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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За роки проведення економічних реформ в

Україні відбулися суттєві зміни, особливо це сто�
сується методів регулювання заробітної плати.
Саме формування ринкових відносин, розвиток
різних форм власності та утворення ринку праці
стають головними при визначенні сутності та по�
няття заробітної плати. Дані зміни змушують нас
по�новому подивитися на проблеми сьогодення.
Сфера регулювання заробітної плати вимагає
невідкладного реформування відповідно до су�
часних економічних та соціальних реалій.

Виникло чимало гострих проблем, зокрема:
регулювання оплати праці, істотний розрив між
розміром мінімальної заробітної плати та ве�
личиною прожиткового мінімуму; порушення
гарантій на оплату праці, встановлених держа�
вою; дискримінація в оплаті праці працівників
бюджетної сфери; наявність численних прога�
лин у законодавстві по заробітній платі, що
робить його неефективним у сучасних умовах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням проблем організації заробіт�
ної плати, визначення її сутності в умовах пере�
ходу до ринкових відносин займались такі вчені:
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У статті досліджується динаміка номінальної та реальної заробітної плати, а також середня заробітна плата
відповідно до видів економічної діяльності в Сумській області.

Визначено фактори, що впливають на заробітну плату. Акцентовано увагу на тому, що заробітна плата як еле'
мент ринку праці є ціною робочої сили. Було розглянуто суть економічної категорії "заробітна плата".

Висвітлено основні функції заробітної плати та форми оплати праці. Проаналізовано основні напрями політики
в галузі оплати праці.

The dynamics of nominal and real salary, as well as the average monthly salary in accordance with types of economic
activity in Sumy region have been researched in the article.

Factors that influence on the salary have been defined. The attention to the fact that salary as part of the labour
market is the price of labour. The essence of economic category "salary" has been considered.

Basic functions of salary and forms of payment of labour have been exposed. Basic directions of policy in the field of
payment of labour have been analyzed.
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Р.Я. Подовалов, С.В. Ніколаєв, Ю.Б. Іванов,
Д.О. Онищенко, А.В. Калина, Л.К. Сук, Л.М. Ко�
тенко, Н.О. Павловська, В.В. Сопко, Д.П. Боги�
ня, А.М. Колот, А.М. Кузьминський, В.Д. Ла�
гутін, В.М. Тимофеєв, О.М. Пищуліна, В.С. То�
лубяк, Л.М. Яременко та інші. Проте у вітчиз�
няній економічній літературі відсутній єдиний
підхід до суті заробітної плати, особливостей її
реалізації в трансформаційний період, до розв'я�
зання проблем, що виникають на ринку праці, що
потребує подальшого вивчення цього питання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження заробітної пла�

та як елементу ринку праці та особливості оп�
лати праці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах ринкової економіки заробітна пла�
та є важливою характеристикою ринку праці,
визначається умовами цього ринку і одночас�
но її рівень визначає попит та пропозицію
праці. Саме заробітна плата поєднує інтереси
та потреби працівників, роботодавців та держа�
ви, тобто визначає ефективність соціально�тру�
дових відносин. Заробітна плата як елемент
ринку праці є ціною робочої сили, а також стат�
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тею витрат на виробництво, що включається до
собівартості продукції, робіт (послуг) на окре�
мому підприємстві.

Відповідно до Закону України "Про оплату
праці" сутність заробітної плати визначається
як "винагорода, обчислена, як правило, у гро�
шовому виразі, яку власник або уповноваже�
ний ним орган виплачує працівникові за вико�
нану ним роботу" [5].

Сутність будь — якого поняття проявляєть�
ся в функціях, які воно виконує. Функція заро�
бітної плати — це її призначення, роль, скла�
дова сфери практичної діяльності в узгоджені
і реалізації інтересів головних суб'єктів соц�
іально �трудових відносин — найманих праців�
ників і роботодавців. Винятково важлива роль
заробітної плати в механізмі функціонування
ринкової економіки зумовлена тим, що вона
має виконувати такі основні функції: відтворю�
вальну, стимулюючу, оптимізаційну, регулю�
вальну, соціальну. Відтворювальна функція
полягає у забезпеченні працівників та членів їх
родини необхідними життєвими благами для
відновлення витраченої в процесі виробництва
робочої сили та для відтворення поколінь. Сти�
мулююча функція заробітної плати полягає у
встановленні залежності розміру заробітної
плати від особистого вкладу працівника та ре�
зультатів діяльності всього колективу підприє�
мства, ефективних систем оплати та преміюван�
ня праці, залученням працівників до управлін�
ня підприємством та ін. Оптимізаційна функ�
ція забезпечує певні пропорції в зростанні
рівнів заробітної плати та продуктивності
праці. Регулювальна функція вирішує пробле�
ми регулювання вартості робочої сили на рин�
ку праці під впливом співвідношення її попиту
та пропозиції і розподілу трудових ресурсів за
регіонами, галузями, підприємствами з ураху�
ванням як особистих інтересів працівника щодо
сфери прикладання своєї праці та інтересів

ринкового виробництва, зумовлених
економічною кон'юнктурою. Соціальна
функція покликана забезпечити рівну
заробітну плату в однакових умовах
праці та усунення будь — якої дискрим�
інації в оплаті праці [6, с. 186—188].

