено, що 

дотепер і в науці, і на практиці використовується лише один соціальний стандарт 

– прожитковий мінімум із застарілим, недостатнім набором товарів і послуг, що 

викликає постійні нарікання, замість того, щоб науково обґрунтувати і 

законодавчо визначитися з новою системою споживчих бюджетів, що слугувала б 

основою для розробки соціальних стандартів, у тому числі в оплаті праці. 

Наголошується на необхідності впровадження відновлювальних споживчих 

бюджетів працездатного населення, розроблених з врахуванням умов праці,  

доплат на утримування дитини тощо. Зроблено висновок про неадекватність 

прожиткового мінімуму, що породжує дезорієнтацію в соціальній політиці 

загалом і в політиці забезпечення доходів населення зокрема. 

6. Диференціація заробітної плати – об’єктивне явище, що відображає 

специфіку праці та обумовлюється соціально-економічними відмінностями в 

статусі членів суспільства в сфері права, розподілу і споживання, притаманне 

для кожної країни, незалежно від рівня достатку її населення. Основними 

факторами диференціації заробітної плати є: 1) демографічні (стать, вік, расова 
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приналежність, здібності); 2) професійні (фах, спеціальність, освіта, кваліфікація, 

досвід, рівень професіоналізму тощо); 3) соціально-статусні (робота за наймом, 

залучення до виконання договору підряду, підприємець, самозайняті, вільна 

професія тощо); 4) соціально-економічні (вид занять або діяльності, галузь, 

режим робочого часу, умови праці тощо); 5) соціально-географічні (природно-

кліматичні особливості місця роботи, його територіальна самостійність, 

щільність та характер розселення, національні особливості); 6) соціально-

політичні (політична стабільність в регіоні, рівень розвитку соціальної 

інфраструктури тощо). Підкреслено, що  саме необґрунтована диференціація за 

різними факторами є одним з чинників, які негативно на оплаті праці та розвитку 

економіки  в цілому. Необхідно забезпечити оптимальну диференціацію 

заробітної плати за рахунок унормування основних факторів диференціації 

правовими важелями регулювання заробітної плати в Україні, враховуючи 

світовий досвід з вирішення цієї проблеми. 

7. Зазначено, що існує відмінність між механізмами індексації України та 

країн Євросоюзу, відносно порогу індексації, частоти, рівня (галузевому, 

національному, регіональному, виробничому) та порядку здійснення. Загальні 

положення стосовно державного регулювання оплати праці майже ідентичні до 

моделі України. Актуальним для України є питання впровадження індексації 

для працівників з низьким рівнем доходів, задля покращення рівня життя 

малозабезпечених верств населення. Разом з тим в умовах становлення 

договірного регулювання трудових відносин, індексація заробітної плати та 

інших доходів громадян повинна залишатися пріоритетом держави і 

визначатися імперативними нормами – обов’язковими для виконання всіма 

роботодавцями незалежно від форм власності й господарювання. 

Запропоновано внести зміни до національного законодавства щодо 

визначення поняття мінімальної заробітної плати та визначити її як державний 

мінімальний соціальний стандарт у царині оплати праці при виконанні 

робітником трудових обов’язків в нормальних умовах праці при виконанні 

встановленої (місячної або годинної) норми праці. 

8. Визначено, що «галузевий стандарт оплати праці» (ГСОП) має 

розраховуватися як «мінімальний стандарт оплати праці» помножений на 

«підвищувальний галузевий коефіцієнт». При цьому мінімальний стандарт 

оплати праці (МСОП) визначати як еталон, який включає в себе мінімальний 

набір продуктів харчування, товарів та послуг, необхідних для відновлення з 

життєвих сил і енергії робітника, на якого у процесі роботи впливають шкідливі 

та (або) небезпечні виробничі фактори. Розрахунки МСОП мають ґрунтуватися 

на визначенні мінімальних споживчих бюджетів за видами робіт та професій. 

Підвищувальний галузевий коефіцієнт (ПГК) залежить від: 1) галузі, в якій 

працює робітник; 2) характеру роботи, виконуваної працівником; 3) ПГК мають 

визначатися галузевими угодами і бути затвердженими Кабінетом Міністрів 

України. 
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9. Обґрунтована необхідність прийняття нової Концепції адаптації норм 

національного трудового законодавства до міжнародно-правових стандартів 

оплати праці задля динамічного реагування на соціально-економічні зміни в 

суспільстві з метою підвищення ефективності використання трудового 

потенціалу. Основними положеннями, які повинні бути враховані у створенні 

нової Концепції є: 1) в умовах коли діюча тарифна система оплати праці 

втрачає своє значення, система соціального партнерства тільки формується, а 

механізм узгодження попиту і пропозиції на ринку праці практично відсутній, 

повинна бути забезпечена провідна роль держави в реформування політики 

оплати праці і доходів населення; 2) реформа заробітної плати має носити 

комплексний характер, охоплювати ринковий і неринковий сектори економіки і 

переслідувати такі цілі: 

а) підвищення платоспроможного попиту на внутрішньому ринку і 

зростання інвестиційної активності; 

б) реструктуризацію валового внутрішнього продукту в частині 

підвищення питомої ваги заробітної плати (для порівняння: в розвинутих 

країнах світу рівень заробітної плати у ВВП становить 60–70 %); 

в) встановлення раціональних співвідношень між заробітною платою, 

підприємницьким прибутком і прибутком від власності; 

г) забезпечення раціонального співвідношення в оплаті праці працівників 

бюджетної та небюджетної сфер. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кабаченко М. О. Міжнародно-правові стандарти оплати праці. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2015. 

