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ВСТУП 

 

Актуальність роботи полягає в тому, що з одного боку підвищення 

фонду оплати праці – це потужний стимул підвищення продуктивності і якості 

праці, а з іншого боку – це стаття витрат, яка потребує постійного регулювання. 

Звідси випливає необхідність оптимізації розміру оплати праці у відповідність з 

фінансовим становищем підприємства, що вимагає вибору певного методу 

планування, найбільш відповідає потребам установ, закладів та організацій. 

Розробкою питань організації та регулювання заробітної плати в системі 

соціально-трудових відносин займалися такі вчені як: Базалійська Н. П., 

Баксалова О. М., Бараник З. П., Біліченко О. С., Богацька Н. М., Гризовська Л. 

О., Коваленко О. В., Маклаков С. М., Маркевич А. Є., Медік А. О., Сьомченко 

В. В., Саркісян А. С., Шостак І. В. та ін. 

Мета роботи – обґрунтування організації та регулювання заробітної 

плати в системі соціально-трудових відносин. 

Для досягнення поставленої мети курсової роботи послідовно вирішені 

певні завдання, а саме: 

 визначити роль та місце заробітної плати в житті ; 

 дослідити неможливість створення праці без врегульованих соціальних 

трудових відносин; 

 обґрунтувати особливості втілення регулюючого аспекту у вигляді 

заробітної плати; 

 дослідити нормативно-правове регулювання заробітної плати як одна  

із форма захисту соціально-трудових відносин працівника ; 

 виявити проблеми застосування нормативно-правових актів в 

практичну діяльність; 

 дослідити вставлення справедливої заробітної плати для покращення  

системи соціальних трудових відносин. 

Об’єктом дослідження є організація та регулювання заробітної плати в 

системі соціально-трудових відносин. 
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Предметом дослідження є процесу організації та регулювання заробітної 

плати в системі соціально-трудових відносин. 

Наукова новизна даного дослідження полягає в удосконаленні 

теоретико-методичних засад та розробленні практичних рекомендацій щодо 

соціально-економічні процеси підвищення ефективності організації та 

регулювання заробітної плати в системі соціально-трудових відносин.  

У даній роботі був застосований ряд методів і прийомів дослідження: 

системний, структурний, логічний та порівняльний аналіз (вказати які методи 

при аналізі чого саме використовувались). Паралельно з традиційними 

методами економічного дослідження були використані методи економічної 

статистики і спостережень. 
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РОЗДІЛ І. ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА ЯК ОСНОВА В СОЦІАЛЬНИХ 

ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ 

 

1.1. Роль та місце заробітної плати в житті 

 

У сучасних умовах господарювання комунальних підприємств правильна 

та своєчасна організація бухгалтерського обліку господарських операцій із 

розрахунків по заробітній платі є в центрі уваги, саме тому питання організації 

та обліку нарахування заробітної плати потребують поглиблених досліджень. З 

одного боку, «заробітна плата» як соціально-економічна категорія – є основним 

джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою 

характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства, а з іншого боку, її 

правильна організація зацікавлює працівників підвищувати ефективність 

виробництва, отже, безпосередньо впливає на темпи та масштаби соціально-

економічного розвитку країни. 

Як елемент ринку праці «заробітна плата» є ціною робочої сили, а також 

статтею витрат на виробництво, що включається до собівартості продукції, 

робіт (послуг) на кожному підприємстві. Так, питання організації і обліково-

аналітичного забезпечення розрахунків із заробітної плати на підприємстві є 

основою соціально-трудових відносин найманих працівників, роботодавців і 

держави, що впливають на ефективність управління трудовими ресурсами в 

цілому [13, с. 43].  

Формування заробітної плати є найважливішим об’єктом управління 

будь-якого суб’єкта ринкової економіки, оскільки, з одного боку, його 

зростання стимулює підвищення ефективності використання трудових ресурсів, 

з іншого, – тягне за собою зростання загальної величини витрат організації, що 

безумовно знижує її фінансові результати. Таким чином, мета управління 

фондом заробітної плати полягає в забезпеченні відносної економії за даним 

показником при підвищенні його позитивного впливу на приріст 

продуктивності праці [16, с. 212]. 
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Вперше в історії заробітну плату, як оцінку працівника на підприємстві 

визначив відомий у світі англійський економіст В. Петті у сімнадцятому 

сторіччі. Концепція заробітної плати базувалася на основі ціни праці та стала 

одним із найеластичніших варіантів тлумачення в економічної теорії. Розмір 

заробітної плати працівників В. Петті трактував через природну ціну праці, 

рівень якої визначається фізіологічними потребами для засобів існування та 

комфортного функціонування кожного працівника, а також усіх членів його 

сім’ї [29, с. 318]. 

На території України є закон «Про оплату праці» в ньому зустрічаються 

наступні визначення: «заробітна плата працівника – це винагорода, виражена у 

грошовому виразі, яку за трудовим договором підприємства виплачує своєму 

працівникові за виконану роботу [7]. Слід зазначити, що поняття «фонд 

заробітної плати» є неоднозначним, його часто плутають з фондом заробітної 

плати, в зв’язку з чим він по-різному трактується вітчизняними економістами 

[13, с. 43]. Зустрічаються в літературі визначення поняття фонду заробітної 

плати, в основному, включають три елементи: об’єкт дослідження, його склад 

за напрямами використання та часовий відрізок використання. Причому 

найбільша смислове навантаження суті досліджуваного поняття пов’язана з 

характеристикою першого елемента, що сприяє чіткому визначенню мети 

управління фондом заробітної плати в цілому. 

Більшість авторів у якості об’єкта дослідження виділяють або грошові 

кошти [18, с. 23; 30, с. 215], або загальну суму грошових коштів [18, с. 177], або 

сумарні грошові кошти [29], що не розкриває економічну сутність 

досліджуваного поняття, тим самим не дозволяючи визначити чітку мету 

управління фондом заробітної плати.  

Деякі науковці визначають «заробітну плату» і «оплату праці» як тотожні 

поняття. Зокрема, В. М. Лукашевич вважає, що ці поняття – рівноцінні, хоча 

між ними і є певна відмінність: видатки на заробітну плату здійснюють із 

фонду оплати праці, а інші заохочувальні та компенсаційні виплати проводять 
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за рахунок підприємства або «коштів спеціального призначення та цільових 

надходжень» [33, с. 98]. 

З точки зору В. С. Толуб’як «заробітна плата» – це плата робітнику за 

виконану роботу, яка дає йому можливість забезпечувати себе та свою сім’ю 

необхідними засобами до життя, а також заощаджувати на майбутнє, у тому 

числі здійснювати страхування на пенсійне забезпечення» [48, с. 243]. 

Вітчизняний економіст С. Ф. Покропивний вважає, що «заробітна плата» 

як економічна категорія відображає відносини між найманими працівниками та 

роботодавцями щодо розподілу новоствореної вартості (доходу) [44, с. 412]. 

Трактування сутності фонду заробітної плати як частини національного 

доходу, на думку Ф. Л. Перепадя [43, с. 551], є більш доречною при описі 

проблем економіки країни в цілому, але практично марна при постановці та 

вирішенні завдань управління на рівні господарюючого суб’єкта. 

У роботі О. В. Коба [27, с. 177] фонд заробітної плати розглядається як 

цільове джерело фінансування витрат, що відносяться на собівартість, а 

дослідники Л. М. Киш та Н. Ф. Курило [26, с. 91] розглядають фонд заробітної 

плати як сумарні витрати підприємства. І тому і в іншому випадку мова йде про 

цільові витрати конкретної комерційної організації, з чим слід погодитися. 

Однак в першому випадку джерела формування фонду заробітної плати 

обмежені собівартістю продукції, що не відповідає істині, а в другому – не 

конкретизовані за складом, що ускладнює можливості управлінського аналізу. 

Другий елемент даного поняття стосується складу фонду заробітної плати 

за напрямами використання, в якості яких виділяються: 

 заробітна плата, преміальні виплати, що компенсують виплати [16, с. 

91]; 

 заробітна плата, преміальні виплати, різні доплати працівникам [17]; 

 оплата праці, виплата премій, винагород [29, с. 174] за відрядними 

розцінками, тарифними ставками, окладами, а також доплат, надбавок і премій 

[33, с. 104]; 
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 оплата праці всіх працівників і виплати соціального характеру [19, с. 

91]. 

Розглядаючи склад фонду заробітної плати з різним ступенем деталізації, 

автори, проте, чітко не пов’язують напряму його використання ні з джерелами 

фінансування, ні з формами заробітної плати. Більшою мірою представляється 

систематизованим складу фонду заробітної плати у визначенні, що 

зустрічається в роботі О. В. Коба [27, с. 180], де чітко виділені два принципово 

різних напрямки: оплата праці і соціальні виплати. 

Особливої актуальності набуло питання підвищення ефективності оплати 

праці на підприємстві. Заробітна плата є точкою перетину інтересів багатьох 

сторін: підприємства, працівника, податкових органів, фондів тощо. Кожна зі 

сторін оцінює значення заробітної плати як найважливіше [28]. Інформаційне 

забезпечення аналізу розрахунків з персоналом із заробітної плати зображено в 

Додатку А. 

Визначивши та проаналізувавши інформаційне забезпечення 

економічного аналізу розрахунків з персоналом, можна схематично зобразити 

етапи його проведення рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Етапи аналізу розрахунків з персоналом [25, с. 45] 

 

Організація заробітної плати базується на трьох основних елементах: 

тарифна система; нормування праці; форми та системи заробітної плати. 

Тарифна система є базовим елементом формування заробітної плати на 

Проведення економічного аналізу розрахунків з персоналом: 

 
I етап. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами. 

 
II етап. Оцінка ефективності використання людського капіталу. 

 
III етап. Аналіз витрат на оплату праці. 

 
IV етап. Аналіз факторів, що обумовили зміну обсягу фонду оплати праці. 
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підприємстві і включає в себе тарифну сітку, тарифно-кваліфікаційні довідники 

та тарифні ставки [17]. Нормування праці базується на декількох показниках: 

норма часу та норма виробітку продукції. Норму виробітку встановлює 

підприємство для працівника, щодо виробітку продукції за його робочий час. 

Норма часу встановлюється за рахунок виконання необхідної для працівника 

роботи в певних умовах.  

Оплата праці складається з основної заробітної плати й додаткової оплати 

праці (рис. 1.2).  

 

Рис. 1.2. Види заробітної плати [30, с. 212] 

 

Основна заробітна плата складається, як винагорода за виконану роботу в 

межах повноважень працівника компанії (робочі часи, завдання, посадові 

обов’язки та ін.). Додаткова заробітна плата базується на винагороді, яка 

нараховується на поза встановлені норми, за особливі умови праці та 

винагороду за винахідливість [24, с. 47]. 