Основні функції заробітної плати
тісно взаємопов'язані і лише за їхньої
сукупності досягається ефективна
організація заробітної плати. Протис�
тавлення, а тим більше гіпертрофія
будь�якої з них неминуче призводять до
кризових явищ в економіці [11, с. 126].

Заробітна плата, як соціально�еко�
номічна категорія, з одного боку є ос�

новним джерелом грошових доходів праців�
ників, тому її величина значною мірою харак�
теризує рівень добробуту всіх членів суспіль�
ства. З іншого боку, її правильна організація
зацікавлює працівників підвищувати ефек�
тивність виробництва, а відтак, безпосередньо
впливає на темпи й масштаби соціально�еконо�
мічного розвитку країни [6, с. 182].

Основними складовими ринку праці є попит
і пропозиція, які пов'язані між собою ціною
праці.

Нарахування заробітної плати працівникам
рослинництва здійснюється у відповідності з
тарифними ставками, які діють на підприємстві.

За виконання понаднормових робіт праців�
ники отримують доплати до своєї заробітної
плати, але премії не нараховуються, тобто на
підприємствах відсутнє матеріальне заохочен�
ня.

Отримана заробітна плата впливає на рівень
життя реального працівника, тоді як номіналь�
на заробітна плата показує рівень заробітку в
цілому [1, с. 519—522].

Середньомісячна номінальна заробітна
плата штатного працівника за січень — червень
2015 р. порівняно з відповідним періодом 2014 р.
зросла на 15,0% (проти 5,3% у І півріччі 2014 р.
порівняно з відповідним періодом 2013 р.) і ста�
новила 3871 грн., що у 3,2 рази вище рівня
мінімальної заробітної плати (1218 грн.) [15].

Розглянемо нарахування заробітної плати
штатним працівникам у різних галузях еконо�
міки (табл. 1).

За даними таблиці 1 у 2014 році найбільше
нараховано заробітної плати на одного штат�
ного працівника у галузі промисловості — 3988
грн., а найменше у сільському господарстві —
2476 грн.

Сьогодні в Україні рівень заробітної плати
є дуже низьким, що провокує серйозні еко�
номічні та соціальні негаразди. Зауважимо, що

    ( .)
2010 2011 2012 2013 2014

 2250 2648 3041 3282 3480 
 ,  

    1467 1852 2094 2344 2556 

    1422 1786 2024 2269 2476 

 2578 3119 3497 3774 3988 
 1777 2294 2543 2727 2860 

,  , 
  ’   2648 3061 3405 3582 3768 

Таблиця 1. Динаміка середньомісячної заробітної
плати працівників Сумської області за видами

економічної діяльності

Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника Сумської
області [15].
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починаючи із 2001 року в Україні спостерігаєть�
ся позитивна тенденція — постійно зростає
реальна заробітна плата (крім кризового 2009
р.) [4]. Проте заробітна плата в Україні меша,
ніж середньоєвропейська у 20 разів [10, c. 136].
Така ситуація спричинює низький рівень жит�
тя. Згідно з даними щорічного звіту Global Wealth
Україна за рівнем добробуту громадян посідає
передостаннє місце серед 40 європейських
країн, середній статок українця становить 2,7 тис.
дол., лише на 200 дол. відстає від нас найбідніша
в Європі Молдова. Ми бідніші за білорусів, ро�
сіян, поляків [10, с. 136].

З позицій економіки праці, заробітна плата
— це винагорода або заробіток, обчислений у
грошовому виразі, який за трудовим договором
роботодавець сплачує працівникові за роботу,
яку виконано або має бути виконано. З позицій
економічної теорії, заробітна плата — це еко�
номічна категорія, що відображає відносини
між роботодавцем і найманим працівником з
приводу розподілу новоствореної вартості. В
умовах ринкової економіки заробітна плата —
це елемент ринку праці, що складається в ре�
зультаті взаємодії попиту на працю і її пропо�
зиції і виражає ринкову вартість використання
найманої праці. З позицій найманого працівни�
ка заробітна плата — це основна частина його
трудового доходу, який він отримує в резуль�
таті реалізації здатності до праці і який має за�
безпечити об'єктивно необхідне відтворення
робочої сили. З позицій підприємця заробітна
плата — це елемент витрат виробництва і вод�
ночас головний чинник забезпечення матері�
альної зацікавленості працівників у досягненні
високих кінцевих результатів праці [2, с. 274].