Дисертація присвячена складній проблемі теоретичних засад правового 

регулювання відносин, що виникають під час оплати праці, з урахуванням 

міжнародно-правових трудових стандартів. Висвітлено особливості правового 

регулювання інституту оплати праці в зарубіжних країнах. 

У дисертації здійснений аналіз національного законодавства у сфері 

оплати праці; визначено систему, форми, способи оплати праці; 

охарактеризовано індексацію заробітної плати як міжнародно-правовий 

стандарт оплати праці. Окремо розглядається мінімальна заробітна плата як 

державний мінімум при регулюванні соціально-трудових правовідносин. 
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Розроблено пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення 

національного трудового законодавства з урахуванням міжнародно-правових 

стандартів оплати праці. 

Ключові слова: оплата праці, мінімальна заробітна плата, індексація 

заробітної плати, галузеві стандарти оплати праці, міжнародні трудові 

стандарти. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Кабаченко М. А. Международно-правовые стандарты оплаты 

труда. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.05 – трудовое право; право социального обеспечения. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена сложной проблеме теоретических основ 

правового регулирования отношений, возникающих при оплате труда, с 

учетом международно-правовых трудовых стандартов. Установлены 

объективные предпосылки, определяющие необходимость сближения 

международного и национального регулирования отношений в сфере труда. 

Определены признаки и виды международных трудовых стандартов, что в 

последующем стало фундаментом для составления классификации 

международных стандартов оплаты труда. Автор предлагает  выделять 3 

группы международно-правовых стандартов оплаты труда: 1) получение 

справедливого вознаграждения за равный труд; 2) антидискриминационные 

стандарты оплаты труда; 3) защита оплаты труда. Освещены особенности 

правового регулирования института оплаты труда в зарубежных странах, 

рассмотрены правовые акты Международной организации труда в сфере 

оплаты труда. 

В ходе диссертационного исследования диссертантом сделан вывод, что 

отсутствие единообразия в регулировании трудовых отношений существенно 

затрудняет сотрудничество между государствами в различных сферах 

деятельности, что обуславливает потребность сближения положений трудового 

законодательства разных стран. Акцентируется внимание на необходимости 

исследования процессов совершенствования национального законодательства в 

сфере оплаты труда  под влиянием международных трудовых стандартов. В 

этом аспекте указанны векторы сотрудничества МОТ с Украиной в сфере 

реализации международных трудовых стандартов. 

В диссертации осуществлен анализ национального законодательства в 

сфере оплаты труда; определена система, формы, способы оплаты труда; 

охарактеризованы индексацию заработной платы как международно-правовой 

стандарт оплаты труда. Отдельно рассматривается минимальная заработная 
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плата как государственный минимум при регулировании социально-трудовых 

отношений. 

В работе должное внимание уделено  актуальному  вопросу актуальному 

вопросу индексации денежных доходов с целью сохранить покупательную 

способность граждан в условиях роста цен на товары и услуги. Осуществлен 

анализ действующего законодательства и его сравнение с законодательством 

ряда европейских стран и ЕС по поводу индексации заработной платы в аспекте 

международно-правовых стандартов оплаты труда. 

Диссертантом обоснована необходимость принятия новой Концепции 

адаптации нормы национального трудового законодательства с международно-

правовыми стандартами оплаты труда для динамичного реагирования на 

социально-экономические изменения в обществе. Целью которой должно стать 

переход от определения цены труда как стоимости средств для личного 

потребления работника к определению реальной цены рабочей силы как 

стоимости средств, необходимых для полноценного расширенного 

воспроизводства работающего человека и членов его семьи. 

Ключевые слова: оплата труда, минимальная заработная плата, 

индексация заработной платы, отраслевые стандарты оплаты труда, 

международные трудовые стандарты. 

 

ANNOTATION 

 

Kabachenko M. O. International legal standards of payment. – The 

manuscript. 

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

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

of Kyiv Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis is devoted to the complex problem of theoretical principles of legal 

regulation of relations arising when remuneration, taking into consideration the 

international legal labour standards. The peculiarities of the legal regulation of the 

institute of wages in foreign countries. 

The thesis realized analysis of national legislation in sphere of labour 

remuneration; The system, forms, methods of remuneration; characterized indexing 

wages as international – legal standard wages. Separately, the minimum wage is seen 

as a state minimum in the regulation of social and labor relations. There were 

analised the prospect of the introduction of industry standards of payment in Ukraine. 

Suggestions and recommendations for improving national labor legislation 

based on international – legal standards of remuneration. 

Key words: pay, minimum wage, indexation of wages, wage industry 

standards, international labour standards. 
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