Інші компенсаційні та заохочувальні виплати – вони сплачуються 

працівникам у вигляді премій та бонусів за місяць, квартал чи рік за 

спеціальними системами чи положеннями, які не передбачені актами чинного 

законодавства. 

На сьогоднішній день є дві форми оплати праці: погодинна і відрядна. До 

погодинної оплати відноситься кількість відпрацьованого часу працівником 

підприємства та його тарифна ставка (вартість роботи за одну одиницю часу). 

До погодинної праці необхідно віднести дві системи: проста погодинна та 

преміальна погодинна. Проста погодинна оплата праці формуються для 

працівника за рахунок відпрацьованих нормо-годин на тарифну ставку 

установлену підприємством. Відрядна нараховується працівнику підприємства 

Інші компенсаційні та 

заохочувальні виплати 

Основна 
Заробітна плата 

Додаткова 



10 
 

за кількість виготовленої продукції з урахуванням вартості на виготовлену  

одиницю продукції. За відрядної форми сума заробітної плати, яка буде 

нарахована, визначається, фіксованою розцінкою за одну одиницю продукції 

кількістю виробів (з урахуванням прямої відрядної) [16, с. 81]. 

Заробітна плата працівників, їх преміювання залежить від виконання 

норм виробітку, ефективності роботи працівників підприємства. Доплати та 

надбавки, поділяють на стимулятивні та компенсаційні. 

Компенсаційні виплати на підприємстві повинні забезпечити 

відшкодування втрат працівником ( продуктивність використання робочого 

часу, повноцінного використання людського потенціалу підприємства, 

працездатності працівника). 

Стимулювальні виплати працівнику мають мету на мотиваційну 

складову, яка буде спонукати співробітника до досягнення найвищих 

результатів на підприємстві. 

Надбавки на підприємстві спрямовані на компенсацію або стимулювання 

працівника компанії у зв’язку зі зміною умов праці або з підвищенням ділових 

та професійно-кваліфікаційних якостей працівника підприємства [35, с. 181]. 

Отже, заробітна плата – це частина сукупних витрат організації, 

пов’язаних з оплатою праці, відрахуваннями на соціальні потреби, соціальними 

виплатами, і частина нерозподіленого прибутку, спрямованої на додаткове 

преміювання працівників.  

 

1.2. Неможливість створення праці без врегульованих соціальних 

трудових відносин  

 

Розвиток соціально-трудових відносин розпочався з виникненням 

найманої праці як явища і продовжує тривати в сучасних умовах, 

зумовлюючись розвитком виробничих систем, правових засад державного 

регулювання сфери праці, потреб індивідів та шляхів і способів їх задоволення. 

Таким чином, наукові погляди на сутність, роль і основні засади ефективного 
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формування трудових відносин пройшли тривалий еволюційний шлях 

вдосконалення, хоча термін «соціально-трудові відносини» отримав практичне 

застосування порівняно недавно. Його включення до системи понять і категорій 

економіки праці пов’язане насамперед з еволюцією наукових і прикладних 

уявлень про роль людей у розвитку економіки. Так, сучасна економічна думка 

перейшла до розгляду індивідів як повноправних суб’єктів соціально-трудових 

відносин (СТВ), які вимагають не лише уваги до своїх потреб, а й їх 

повноцінного задоволення, оскільки від цього залежить не лише якість їхнього 

життя, а й рівень соціального розвитку суспільства загалом [40, с. 269]. З огляду 

на це особливого значення набуває встановлення чітких сутнісних 

характеристик соціально-трудових відносин як економічної категорії з метою 

розроблення теоретичного базису їх формування, регулювання та 

вдосконалення. 

Найбільш поширеним у вітчизняних наукових колах є трактування 

сутності соціально-трудових відносин як комплексу відносин між найманими 

працівниками і роботодавцями (суб’єктами й органами, що їх представляють) 

за участі держави (органів виконавчої і законодавчої влади), які пов’язані з 

наймом працівників, використанням та оплатою їхньої праці, відтворенням 

робочої сили і спрямовані на забезпечення соціальної злагоди, високого рівня 

та якості життя працівників, високої ефективності роботи підприємств [49, с. 

132]. 

На нашу думку, вказане визначення містить деякі спірні положення, 

зокрема в тій частині, де вказано, що соціально-трудові відносини відбуваються 

за участі держави. Так, вони відбуваються за участі держави, якщо вона 

виступає роботодавцем, у інших же ситуаціях держава є не учасником 

соціально-трудових відносин, а їх регулятором. 

Окрім того, наведене вище визначення стверджує, що СТВ 

спрямовуються на забезпечення соціальної злагоди, високого рівня та якості 

життя працівників, забезпечення високоефективної діяльності суб’єктів 

господарювання, хоча було б доречніше говорити про те, що вони повинні 
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спрямовуватися, адже на практиці, особливо у вітчизняних реаліях, таке 

спрямування соціально-трудових відносин є не надто поширеним. 

Науковці [19, с. 143] у своїх трактуваннях найчастіше пропонують 

розуміти соціально-трудові відносини як взаємовідносини, взаємозалежність чи 

взаємодію. Наскільки доречним є застосування вказаних термінів, можна 

зрозуміти, провівши порівняння їх змістовного наповнення. 

На основі наведених тверджень можемо відзначити, що сутність 

соціально-трудових відносин як економічної категорії недоцільно трактувати як 

сукупність взаємозалежностей між їх суб’єктами, оскільки таке твердження є 

більш доречним під час визначення сутності СТВ як системи. Натомість 

розгляд соціально-трудових відносин як економічної категорії дає змогу 

застосовувати такі терміни, як взаємовідносини та взаємодія. Однак, на нашу 

думку, цього не досить для формулювання визначення СТВ, а тому вважаємо за 

необхідне дослідити сутнісні характеристики вказаної економічної категорії. 

Перша й основна характеристика соціально-трудових відносин – це їх 

об’єктивний характер. На об’єктивності існування СТВ наголошують і 

дослідники вказаної тематики. Це пов’язано з тим, що окремі сторони 

соціально-трудових відносин не мають можливості забезпечити реалізацію 

своїх інтересів без взаємодії з іншими сторонами. У результаті існування 

соціально-трудових відносин зумовлюється об’єктивною необхідністю, а вони 

самі формуються і розвиваються незалежно від бажання окремих суб’єктів, 

незалежно від того, здійснюється їхнє державне регулювання чи ні. Водночас 

розвитку соціально-трудових відносин можна задавати певного напряму, і саме 

в цьому полягає головна роль держави у сфері СТВ [15, с. 210]. 

Наступна сутнісна ознака соціально-трудових відносин – суб’єктивність 

потреб і інтересів сторін. Кожна зі сторін соціально-трудових відносин, якими в 

узагальненому вигляді постають наймані працівники, роботодавці та держава, 

має свої цілі та переслідує свої власні інтереси в процесі СТВ [533 с. 53]. 

Варто відзначити, що сторони соціально-трудових відносин завжди 

тяжіють до реалізації своїх інтересів і задоволення власних потреб. Саме тому 
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третя характерна особливість СТВ – необхідність державного регулювання для 

встановлення чітких норм функціонування соціально-трудової сфери і 

контролю за їх дотриманням з метою закріплення вектора розвитку соціально-

трудових відносин [23, с. 87]. Наступна сутнісна характеристика соціально-

трудових відносин як економічної категорії полягає у їхньому особливому 

значенні для економічного розвитку, підвищення якості життя населення та 

досягнення соціально-економічного прогресу як у межах окремих територій, 

країн, регіонів, так і загалом для світового економічного простору [23, с. 205].  

Система регулювання заробітної плати як однієї  із форма захисту 

соціально-трудових відносин працівника в усі роки була дуже болюча тема для 

керівників підприємств, за рахунок підвищення успіху підприємства де-які 

керівники мали вибір серед наймання персоналу, тому зневажали інтересами 

своїх працівників [12, с. 195]. Якщо подивитися на успіх зарубіжних 

підприємств, то можна побачити, що успіху вони змогли досягти за рахунок 

сприятливих умов для свого персоналу, а також розроблені інноваційні умови 

оплати праці персоналу [34]. 

На оплату праці працівникам підприємства впливають деякі фактори, а 

саме (рис. 1.3): 

 

Рис. 1.3. Фактори що впливають на заробітну плату [32, с. 105] 

 

Керівництво підприємства – встановлює розмір заробітної плати 

відштовхуючись від виконаної роботи працівникові підприємства, а також при 

формуванні зарплатного фонду підприємства. 

Фактори впливу на заробітну плату 

Держава 

Керівництво 

підприємства 
Профспілки Умови праці 

Освіта 

Попит та 

пропозиція на 

робочу силу 
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Освіта – часто зустрічається на ринку праці коли заробітна плата 

формується на базі освіти фахівця, якщо працівник немає вищої освіти, то він 

буде отримувати нижчу заробітну плату аніж фахівець з вищою освітою. 

Держава – має вплив не тільки на державні підприємства, а також на 

приватний сектор встановлюючи розмір мінімальної заробітної плати для 

працівників компанії, а також соціальні відрахування та встановлюючи 

тривалість робочого дня [27, с. 179]. 

Попит та пропозиція на робочу силу – за рахунок великої кількості 

працівників одного сектору заробітна плата може падати, тому що 

підприємство може замінити працівника який довго працює в компанії на 

нового [15, с. 212]. 

Профспілки – працівники об’єднуються в колективи щоб спільними 

зусиллями впливати на рівень та механізм формування заробітної плати. 

Умови праці – за рахунок важким умов або які наносять шкоду здоров’ю, 

підприємство встановлює високі планки заробітної плати у тому числі і 

відшкодування за завдану шкоду [18, с. 31]. 

Для трансформації організації трудових відносин суттєво, що 

характерним для «нової економіки» стає з’єднання ознак масово-конвеєрної та 

ремісничої організації виробництва, що дозволяє швидку перебудову 

виробничого циклу під можливість частої зміни випуску високоякісної 

продукції, але створює підстави для підвищення вимог до внутрішньо 

корпоративного менеджменту. Сьогодні можна констатувати перехід безлічі 

компаній до орієнтації на індивідуальний попит як елементі моделі 

виробництва для нової економіки. При цьому самі підприємства стають 

компактнішими, потрібно менше часу на дизайн і модернізацію виробничого 

циклу, відповідно - формуються нові вимоги до якості персоналу (зокрема, для 

ліквідації можливих дефектів, виправлення помилок на ранніх стадіях 

виробництва). До того ж новітність соціально-економічного укладу полягає 

саме у тому, що він часто ґрунтується на особливої продуктивності розумової 

праці: знань, що втілені у новітніх технологіях. Причому для формування та 
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активізації інтелектуального капіталу часто діє правило не тільки 

«стимулювання праці», але й «стимулювання працею», не стільки примушення, 

скільки спонукання, що потребує додавати в аналіз додаткові аспекти 

життєдіяльності. Своєю чергою, розповсюдження багатоскладової праці «кидає 

виклик» людині, а необхідність покладатися в рішеннях на самого себе, 

самокритичність взагалі не локалізуються лише у виробничій сфері. Причому 

для «нової економіки» характерним стає з’єднання ознак масово-конвеєрної і 

ремісничої організації виробництва, що дозволяє швидку перебудову 

виробничого циклу під можливість частої зміни випуску високоякісної 

продукції [28]. 

Згодом же виділилися підходи, пов’язані: з необхідністю серйозної участі 

держави в економічних процесах, переважанням акценту на ринкові відносини, 

а також орієнтацій на «проміжний» варіант в економічній, у тому числі 

інноваційної, політиці, коли розгалужене державне регулювання поєднується з 

низьким ступенем централізації державного апарату при використанні 

переважно непрямих методів впливу при розвиненій системі узгодження 

інтересів держави, бізнесу і персоналу. Відповідно до 87 Конвенції МОП з 

приводу гармонізації прав учасників трудового процесу, соціально 

відповідальний бізнес-партнер державних органів в формуванні соціальних 

гарантій [27, с. 177]. 

Водночас трансформувалися вимоги до сутності та оформлення трудових 

відносин, адекватних технологічним особливостям, що формуються у 

сучасному світі. Зокрема, продуктивним напрямом забезпечення інноваційного 

розвитку сьогодні є як забезпечення наукової та науково-технічної творчості в 

процесі трудових відносин, так і активізація своєї позиції щодо реалізації його 

результатів, зокрема – при трансферті технологій, на ринку наукових продуктів. 

Утім адекватність трудового законодавства глобальним тенденціям розвитку 

трудових відносин ще не досягла рівня, котрий забезпечив би їх унормування: 

 зберігається недостатній рівень прозорості процедур, переплетіння 

формальних регламентацій і неформальних норм; 
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 трансформації не мають системного характеру; 

 взаємодія сторін трудових відносин не досягла рівня адекватності 

завданням розвитку суспільства [31, с. 37]. 

Забезпечення стійкого розвитку передбачає досягнення прогресивної 

структури економіки, гідній спеціалізації в міжнародній системі розподілу 

праці. При цьому перетворення інтелектуального потенціалу країни на її 

інтелектуальний капітал щонайменше передбачає забезпечення: 

 комплексності його структури; 

 осучаснення його форм; 

 підтримку середовища його затребуваності [36, с. 262]. 

Підсумовуючи вищенаведене, можемо говорити про те, що соціально-

трудові відносини завжди об’єктивно наявні між трьома сторонами – 

роботодавцями, найманими працівниками та державою, які при цьому 

переслідують власні суб’єктивні цілі. Оптимальне балансування цих цілей є 

основним завданням державного регулювання СТВ для спрямування їх у 

напрямі підвищення якості життя населення та показників соціально-

економічного розвитку. Звідси можемо сформулювати таке визначення: 

соціально-трудові відносини як економічна категорія – це відносини 

роботодавців і найманих працівників та їх об’єднань, які об’єктивно 

виникають, взаємно впливають та розвиваються на основі сформованих зв’язків 

і взаємодії та регулюються і контролюються державою (в особі відповідних 

органів, структур, організацій, установ) із метою узгодження інтересів сторін, 

забезпечення соціально-економічного розвитку територій, підвищення рівня та 

якості життя індивідів та досягнення соціального прогресу. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

2.1. Втілення регулюючого аспекту у вигляді заробітної плати 

 

Сучасна соціально-економічна та суспільно-політична ситуація в Україні, 

яка характеризується перманентною внутрішньою нестабільністю та 

вразливістю до зовнішніх чинників, зумовлює необхідність формування 

ефективної політики для забезпечення соціальної стабільності та генерування 

достатнього обсягу фінансових ресурсів для належного виконання державою 

основних функцій. За цих умов актуальною проблемою є забезпечення 

належного життєвого рівня громадян та створення дієвої системи соціальних 

гарантій. Середня номінальна заробітна плата штатного працівника 

підприємств, установ та організацій у грудні 2020р. становила 14179 грн, що у 

2,8 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн). Порівняно із 

листопадом розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 

18,3%, а за останні 12 місяців (відносно грудня 2019 р.) – на 15,6% (рис. 2.1). 

Рис. 2.1. Динаміка середньої заробітної плати у 2019–2020 роках [51] 

 

10
9,
5

11
0,
7

11
2,
5

11
1,
2

10
7,
0

10
8,
1

10
9,
5

10
7,
7

10
9,
8

10
9,
2

11
0,
8

11
1,
311
2,
5

11
2,
2

10
9,
3

99
,6 10
1,
4

10
4,
8

10
5,
1

10
6,
0

10
9,
7

11
0,
6

10
8,
1

11
0,
1

9223 9429
10237

10269 10239
10783 10971 10537

10687 10727 10679

12264

10727 10847
11446

10430 10542

11579 11804
11446

11998 12174 11987

14179

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000
%грн

2019 Реальна, % до відповідного  місяця 2018 року 2020 Реальна, % до відповідного  місяця 2019 року

2019 Номінальна, грн 2020 Номінальна, грн



18 
 

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2020р. порівняно із листопадом 

2020р.  становив 117,2%, а відносно грудня 2019р. – 110,1% [51]. Держава 

регулює оплату праці громадян через встановлення розміру мінімальної 

зарплати, умов і розмірів оплати праці бюджетних установ і організацій, 

керівників державних підприємств. Мінімальна заробітна плата впродовж 

останніх років постійно збільшується.  

В Україні мінімальна заробітна плата визначається щорічно у законах про 

Державний бюджет на відповідний рік. Законодавче тлумачення мінімальної  

заробітної плати наведено в Законі України «Про оплату праці». Необхідно 

звернути увагу, що чинна редакція цього Закону, яка почала діяти з 2017 р., 

визначає, що мінімальна заробітна плата – це встановлений законом 

мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) 

норму праці [7]. Незважаючи на постійне зростання заробітної плати в Україні 

її реальний розмір є значно нижчим від темпів збільшення номінального 

розміру, а в 2014 та 2015 рр. реальна зарплата взагалі мала від’ємну динаміку 

(табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати в 

Україні [52] 

Періоди 

Номінальна заробітна плата Темпи зростання 

(зниження) 

реальної заробітної 

плати до 

попереднього року, 

% 

Середній розмір 

заробітної плати, 

грн 

Темпи зростання середньої 

заробітної плати до 

попереднього року, % 

2010 р. 2250 117,6 110,2 

2011 р. 2648 117,7 108,7 

2012 р. 3041 114,8 114,4 

2013 р. 3282 107,9 108,2 

2014 р. 3480 106,0 93,5 

2015 р. 4195 120,5 79,8 

2016 р. 5183 123,6 109,0 

2017 р. 7104 137,1 119,1 

2018 р. 8865 124,8 112,5 

2019 р. 10497 118,4 109,8 
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Важливою проблемою є те, що підвищення заробітної плати здебільшого 

стосується працівників, які виконують некваліфіковану працю. Розрахунок 

заробітної плати для працівників бюджетної сфери здійснюється на підставі 

тарифної системи оплати праці, базовою величиною для якої починаючи з 2017 

року визначено прожитковий мінімум для працездатних осіб на 1 січня  

календарного року [51]. У 2015–2016 рр. середньорічний розмір прожиткового 

мінімуму дорівнював розміру мінімальної заробітної плати (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Порівняльна характеристика показників прожиткового мінімуму та 

мінімальної зарплати у 2015–2020 рр. [52] 

Періоди 

Середньорічний 

розмір прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб, 

грн 

Середньорічний 

розмір мінімальної 

заробітної плати, 

грн 

Співвідношення 

прожиткового мінімуму 

до мінімальної 

заробітної плати 

2015 р. 1 271,3 1 271,3 100,0 % 

2016 р. 1 438,5 1 438,5 100,0 % 

2017 р. 1 662,5 3 200,0 52,0 % 

2018 р. 1 808,2 3 723,0 48,6 % 

2019 р. 1 971,9 4 123,0 47,8 % 

2020 р. 2 155,6 4 723,0 45,6 % 

 

Починаючи з 2017 р. середньорічний розмір прожиткового мінімуму 

встановлювався на рівні, який був значно нижчим від розміру мінімальної 

зарплати: у 2017 р. прожитковий мінімум становив 52,0% від розміру 

мінімальної зарплати, у 2018 р. – 48,6%, у 2019 р. – 47,8%, у 2020 р. – 45,6%. 

Статтею 46 Конституції України визначено, що пенсії, інші види 

соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають 

забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом [1]. Одночасно з цим, крім номінального розміру 

прожиткового мінімуму, що встановлюється законом, Міністерством соціальної 

України політики здійснюється розрахунок фактичного розміру прожиткового 

мінімуму, який суттєво відрізняється від законодавчо встановлюваного рівня 

(табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Порівняльна характеристика розміру прожиткового мінімуму в Україні за 

2015–2020 рр. [52] 

Періоди 

Середньорічний 

розмір прожиткового 

мінімуму для 

працездатних 

осіб (встановлений 

Законом), грн 

Фактичний 

середньорічний 

розмір 

прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб, 

грн 

Відхилення 

Сума, грн У % 

2015 рік 1271,3 2361,0 -1089,7 53,8 

2016 рік 1438,5 2708,0 -1269,5 53,1 

2017 рік 1662,5 3040,0 -1377,5 54,7 

2018 рік 1808,2 3376,0 -1567,8 53,6 

2019 рік 1971,9 3791,0 -1819,1 52,0 

2020 рік 2155,6 3916,0  -1760,4 55,0 

 

Наведені дані свідчать, що розмір прожиткового мінімуму, який 

встановлюється законом, є майже наполовину меншим від величини його 

фактичного розміру, який розраховується на основі середніх цін на споживчі 

товари і послуги та тарифів на житлово-комунальні послуги.  

Таким чином, можна стверджувати, що розміри прожиткового мінімуму, 

які встановлюються законами України не можуть забезпечувати громадянам 

гарантоване у Законі України «Про прожитковий мінімум» право на достатній 

для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження 

його здоров’я набір продуктів харчування, а також мінімальний набір 

непродовольчих товарів та мінімальний набір послуг, необхідних для 

задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості [52]. 

Порядок і розміри матеріального (продовольчого, речового, медичного, 

квартирного), шляхового (підйомна допомога, добові у процесі переміщення по 

службі) забезпечення, державного обов’язкового особистого страхування 

військовослужбовців, а також пенсійного забезпечення визначаються чинними 

законодавчими актами. Варто зазначити, що термін «заробітна плата» не 

використовується до військовослужбовців, замість нього вживається термін 

«грошове забезпечення». Так, згідно зі статтею 9 Закону України «Про 
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соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та 

постанови Кабінету Міністрів України «Про грошове забезпечення 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших 

осіб», яка набрала чинності з 1 березня 2018 року, а також наказ міністра 

оборони України «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення 

військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам» [52] 

військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ) та деякі інші особи 

одержують грошове і речове забезпечення за нормами, встановленими 

законодавством. Відповідно до проєкту Закону України «Про Державний 

бюджет України» на 2019 рік передбачалося чергове підвищення грошового 

забезпечення військовослужбовців, особливо учасників бойових дій на Сході 

України. Розрахунок грошового забезпечення є досить складним і 

відповідальним процесом, який здійснюється у стислі строки між датою 

надання інформації щодо нарахування та виплатами військовослужбовцям. 

Розглянемо детальніше основні елементи, з яких складається щомісячне 

грошове забезпечення кожного військовослужбовця. Насамперед це методика 

встановлення посадових окладів, які виплачуються у розмірах, визначених 

додатком 1 Постанови № 704. Посадові оклади за розрядами тарифної сітки 

визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року (але не 

менше 50 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 

січня календарного року), на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли 

посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 4,99 

відкидаються, від 5 і вище – заокруглюються до десяти гривень [53]. 

Оклади за військовими званнями військовослужбовцям встановлюються 

та виплачуються в розмірах, визначених у додатку 14 до постанови № 704, 

аналогічно як посадові оклади. Коефіцієнти та результати множення розміру 

прожиткового мінімуму на відповідний тарифний коефіцієнт детально 

відображено в Додатку Б. Військовослужбовцям (крім строкової військової 

служби) щомісячно виплачується надбавка за особливості проходження служби 
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в розмірах до 100 % посадового окладу, окладу за військове звання та надбавки 

за вислугу років залежно від складності та важливості виконуваних обов’язків 

[6]. Саме з 1 січня 2019 року ця надбавка становить 65%. Це основні доплати на 

надбавки, не враховуючи доступ до державної таємниці, а тим, хто виконує 

службові обов’язки в умовах режимних обмежень у зв’язку з роботою, що 

передбачає доступ до державної таємниці відповідно до функціональних 

обов’язків, займається розробкою, виготовленням, обліком, зберіганням і 

використанням документів, виробів та інших матеріальних носіїв секретної 

інформації, приймає рішення з цих питань або здійснює постійний контроль за 

станом охорони державно ї таємниці, виплачується надбавка до посадових 

окладів [53]. Також є преміювання, здійснюється щомісячно, але не менше 10 % 

посадового окладу, встановлює міністр оборони України для відповідних 

категорій військовослужбовців виходячи з наявного фонду грошового 

забезпечення, передбаченого в кошторисі Міністерства оборони України, та 

особливостей проходження військової служби [53]. 

Отже, система нарахування грошового забезпечення військовослужбовців 

досить об’ємна, вона включає більше десятка різних видів виплат і доплат: за 

військове звання, посаду, стаж служби, особливості служби, участь у бойових 

операціях, премії тощо. Система грошового забезпечення військовослужбовців 

є недосконалою, що великою мірою зумовлено переважанням у ній виплат, які 

виконують заохочувальну роль і не можуть бути стимулом до праці. До того ж 

ця система є досить непрозорою і складною, що додатково гальмує підвищення 

престижу військової служби. Реформування системи грошового забезпечення 

військовослужбовців через удосконалення її структури в контексті збільшення 

частки посадових окладів і за військовим званням, що, у свою чергу, сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності військової служби на ринку праці ЗСУ. 
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2.2. Нормативно-правове регулювання заробітної плати як одна із 

форма захисту соціально-трудових відносин працівника 

 

У сучасному світі актуальним питанням щодо успішного функціонування 

підприємства завжди є удосконалення оплати праці своїм працівникам. У 

зв’язку з постійним інфляційним процесом та нестабільним валютним курсом в 

Україні, підприємства завжди модернізують систему мотивації оплати праці 

для успішної її конкурентоспроможності на ринку.  

До основних принципів організації оплати праці відносяться (рис. 2.2): 

 

Рис. 2.2. Принципи організації оплати праці [33, с. 119] 

 

Під організацією заробітної плати розуміється її побудова, забезпечення 

взаємозв’язку кількості і якості праці з розмірами її оплати, шляхом 

використання сукупності складових елементів (нормування, тарифної системи, 

премії, доплат і надбавок) [17]. 

Слід зазначити, що при організації заробітної плати, підприємство має 

виконувати перед працівниками головні вимоги, а саме: забезпечення 

безперервного зростання заробітної плати при зменшенні витрат на одну 

одиницю продукції, також працівник має мати гарантії регулярних без 

затримок виплат заробітної плати за рахунок ефективних результатів діяльності 

підприємства [27, с. 178]. 
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Система регулювання заробітної плати як однієї  із форма захисту 

соціально-трудових відносин працівника працівникам покликана створювати 

комфортні для працівника умови праці, а також бути системою мотивацію, що 

буде підвищувати ефективність діяльності підприємства. Оплата праці з 

економічного боку є основним джерелом фінансового прибутку працівника 

підприємства, тому її розмір характеризує рівень добробуту населення країни. 

Організація оплати праці здійснюється на підставі: законодавчих та інших 

нормативних актів; генеральної угоди на державному рівні; галузевих, 

регіональних угод; колективних договорів; трудових договорів.  

Законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх 

підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, виду 

діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим 

договором (угодою) з фізичними особами. 

Відповідно до Кодексу закону про працю України (КЗпП) глава VII 

«Оплата праці» стаття 94 «Заробітна плата» заробітна плата – це винагорода, 

обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений 

ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу [2]. 

Згідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI стаття 14 

п. 1.48 «заробітна плата» – це основна та додаткова заробітна плата, інші 

заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) 

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

[3]. 

У Законі України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР 

визначено економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, 

які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з 

підприємствами, організаціями, установами (підприємства) усіх форм власності 

та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і 

договірного регулювання оплати праці, що спрямовані на забезпечення 

відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати. Так, згідно зі 

статтею 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата – це винагорода, 
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обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором 

роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу [7].  

Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР 

[7]. Базується на визначенні правових, організаційних та економічних, які на 

даний момент перебувають у трудових відносинах, на основі трудового 

договору з підприємствами, організацією форм власності та всього 

господарювання, а також з окремою часткою громадян України та сферою 

державного та договірного регулювання оплати праці робітникам підприємства. 

Слід зазначити, що розмір заробітної плати залежить від складності та 

умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів 

його праці та господарської діяльності підприємства. 

У колективному договору з урахуванням норм і гарантій передбачених 

законодавством і угодами, встановлюються такі умови у сфері оплати праці 

працівників конкретного підприємства (рис. 2.3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Елементи організації оплати праці працівників конкретного 

підприємства [16, с. 117] 

 

Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-

XII [6] визначає основні алгоритми правої розробки, укладання та виконання 

колективних договорів та угод з метою правового регулювання трудових 
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відносин та захисту соціально-економічних відносин працівника та 

підприємства. 

Діючи нормативно-правові документи, які регулюють облік заробітної 

плати демонструє рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Законодавчо-нормативні акти [35, с. 178] 

 

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. [8] регулює та 

встановлює гарантії права на відпустки працівникам підприємства, визначає 

умови та тривалість їх у працівників для задоволення потреб підприємства.  

Зокрема, умови оплати праці працівників  установ, закладів та організацій 

культури Збройних Сил України представлені в Наказі Міністерства оборони 

України «Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів 

та організацій культури Збройних Сил України» № 123 від 28.02.2006 р. [5]. 

Посадові оклади   (ставки   заробітної  плати)  працівників установ, закладів та 

організацій культури   встановлюються  відповідно до схем тарифних розрядів і 

коефіцієнтів Єдиної тарифної сітки працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери. 

Загалом сучасні системи оплати праці виглядають іншим чином (рис. 

2.5):  
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Рис. 2.5. Системи організації оплати праці [13, с. 98] 

 

Таким чином на сьогодні існує велика різноманітність систем оплати 

праці. Ключові питання організації оплати праці врегульовані в законодавчому 

порядку на державному рівні. Деталізація положень даного питання 

відбувається на рівні підприємства з урахуванням його специфіки. 

Роботодавець обирає вид організації оплати праці згідно із особливостями 

діяльності підприємства та з урахуванням ступеня мотивування персоналу 

такою системою. Найчастіше для промислово виробничого-персоналу 

встановлюють відрядну форму оплати праці, яка залежить від виконання норм 

виробітку. Почасова оплата є актуальною для працівників що займаються 

інтелектуальною роботою.  

Серед основних інструментів державного впливу на економічні та 

соціальні процеси, а також на забезпечення громадян мінімально необхідними 

ресурсами для задоволення основних фізіологічних та матеріальних потреб слід 

виокремити мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум. Важливим 

питанням є достатність встановлених державою соціальних стандартів для 

забезпечення належного життєвого рівня громадян та їх співвідношення із 

загальним рівнем економічного та соціального розвитку держави. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 103 передбачає внесення 

зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704, 

порівняльна таблиця наведена в табл. 2.4. 
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Таблиця 2.4 

Порівняльна таблиця редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

30 серпня 2017 р. № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб 

рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» [53] 

Редакція постанови КМУ від 30 серпня 

2017 р. № 704 без урахуванням змін, 

внесених постановою КМУ від 21.02.2018 

№ 103 

Редакція постанови КМУ від 30 серпня 

2017 р. № 704 з урахуванням змін, 

внесених постановою КМУ від 21.02.2018 

№ 103 

4. Установити, що розміри посадових 

окладів за військовими (спеціальними) 

званнями військовослужбовців, осіб 

рядового та начальницького складу 

визначаються шляхом множення розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, встановленого законом на 1 січня 

календарного року (але не менше 50 

відсотків розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленого законом на 1 січня 

календарного року), на відповідний 

тарифний коефіцієнт згідно з додатками 

1,12, 13, 14. 

4. Установити, що розміри посадових 

окладів за військовими (спеціальними) 

званнями військовослужбовців, осіб 

рядового та начальницького складу 

визначаються шляхом множення розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб, встановленого законом на 1 січня   

2018 р., на відповідний тарифний 

коефіцієнт згідно з додатками 1,12, 13, 14. 

 

Як видно з табл. 2.3, розмір посадового окладу військовослужбовців 

«зупинився» на залежності розрахунку від прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2018 р. Але, незважаючи 

на це, постанова передбачає ріст грошового забезпечення військовослужбовців. 

Загалом, на національному рівні базовими документами правового 

регулювання оплати праці працівників підприємств, установ та організацій усіх 

форм власності й видів діяльності є ЗУ «Про оплату праці»; КЗпП України; 

Податковий кодекс України; ЗУ «Про колективні договори і угоди», ЗУ «Про 

збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування»; Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та інші [53]. 

Колективно-договірне регулювання оплати праці є важливою 

компонентою системи соціального партнерства в Україні і здійснюється згідно 

чинного законодавства на основі системи угод на всіх рівнях управління 
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(державному, галузевому і регіональному) та колективних і трудових договорів 

на рівні підприємств. За даними, які подає на своєму офіційному сайті 

Федерація професійних спілок України, на 2010-2015 рр. нею зареєстровані 43 

галузеві і міжгалузеві угоди та 27 регіональних угод [53]. 

Отже, система організації регулювання оплати праці в Україні є 

багаторівневою, охоплює ринкове регулювання; державне регулювання; 

колективно-договірного регулювання та регулювання на рівні суб’єктів 

господарювання з використанням таких елементів, як тарифна система або 

безтарифна модель, нормування праці, форми і системи оплати праці та 

преміювання. За результатами нашого дослідження, можемо стверджувати, що 

кожен із названих вище напрямів регулювання не є досконалим і потребує 

реформування, найменш дієвим в сучасних умовах є колективно-договірне 

регулювання оплати праці. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 

 

3.1. Проблеми застосування нормативно-правових актів в практичну 

діяльність 

 

Право, впливаючи на свідомість і волю людей, визначає вектор і 

спрямованість їх поведінки та сприяє зміцненню правопорядку в суспільстві 

різними юридичними засобами, серед яких особливе місце займають правові 

стимули. Соціальне призначення останніх полягає у тому, щоб викликати 

мотивацію, спрямовану на ефективну правову поведінку та на її високу 

результативність. Стимулююче значення мають ті правові інститути, які 

створюють справжню, глибоку зацікавленість суб’єкта правовідносин у 

результатах правомірної поведінки. 

У трудовому праві України саме таким є інститут оплати праці. Виходячи 

із основних пріоритетів соціальної політики у нашій державі, відмітимо, що 

головна її мета – підвищення рівня та якості життя населення на основі 

стимулювання трудової активності, надання кожній працездатній людині 

здатностей, які дають можливість своєю працею забезпечити себе і свою сім’ю. 

Заробітна плата є основним законним джерелом задоволення потреб 

працівника. Закономірно, що Конституція України [1], прийнята 28 червня 1996 

р., визначивши право на працю як можливість кожного заробляти собі на життя 

працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ч. 1 ст. 43) і 

заборонивши примусову працю (ч. 3 ст. 43), на його розвиток наділила кожного 

громадянина правами на: а) заробітну плату, не нижчу від визначеної законом 

(ч. 4 ст. 43); б) своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом 

(ч. 7 ст. 43) і в) достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї (ст. 48). При 

цьому правове впорядкування оплати праці найманих працівників, що 

становить частину системи управління економікою, є ієрархічною структурою, 

яка поєднує централізоване та договірне регламентування. 
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Досягаючи домовленості про розмір і умови оплати праці, сторони 

трудового договору діють у власних інтересах, однак межі такої угоди чітко 

визначені чинними законодавством, колективними договорами й угодами. При 

цьому у зв’язку з частими змінами трудового законодавства запорукою 

ефективного забезпечення найповнішої реалізації права громадян на оплату 

праці є чіткість і стабільність відповідних принципів правового регулювання. 

Усі нормативно-правові акти, що утворюють систему юридичних джерел у 

відповідній царині, повинні логічно випливати зі змісту принципів і не 

суперечити їм. Дослідження у сфері принципів не є традиційними для 

вітчизняної науки трудового права, що пояснюється швидше кон’юнктурними 

моментами, ніж відсутністю потреби в критичному вивченні практики, що 

склалася, і аналізі сучасного рівня правового забезпечення оплати праці. 

Забезпечення  стабільного  економічного  розвитку України та 

підвищення життєвого рівня населення тісно пов’язане з  проведенням  

ефективної  політики  у  сфері  регулювання  оплати  праці.  На  сучасному  

етапі  спостерігається  надто  низький  рівень  реальної  заробітної   плати,   

наявність   заборгованості  з  її  виплати.  Заробітна  плата  є основним 

джерелом доходів працівників  і  найсильнішим  мотиватором  розвитку  

трудового  потенціалу  більшості населення, але останнім часом вона не 

виконує свої функції. Відсутність системного підходу держави до вирішення   

проблем   стимулювання   високопродуктивної   праці   унеможливлює  

економічне  зростання,  стабілізацію  і  підвищення  рівня  життя  населення. 

Тільки через оплату праці та  вдосконалення  механізму  її  регулювання можна 

рухатися вперед шляхом прогресу та процвітання України. 

Взаємодія працівників та роботодавців у процесі праці супроводжується 

необхідністю роботодавця створювати безпечні та здорові умови праці та 

обов’язком працівника дотримуватися трудової дисципліни на підприємстві, в 

установі організації. Нормативно-правове регулювання забезпечення трудової 

дисципліни втілюється через принцип оптимального поєднання 

централізованого та локального правового регулювання трудових і пов’язаних з 
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ними відносин, що зумовлює численні проблеми та недоліки в частині 

встановлення правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Дотримання трудової дисципліни, підпорядкування працівника 

внутрішньому трудовому розпорядку, виконання ним сумлінно своїх трудових 

обов’язків створює можливості для роботодавця досягнути мету процесу праці, 

створювати в подальшому належні умови праці і спільно з трудовим 

колективом управляти процесом праці. Однак проблеми та недоліки правового 

регулювання внутрішнього трудового розпорядку зумовлюють диспропорцію у 

реалізації своїх обов’язків і прав сторонами трудового договору.  

Варто відзначити, що правова організація діяльності трудового колективу 

здійснюється за допомогою правил внутрішнього трудового розпорядку і 

усунення об’єднання працівників від участі у складанні, внесенні змін і 

затвердженні цих правил призводить до монополізму роботодавця і 

зловживання ним своєю господарською владою на конкретному підприємстві, в 

установі, організації. При цьому, на нашу думку, у такому локальному 

нормативному акті повинні встановлюватися не лише зобов’язання 

працівників, а й зобов’язання роботодавця щодо забезпечення трудової 

дисципліни, створення безпечних, належних і здорових умов праці. 

Тенденції індивідуалізації винагороди за працю найманого працівника – 

це бажання повніше врахувати як індивідуальні результати праці, так і особисті 

ділові якості, враховуючи кваліфікацію, відповідальність, творчу ініціативу, 

швидкість, точність і якість роботи. Водночас такий індивідуальний підхід у 

регулюванні оплати праці повинен сприяти посиленню матеріальної мотивації 

найманих працівників. 

У ринкових умовах господарювання простежується скорочення частки 

трудової участі працівника в сукупному доході, що сигналізує про апатію до 

праці та зниження її престижу. Доволі значна частина прибутків населення – це 

дивіденди від власності, цінних паперів, прибутки від підприємницької 

діяльності, соціальні допомоги, компенсації тощо. Отже, у роботодавця виникає 

потреба спонукати працівника до активної трудової діяльності. Для цього 
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потрібні певні засоби. Одним із них є економічний, пов’язаний з матеріальною 

зацікавленістю та відповідальністю. Він формується з появою потреб, на основі 

яких виникає зацікавленість, яка переростає в певні цінності. Ці цінності 

знаходять свій прояв у здійсненні трудової діяльності, для реалізації якої 

необхідні визначені умови. Однією з таких умов є трудовий договір [46, с. 205]. 

Підґрунтям необхідності посилити матеріальну зацікавленість працівника 

у підвищенні кваліфікації своєї праці, забезпеченні високої якості продукції 

виступає принцип диференціації оплати плати залежно від трудового внеску 

працівника в результати діяльності роботодавця, змісту й умов праці, району 

розташування місця роботи, галузевої належності. При цьому повинно бути 

враховано витрати матеріальних благ, необхідних для відтворення робочої 

сили, географічні та кліматичні умови життя тощо. 

На сьогодні в Україні однією з причин низького рівня індивідуально-

договірного регулювання умов оплати праці є відсутність гнучкості та 

динамічності правового регулювання трудових відносин. В Європі для 

регулювання трудових відносин сформувався такий підхід, як flexicurity 

(симбіоз термінів: flexibility (гнучкість) та security (безпека; щодо трудових 

відносин – стабільність)) [37, с. 77]. Мета цього підходу – поєднати, з одного 

боку, правові гарантії для працівників, стабільність трудових правовідносин, а з 

іншого боку, свободу роботодавця у прийнятті управлінських рішень. 

Застосування гнучких форм і нових підходів до організації 

індивідуальних умов оплати праці є необхідним та бажаним у багатьох сферах 

трудової діяльності, наприклад у сфері професійного спорту, у науковій 

діяльності, театральній сфері тощо. Хоча такий спосіб регулювання умов 

оплати праці зустрічається в цих сферах, проте, як показує практика, багато 

питань залишається поза правовою регламентацією. Так, для прикладу, 

дослідники неодноразово наголошували на необхідності розробити таку 

систему оплати праці тренерів у сфері професійного спору, яка б дозволила 

максимально врахувати індивідуальний внесок кожного тренера при підготовці 

спортсмена до спортивних змагань. Це, своєю чергою, сприяло б покращенню 
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якості праці тренера. Умовами оплати праці тренера повинні стати: спортивний 

результат спортсмена, кількість спортсменів, що займаються у тренера, 

кількість спортсменів, що перейшли в іншу організацію спортивної підготовки, 

наявність спеціального почесного звання тощо [48, с. 243]. 

Індивідуальна методика оцінки праці повинна застосовуватися і до таких 

категорій найманих працівників, як наукові, науково-педагогічні працівники, 

професійні творчі працівники театрів. Так, наприклад, у трудовому договорі 

(контракті), встановлюючи розмір оплати праці науковому працівнику, можна 

використати комплексний підхід, визначивши такі критерії оцінки ефективності 

його праці, як: кількість публікацій, «цитованість» науковця тощо [40, с. 269]. 

Поява на вітчизняному ринку праці нових категорій працівників, таких як 

дистанційні працівники, працівники за викликом, зробило актуальним та таким, 

що потребує правової регламентації, питання індивідуально-договірного 

визначення форми, часу, способу та місця виплати винагороди за працю [43, с. 

551]. 

Підсумовуючи, хотілося б відзначити, що можливість індивідуально-

договірного встановлення умов оплати праці працівників хоча законодавчо і 

передбачена, проте низка питань потребує більш детальної правової 

регламентації. Так, на законодавчому рівні з метою індивідуалізації умов 

оплати праці, в тому числі підвищення розміру винагороди за працю 

конкретного працівника порівняно з іншими працівниками (встановлення 

персонального окладу, надбавок і доплат, не передбачених системою оплати 

праці) у зв’язку з необхідністю врахувати його затребуваність та дефіцитність 

на ринку праці, найвищу кваліфікацію, високу працездатність, унікальність 

тощо, необхідно закріпити обов’язок роботодавця в договірному порядку 

встановлювати максимальну величину винагороди за працю чи встановлювати 

механізм обчислення розміру оплати праці (визначивши критерії оцінки 

ефективності праці працівника). Це допомогло, зокрема, у боротьбі з таким 

негативним явищем як «зарплата у конвертах». 
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Поряд із цим необхідно переглянути існуючи законодавчі вимоги щодо 

форми, строків та місця виплати винагороди за працю. В умовах 

флексибілізації ринку праці сторони трудового договору повинні мати більше 

можливостей організації праці, в тому числі щодо умов її оплати. 

На нашу думку, серед головних сучасних проблем оплати праці в Україні 

можна виділити такі, як: 

1. Висока вартість життя порівняно з низьким рівнем оплати праці. 

2. Надмірна експлуатація робочої сили українців. 

3. Переважання сировинної економіки над товарною. 

4. Відсутність динаміки збільшення купівельної спроможності 

номінальної зарплати. 

5. Висока диференціація заробітної плати у різних галузях економіки. 

Наприклад, найвищі заробітні плати отримують робітники сфери послуг, 

посередницької діяльності та фінансів, а найнижчими є зарплати працівників 

матеріального виробництва.  

6. Великий розрив між розмірами окладів основних робітників і 

керівництва. В Європі коефіцієнт співвідношення зарплати основного 

робітника до керівника в середньому становить 1:8, а в Україні він сягає 1:200. 

Також до проблем системи оплати праці в Україні можна віднести низьку 

соціальну відповідальність роботодавців та неспроможність профспілок 

реально захищати права робітників. Проблема мотивації військовослужбовців 

Національної гвардії України є однією з основних галузей дослідження, 

визначених паспортом спеціальності «Психологія діяльності в особливих 

умовах». У цій галузі психології мотиви розглядаються як найважливіші 

детермінанти службово-бойової діяльності. Мотивація як фактор професійного 

розвитку військовослужбовців Національної гвардії України (НГУ) – новий, 

значний і практично невивчений аспект цієї об’ємної проблеми. 

Дослідження проблеми мотивації військовослужбовців обумовлено, 

передусім, потребами практики. В останні роки в Україні відбуваються 

інтенсивні зміни змісту й умов службово-бойової діяльності військових. 
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Змінилася і мотивація. Інколи рушійною силою військовослужбовців виступає 

одночасно потреба пристосовуватися до мінливого середовища (соціального, 

економічного тощо) і необхідність задоволення базових потреб (в їжі, одязі, 

оселі, безпеці) за низького грошового утримання та прагнення скорочення 

кількості службових задач і старання рости професійно, добиваючись більш 

високого службового становища і майстерності на службі. Така 

різноспрямована активність серйозно впливає на результативність службово-

бойової діяльності. Внаслідок цього значно зростає роль особистісного та 

мотиваційного факторів у забезпеченні ефективності службово-бойової 

діяльності. Варто відзначити, що в мотивації службово-бойової діяльності 

військовослужбовців спостерігається «зсув» у сторону мотивів корисливого 

змісту, які раніше займали ієрархічно більш низьке положення, а зараз входять 

у число мотивів, що становлять «вершину» цієї ієрархії. 

Варто також відзначити, що система грошового забезпечення 

військовослужбовців є недосконалою, що великою мірою зумовлено 

переважанням у ній виплат, які виконують заохочувальну роль та не можуть 

бути стимулом до праці. До того ж ця система є досить непрозорою і складною, 

що додатково гальмує підвищення престижу військової служби та перехід до 

комплектування української армії виключно військовослужбовцями за 

контрактом. Водночас нижча оплата служби контрактників на посадах солдатів 

і сержантів, ніж некваліфікованої праці (різнороби, продавці на ринку тощо), 

обумовлює неякісне виконання військовослужбовцями своїх професійних 

обов’язків, що знижує економічний ефект від бюджетного фінансування 

утримання особового складу. 

Зокрема, службово-бойова діяльність військовослужбовців Національної 

гвардії України є суспільно значущою, у межах якої важливе місце займають 

завдання забезпечення правопорядку, що висуває підвищені вимоги до 

мотиваційних особливостей особистості військового. Аналіз наукової 

літератури виявив, що службово-бойова мотивація військовослужбовця 

одночасно сприймається як процес і результат формування професійно 
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значущих мотивів, виникненню яких сприяють усвідомлення 

військовослужбовцем суспільної значущості своєї службової діяльності, 

визначення її смислової складової, реалізація в ній своїх можливостей за 

допомогою виконання поставлених службово-бойових завдань, а також 

суспільне визнання діяльності та адекватна система стимулів. Серед 

мотиваційних факторів професійного розвитку військовослужбовців НГУ 

найбільш вагомі ті, які викликають відчуття осмисленості існування і сприяють 

особистісному зростанню. 

Так, до найбільш важливих мотивів службово-бойової діяльності, що 

забезпечує професійний розвиток військовослужбовця НГУ, можна віднести 

такі: соціально-ціннісні мотиви (соціальна цінність і важливість службово-

бойової діяльності, а також престиж професії в очах оточуючих), мотиви 

співробітництва (мотиви колективного визнання, самоствердження, 

згуртування, взаємодопомоги, прагнення до колективних цілей), мотиви 

досягнення успіху в діяльності (інтерес до службово-бойової діяльності, 

прагнення до творчої активності, вдосконалення професійної майстерності, а 

також задоволеність обраною професією і бажання розширити сферу впливу). 

Разом з тим необхідно зазначити, що в межах нормативних документів, 

прийнятих у Національній гвардії України, мотивації не приділяється належна 

увага. Так, у процесі професійного відбору констатують лише різні особливості 

особистості. Водночас соціально-психологічному компоненту відбору 

приділяється мінімальна увага. Мотиви ж, унаслідок труднощів їх дослідження, 

часто не вивчають взагалі. 

До найбільш важливих мотивів службово-бойової діяльності, що 

забезпечують професійний розвиток військовослужбовця Національної гвардії 

України, можна віднести такі: соціально-ціннісні мотиви (соціальна цінність і 

важливість службово-бойової діяльності, а також престиж професії в очах 

оточуючих), мотиви співробітництва (мотиви колективного визнання, 

самоствердження, згуртування, взаємодопомоги, прагнення до колективних 

цілей), мотиви досягнення успіху в діяльності (інтерес до службово-бойової 
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діяльності, прагнення до творчої активності, вдосконалення професійної 

майстерності, а також задоволеність обраною професією і бажання розширити 

сферу впливу). 

Таким чином, найбільш поширеними проблемами сфери оплати праці 

сьогодні в Україні є: занадто низька мінімальна заробітна плата, яка хоча 

дорівнює прожитковому мінімуму з 1 листопада 2009 року, проте не реалізовує 

покладених на неї функцій (відтворювальна, стимулююча, формування 

платоспроможного попиту населення тощо); тінізація доходів населення 

(виплата заробітної плати «в конвертах»); трудові відносини, які відбуваються 

без офіційного оформлення; поширення бідності серед працюючого населення; 

низька вартість робочої сили працівників тощо. Задля забезпечення сталого 

розвитку країни державна політика регулювання у сфері оплати праці 

передусім має бути спрямована на: вдосконалення законодавства про оплату 

праці, зокрема щодо посилення контролю за додержанням законодавства та 

своєчасною виплатою заробітної плати; реформування системи оплати праці 

щодо підвищення заробітної плати;  підвищення вартості (ціни) робочої сили; 

вжиття комплексу правових та організаційно-економічних заходів, 

спрямованих на легалізацію тіньових доходів населення; підвищення 

купівельної спроможності населення шляхом зростання рівня мінімальної 

заробітної плати та індексації грошових доходів населення. 

 

3.2. Вставлення справедливої заробітної плати для покращення  

системи соціальних трудових відносин 

 

Реформування української економіки і суспільства загалом об’єктивно 

зумовлює становлення нових за структурою й змістом соціально-трудових 

відносин. Між тим, реальністю є відсутність послідовно виважених реформ у 

соціально-трудовій сфері, що стає серйозною перешкодою на шляху до 

становлення соціально орієнтованої ринкової економіки. 
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Важливим ключовим елементом будь-якої економічної системи є 

соціально-трудові відносини, оскільки економічно активне населення не може 

виробляти чи надавати послуги, не поєднуючись за допомогою певних 

організаційних форм для спільної діяльності та взаємного обміну результатами 

своєї праці. 

Кризові явища, що виникли у нашому суспільстві у дореформовий період, 

були зумовлені передовсім кризою праці: зниженням її престижу, 

поглибленням відчуження працівників від праці й управління, зниженням рівня 

соціальної активності й трудової дисципліни, переважанням формальних 

централізованих установок у застосуванні форм і методів організації праці 

тощо. 

Сутність змін у сфері праці, що відбуваються на сучасному етапі, в 

узагальненому вигляді мають полягати у привнесенні принципів ринкової 

економіки у трудові правовідносини, в методи погодження інтересів соціальних 

партнерів, у економіку і організацію праці, в менеджмент персоналу та 

відображаючу їх систему соціально-трудових відносин. 

Зазначені зміни і пов’язані з ними процеси зумовлюють становлення в 

Україні нового типу соціально-трудових відносин і нових методів їх 

регулювання. Іншими словами, потреба формування нових за змістом відносин 

у сфері праці зумовлена об’єктивною потребою їх пристосування до 

економічної бази і політичної системи нинішнього суспільства. 

Наголосимо, що становлення ринкової економіки автоматично не вирішує 

проблем, які накопичилися у соціально-трудових відносинах доринкового етапу 

розвитку економіки. Більше того, економіка ринкового типу породжує нові 

проблеми у соціально-трудовій сфері, як, приміром, значне розшарування 

населення за рівнем доходів, зростання безробіття у різноманітних формах, 

зниження масштабів, рівня державних соціальних гарантій, посилення 

інтенсивності праці тощо. 

Причини актуалізації проблематики із соціально-трудових питань для 

економічної теорії й господарської практики багатоманітні. Маємо 
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враховувати, що саме в соціально-трудовій сфері під впливом зміни базисних 

економічних відносин відбуваються найсуттєвіші перетворення, які мають бути 

прогнозованими за наслідками. За цих умов стає очевидною потреба глибокого 

дослідження проблем, що пов’язані з ринковою трансформацією соціально-

трудових відносин, опрацювання нових підходів до їхнього моніторингу, 

аналізу й практики регулювання. 

Звернімо увагу і на таку обставину. Інтеграція України у світовий ринок 

праці передбачає оформленість соціально-трудових відносин відповідно до 

міжнародних норм, інтеграцію національної системи соціально-трудових 

відносин в систему, що визнана світовим співтовариством. Це зумовлює 

необхідність опрацювання і широкого застосування міжнародних трудових 

норм і передусім Конвенцій Міжнародної Організації Праці, вивчення світового 

досвіду регулювання соціально-трудових відносин, опанування «технології» 

оцінювання їх стану й розробки пропозицій щодо вдосконалення. 

Соціальне партнерство – альтернатива будь-якій диктатурі у соціально-

трудових відносинах і є найприйнятнішим методом оптимізації, досягнення 

балансу інтересів роботодавців та найманих працівників. Складовими 

елементами, формами соціального партнерства на практиці мають бути: а) 

погодження між партнерами на вищому (національному) рівні політики доходів 

і соціально-економічної політики загалом, у тому числі основних критеріїв і 

показників соціальної справедливості й заходів щодо захисту інтересів 

суб’єктів соціально-трудових відносин; б) переговорний характер переговорно-

договірного процесу і врегулювання суперечностей і розбіжностей, що 

виникають між сторонами; в) наявність механізмів та інститутів для 

погодження інтересів соціальних партнерів на різних рівнях; г) участь 

найманих працівників в управлінні підприємствами; зниження рівня і 

пом’якшення гостроти соціальних конфліктів із задіянням арбітражних, 

примирних методів. 

Отже, в економіці ринкового типу соціально-трудові відносини мають 

звільнятися від монопольного визначення державою їх змісту, форм і методів 
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регулювання й розвиватися на основі вільного, що опирається на економічні 

інтереси, волевиявлення суб’єктів цих відносин. Проте формування системи 

соціально-трудових відносин і їх регулювання лише на принципах 

волевиявлення роботодавців і найманих працівників – ідеальна модель, яка на 

практиці не трапляється. Свобода відносин у соціально-трудовій сфері є завжди 

обмеженою як економічними, національними, природними, деякими іншими 

умовами розвитку виробничих відносин, так і потребою державного 

регулювання цих відносин в інтересах розвитку суспільства загалом і окремих 

його індивідів. 

Як свідчить зарубіжний досвід і насамперед країн із розвинутою 

ринковою економікою, для ефективного функціонування соціально-трудових 

відносин у ринковій економіці потрібна, з одного боку, наявність дієвої системи 

соціального партнерства, а з іншого, – активна діяльність держави у соціально-

трудовій сфері. 

Обґрунтовуючи потребу достатньо сильних позицій держави у механізмі 

функціонування соціально-трудових відносин, маємо зважати на таке. Ринок є 

лише складовою моделі соціально-економічного розвитку, а не її 

всеохоплюючою системою. Ще однією важливою складовою соціально 

орієнтованої, ефективно функціонуючої моделі соціально-економічного 

розвитку є і надалі має залишатися державне регулювання. Це підтверджено 

усім світовим досвідом і зафіксовано наукою.  

За будь-яких моделей ринкової економіки за державою у соціально-

трудовій сфері залишаються такі класичні функції, як: визначення основних 

напрямів, пріоритетів соціальної політики і активна участь в її реалізації; 

правове регулювання взаємовідносин між працею і капіталом; сприяння 

соціальному діалогові між роботодавцями і найманими працівниками; участь у 

становленні й розвитку соціального партнерства на принципах трипартизму; 

контроль дотримання законодавства про працю тощо. Жодна з наведених 

функцій з розвитком ринкової економіки не зникає і не втрачає своєї ролі. 
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Зміни стосуються лише форм, способів, механізмів реалізації державою цих 

функцій. 

Регулювання соціально-трудових відносин – чи не найскладніша, 

постійна турбота держави та провідних соціальних сил. їх завдання полягає в 

оптимізації балансу інтересів сторін соціально-трудових відносин на основі 

задіяння, з одного боку, державних важелів, а з іншого, – договірних методів 

регулювання. Вирішити його означає зберегти соціальну і політичну 

стабільність в суспільстві, створити належні умови для стабільного 

економічного розвитку. 

За останні роки сталися істотні зміни в системі соціально-трудових 

відносин, що виявилися в їх роздержавленні, ліквідуванні монополії держави на 

використання робочої сили у результаті виникнення розмаїття форм власності й 

господарювання, розширенні правових можливостей мобільності робочої сили, 

зміні співвідношення у задіянні державних важелів і договірних методів 

регулювання, підвищенні їхньої рухливості й динамізму, що відбиває нові 

аспекти у поведінці роботодавців і найманих працівників на ринку праці. 

Нові економічні умови сприяють формуванню якостей, які дотепер були 

недостатньо поширеними: готовність до продуктивнішої праці й особистої 

відповідальності за свій добробут; турбота про підтримання та підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці; відстежування змін на ринку праці й 

намагання відповідати його умовам; уміння цінувати зароблені кошти і 

раціонально використовувати їх. 

Втім зміни, що сталися в соціально-трудовій сфері, мають суперечний 

характер. На практиці не досягнуто рівноваги в соціально-трудових відносинах 

між їхніми суб’єктами. Одна з особливостей перехідного періоду до ринку в 

Україні полягає в тому, що за лібералізації економіки держава вже тотально не 

регламентує зміст соціально-трудових відносин, а інший провідний регулятор – 

соціальне партнерство – ще не працює на повну потужність. Замість колишньої 

моделі регулювання соціально-трудових відносин, котру можна визначити як 

державний патерналізм, в Україні фактично діє неадекватна соціально 
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орієнтованій економіці модель регулювання цих відносин, якій притаманні 

стихійність, безсистемність, поспішна відмова від централізованих регуляторів, 

недостатні ефективність і обсяги робіт щодо оптимізації інтересів сторін 

соціального діалогу. «Нерівноважний стан» системи соціально-трудових 

відносин характерний для всіх її рівнів – загальнодержавного, галузевих, 

регіональних, рівнів окремих підприємств (організацій). 

Реалії сьогодення такі, що в Україні немає класичних передумов для того, 

щоб соціальне партнерство запрацювало вже нині на повну силу і перебрало на 

себе «навантаження» у регулюванні соціально-трудових відносин. Що 

стосується державного регулювання, масштаби його застосування й 

ефективність на сучасному етапі є такими, що не забезпечують оптимізації 

інтересів сторін соціального партнерства і не створюють передумов для 

стабільного економічного розвитку. 

Протягом останніх років вищеназвані проблеми були поза увагою 

правової науки та вивчалися переважно економістами. Водночас прогалини у 

дослідженнях саме правових способів і методів регулювання оплати праці 

значною мірою зумовили відхилення на сучасному етапі від основних 

принципів правового регулювання оплати праці.  

Інтереси становлення нової моделі соціально-трудових відносин, 

адекватної умовам перехідної економіки, потребують першочергового 

вирішення двоєдиного завдання: підвищення ролі держави, інших сторін 

соціального діалогу в створенні передумов для розвитку соціального 

партнерства з метою реального задіяння його потенціалу; запровадження нових 

за структурою і змістом методів державного впливу на соціально-трудову 

сферу на основі використання тих методів, які притаманні економіці 

перехідного періоду. У комплексі заходів, що безпосередньо стосуються 

становлення нового типу соціально-трудових відносин, виключно важлива роль 

належить формуванню і використанню системи соціальних стандартів. 

Зазначимо, що нині в практичній роботі на державному і регіональному рівнях 

застосовуються соціальні норми і нормативи за широким колом показників. 
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Проте ці норми і нормативи здебільшого не мають відповідного статусу, 

визначеного законодавством, їхні розміри встановлюються державними 

органами без достатніх обґрунтувань. Відсутня певна система їхнього 

перегляду. При цьому спостерігається тенденція до скорочення низки 

соціальних норм і нормативів, постійного зниження їх відносного рівня. Це 

стосується практично усіх соціальних норм і нормативів – від норм споживання 

основних продуктів харчування до нормативів наповнюваності класів, 

студентських аудиторій, медичного обслуговування тощо. Чинні соціальні 

норми і нормативи у соціальній сфері, через їхній рекомендаційний характер, 

не мають прямого жорсткого зв’язку з системою формування державного і 

місцевих бюджетів, а отже, плановими і фактичними видатками на утримання 

соціальної сфери й капітальними вкладеннями на їх розвиток. Інтереси 

забезпечення на практиці конституційних прав громадян потребують, щоб 

соціальні норми і нормативи набули статусу державних мінімальних 

соціальних стандартів. Таким чином, під кожну з конституційних гарантій має 

бути підведена нормативно-правова база у вигляді зазначених стандартів. 

Домінуючим завданням у сфері оплати праці є захист працюючих від 

нерегулярності і неадекватності винагород за працю. Якщо розглянути досвід 

розвинутих країн, то можна помітити позитивні напрями щодо регулювання 

заробітної плати. Україна повинна користуватись досвідом зарубіжних країн 

для того, щоб покращити стан соціального захисту нашого населення зокрема у 

виплаті заробітної плати, адже це є основою основ. Оптимальними шляхами 

вирішення проблем оплати можна вважати такі: 

– удосконалення тарифної системи та нормування праці; 

– активна участь держави у регулювання оплати праці; 

– посилення мотивації працівників підприємств до праці; 

– зміна орієнтації підприємців і менеджерів у сфері стимулювання праці 

з кількісних на якісні показники діяльності тощо. 

До того ж, лише справедливий розподіл доходів у реальному секторі 

економіки допоможе подолати бідність в Україні. Необхідно переглянути 
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політику регулювання системи оплати праці й особливої уваги приділити 

посиленню контролюючих функцій держави за процесом формування та 

розподілу витрат від національного до локального рівнів економіки, що 

передбачає розробку методології та основ обґрунтованого збільшення витрат на 

оплату праці в Україні. 

Підвищення заробітної плати – потужний стимул для всебічного розвитку 

економіки, завдяки якому можливе зростання внутрішнього попиту, піднесення 

національного виробництва, створення нових робочих місць та загальне 

поліпшення життя населення. Удосконалювання систем оплати праці, пошук 

нових рішень, глибоке вивчення західного досвіду може допомогти вирішити в 

Україні цілу низку проблем, пов’язаних із заробітною платою, якісно 

поліпшити її стан та створити підґрунтя для підвищення зацікавленості 

працівників до високопродуктивної праці вже в найближчому майбутньому. 

Все це в комплексі може стати стимулом до економічного підйому нашої 

країни. 

З огляду на зазначене керівництво країни та Міністерства оборони 

України наполегливо шукає шляхи збільшення грошового забезпечення 

військовослужбовців без підвищення військових пенсій, видатки на яке в 

декілька разів більші, ніж на поліпшення грошового забезпечення. За чинної 

нормативно-правової бази такі суперечності невідворотні, тому пошук доцільно 

вести лише в напрямі оптимізації та вдосконалення законодавства щодо 

грошового й пенсійного забезпечення військовослужбовців із урахуванням 

досвіду провідних країн світу. 

Реформування системи грошового забезпечення військовослужбовців 

через удосконалення її структури в контексті збільшення частки посадових 

окладів і за військовим званням та встановлення залежності їхніх розмірів від 

середньої заробітної плати по країні, що визначається Державною службою 

статистики України, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 

військової служби на ринку праці та економічного ефекту від бюджетного 

фінансування утримання особового складу ЗСУ. 
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Перспективними напрямами подолання проблем оплати праці в Україні 

на державному рівні мають стати такі: 

1. Підвищення частки заробітної плати в собівартості продукції шляхом 

збільшення експорту товарів із глибоким ступенем переробки замість продажу 

сировини. 

2. Інвестування заміни зношеного обладнання та вкладання коштів у 

модернізацію застарілих виробничих комплексів, що в перспективі дасть змогу 

підвищити витрати на заробітну плату робітників, зайнятих на матеріалоємних 

та енергоємних виробництвах. 

3. Зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці, 

вдосконалення розрахунку розміру податку на доходи фізичних осіб та 

предмети розкоші. 

4. Удосконалення методологічного інструментарію розрахунку 

мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму з урахуванням таких моментів, 

як установлення окладу за єдиною кваліфікаційною сіткою вище, ніж 

мінімальна заробітна плата; перегляд методики визначення прожиткового 

мінімуму з використанням для його розрахунку реальних споживчих потреб 

населення, реальних цін на якісні продукти та з урахуванням особливостей 

проживання у різних регіонах країни. 

Отже, адекватний рівень оплати праці, безумовно, є важливою 

передумовою підвищення добробуту населення України, формування 

самосвідомості громадян, подолання бідності та виходу країни на вищій рівень 

серед розвинених держав Європи та світу.  

 

  



47 
 

ВИСНОВКИ 

 

Отже, за результатами проведеного дослідження варто зробити відповідні 

висновки: 

1. Визначено роль та місце заробітної плати в житті. Так, заробітна плата 

– це частина сукупних витрат організації, пов’язаних з оплатою праці, 

відрахуваннями на соціальні потреби, соціальними виплатами, і частина 

нерозподіленого прибутку, спрямованої на додаткове преміювання працівників. 

Формування заробітної плати є найважливішим об’єктом управління будь-

якого суб’єкта ринкової економіки, оскільки, з одного боку, його зростання 

стимулює підвищення ефективності використання трудових ресурсів, з іншого, 

– тягне за собою зростання загальної величини витрат організації, що 

безумовно знижує її фінансові результати. Таким чином, мета управління 

фондом заробітної плати полягає в забезпеченні відносної економії за даним 

показником при підвищенні його позитивного впливу на приріст 

продуктивності праці. 

2. Досліджено неможливість створення праці без врегульованих 

соціальних трудових відносин. Варто відзначити, що соціально-трудові 

відносини завжди об’єктивно наявні між трьома сторонами – роботодавцями, 

найманими працівниками та державою, які при цьому переслідують власні 

суб’єктивні цілі. Оптимальне балансування цих цілей є основним завданням 

державного регулювання СТВ для спрямування їх у напрямі підвищення якості 

життя населення та показників соціально-економічного розвитку. Звідси 

можемо сформулювати таке визначення: соціально-трудові відносини як 

економічна категорія – це відносини роботодавців і найманих працівників та їх 

об’єднань, які об’єктивно виникають, взаємно впливають та розвиваються на 

основі сформованих зв’язків і взаємодії та регулюються і контролюються 

державою (в особі відповідних органів, структур, організацій, установ) із метою 

узгодження інтересів сторін, забезпечення соціально-економічного розвитку 
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територій, підвищення рівня та якості життя індивідів та досягнення 

соціального прогресу. 

3. Обґрунтовано особливості втілення регулюючого аспекту у вигляді 

заробітної плати. Так, система нарахування грошового забезпечення 

військовослужбовців досить об’ємна, вона включає більше десятка різних видів 

виплат і доплат: за військове звання, посаду, стаж служби, особливості служби, 

участь у бойових операціях, премії тощо. Система грошового забезпечення 

військовослужбовців є недосконалою, що великою мірою зумовлено 

переважанням у ній виплат, які виконують заохочувальну роль і не можуть 

бути стимулом до праці. До того ж ця система є досить непрозорою і складною, 

що додатково гальмує підвищення престижу військової служби. Реформування 

системи грошового забезпечення військовослужбовців через удосконалення її 

структури в контексті збільшення частки посадових окладів і за військовим 

званням, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 

військової служби на ринку праці ЗСУ. 

4. Досліджено нормативно-правове регулювання заробітної плати як одна  

із форма захисту соціально-трудових відносин працівника. Так, система 

організації регулювання оплати праці в Україні є багаторівневою, охоплює 

ринкове регулювання; державне регулювання; колективно-договірного 

регулювання та регулювання на рівні суб’єктів господарювання з 

використанням таких елементів, як тарифна система або безтарифна модель, 

нормування праці, форми і системи оплати праці та преміювання. За 

результатами нашого дослідження, можемо стверджувати, що кожен із 

названих вище напрямів регулювання не є досконалим і потребує 

реформування, найменш дієвим в сучасних умовах є колективно-договірне 

регулювання оплати праці. 

5. Виявлено проблеми застосування нормативно-правових актів в 

практичну діяльність. Так, найбільш поширеними проблемами сфери оплати 

праці сьогодні в Україні є: занадто низька мінімальна заробітна плата, яка хоча 

дорівнює прожитковому мінімуму з 1 листопада 2009 року, проте не реалізовує 
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покладених на неї функцій (відтворювальна, стимулююча, формування 

платоспроможного попиту населення тощо); тінізація доходів населення 

(виплата заробітної плати «в конвертах»); трудові відносини, які відбуваються 

без офіційного оформлення; поширення бідності серед працюючого населення; 

низька вартість робочої сили працівників тощо. Задля забезпечення сталого 

розвитку країни державна політика регулювання у сфері оплати праці 

передусім має бути спрямована на: вдосконалення законодавства про оплату 

праці, зокрема щодо посилення контролю за додержанням законодавства та 

своєчасною виплатою заробітної плати; реформування системи оплати праці 

щодо підвищення заробітної плати;  підвищення вартості (ціни) робочої сили; 

вжиття комплексу правових та організаційно-економічних заходів, 

спрямованих на легалізацію тіньових доходів населення; підвищення 

купівельної спроможності населення та ін. 

6. Досліджено вставлення справедливої заробітної плати для покращення  

системи соціальних трудових відносин. Підвищення заробітної плати – 

потужний стимул для всебічного розвитку економіки, завдяки якому можливе 

зростання внутрішнього попиту, піднесення національного виробництва, 

створення нових робочих місць та загальне поліпшення життя населення. 

Удосконалювання систем оплати праці, пошук нових рішень, глибоке вивчення 

західного досвіду може допомогти вирішити в Україні цілу низку проблем, 

пов’язаних із заробітною платою, якісно поліпшити її стан та створити 

підґрунтя для підвищення зацікавленості працівників до високопродуктивної 

праці вже в найближчому майбутньому. Все це в комплексі може стати 

стимулом до економічного підйому нашої країни. Реформування системи 

грошового забезпечення військовослужбовців через удосконалення її структури 

в контексті збільшення частки посадових окладів і за військовим званням та 

встановлення залежності їхніх розмірів від середньої заробітної плати по країні, 

що визначається Державною службою статистики України, сприятиме 

підвищенню конкурентоспроможності військової служби на ринку праці. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Рис. А.1.  Інформаційна база для аналізу розрахунків із заробітної плати 

(згруповано автором на основі [9, с. 195]) 

  

Інформаційна база для аналізу розрахунків із заробітної плати: 

 

Форма № 1-ПВ «Звіт з праці». Форма № 

3-ПВ «Звіт про використання робочого 
часу». Форма № 6-ПВ «Звіт про кількість 

працівників, їхній якісний склад і 

професійне навчання». Форма № 1-ПВ 
(умови праці) «Звіт про стан умов праці, 

пільги й компенсації за роботу зі 

шкідливими умовами праці». Форма № 

1-ПВ (заборгованість) «Звіт про стан 
заборгованості по виплаті заробітної 

плати». 

 

Інформація про фактичну 

укомплектованість кадрів; колективний 
договір підприємства; 

Положення про оплату праці та 

преміювання; інші внутрішні нормативні 
документи з питань організації та оплати 

праці, типові форми договорів підряду та 

контракту; матеріали обліку 

використання праці та нарахування 
заробітної плати; рішення про додаткове 

стимулювання, його форми та розміри. 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Оклади за військовим званням (ОЗВ) 

Військові звання Тарифний коефіцієнт 
Розмір окладу з 

01.03.2018 (грн) 

Рядовий (солдат) 0,30 530 

Старший сержант 0,34 600 

Молодший сержант 0,38 670 

Сержант 0,42 740 

Старший сержант 0,46 810 

Старшина 0,50 880 

Прапорщик 0,54 950 

Старший прапорщик 0,58 1 020 

Молодший лейтенант 0,60 1 060 

Лейтенант 0,64 1 130 

Старший лейтенант 0,68 1 200 

Капітан 0,72 1 270 

Майор 0,76 1 340 

Підполковник 0,80 1 410 

Полковник 0,84 1 480 

Генерал-майор 0,88 1 550 

Генерал-лейтенант 0,92 1 620 

Генерал-полковник 0,96 1 690 

Генерал армії України 1 1 760 

 

 