Законом України "Про Державний бюджет
України на 2015 рік" від 28.12.2014 р. № 80�VIII
затверджено розмір прожиткового мінімуму та
мінімальної зарплати — 1378 грн., які вплива�

ють на розрахунок низки інших важли�
вих для підприємців показників. Крім
того, наприкінці 2014 року також було
прийнято Закон України від 28.12.2014
р. № 71�VIII, яким були внесені зміни
до Податкового кодексу України [15].

У січні — липні 2015 р. на підприєм�
ствах, в установах та організаціях об�
ласті було зайнято 220,5 тис. праців�
ників [ 15].

Динаміку номінальної заробітної
плати найманих працівників Сумської
області у І півріччі 2013—2015 рр. харак�
теризують дані, наведені у таблиці 2.

Середньомісячна номінальна за�
робітна плата, нарахована на одного

штатного працівника, у січні — липні 2015 р.
складала 3218 грн. і порівняно з відповідним
періодом минулого року зросла на 15,1%, або
на 423 грн. [15].

Всього по області заробітна плата за чер�
вень 2009 року склала 1615 грн., тоді як у 2008
році — 107,9%, за оплачену годину по області
— 11,29 грн. У сільському господарстві у червні
2009 року нараховано заробітної плати у % до
середнього по області 63,5%, оплата за годину
становить 6,76 грн., що нижче порівняно з та�
кими галузями, як: лісове господарство та по�
в'язані з ним послуги — 10,44 грн.; рибальство,
рибництво — 7,99 грн.; промисловість — 12,56
грн.; будівництво — 9,36 грн. та діяльність
транспорту та зв'язку — 13,61 грн.

Серед чинників, що вплинули на зростання
заробітної плати, визначальними є кілька: під�
вищення законодавчо встановленого мінімаль�
ного розміру заробітної плати; інфляційні про�
цеси; підвищення продуктивності праці; дефі�
цит кваліфікованої робочої сили; умови праці.

Отже, на формування заробітної плати
впливають різноманітні чинники, які можна
поділити на 2 групи. Ті, що характеризують
стан ринку праці (співвідношення попиту і про�
позиції, модель ринку праці — монополії, моно�
псонії тощо); характеризують працівників, ре�
зультати їхньої діяльності та колективної
праці, формують вартість послуг робочої сили
(складність та умови виконуваної роботи, про�
фесійно�ділові якості працівника, результати
його праці та господарської діяльності підприє�
мства в цілому). Інтереси врахування всіх чин�
ників, що впливають на параметри заробітної
плати, потребують створення і функціонуван�
ня певної організації заробітної плати, тобто
організаційно�економічного механізму оцінки
трудового внеску найманих працівників і фор�
мування параметрів заробітної плати відпові�

Таблиця 2. Динаміка номінальної заробітної плати
найманих працівників Сумської області у І півріччі

2013—2015 рр.
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. 

 %  
 

 
 

 

  2013 3199 109,1 3366 21,96 

  2014 3368 105,3 3561 23,31 

  2015 3871 115,0 4096 26,84 

Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника Сумської
області [15].
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дно до цієї оцінки, вартості послуг ро�
бочої сили та стану ринку праці [11].

В Україні законодавство про працю
забороняє використання праці жінок
на важких та шкідливих роботах. А чо�
ловіки, які працюють на таких вироб�
ництвах, отримують пільги і компен�
сації, що відповідно впливає на рівень
їхньої оплати праці.

Основними напрямами політики у
сфері оплати праці мають бути: забез�
печення зростання реальної заробітної
плати працівників у тісній зв'язці з ре�
зультатами їх роботи, кваліфікацією і
професіоналізмом, з тим щоб оплата
праці стала головним джерелом грошо�
вих доходів населення; підвищення
рівня державних гарантій оплати праці
з метою виведення працюючих грома�
дян з числа бідного населення; досяг�
нення такого рівня заробітної плати найманих
працівників, який дозволив би забезпечити
стійкий платоспроможний попит населення і
економічні стимули для розвитку виробницт�
ва, а також активізувати особисту участь пра�
цівників у своєму соціальному забезпеченні та
страхуванні, був би надійним джерелом інвес�
тицій на цілі соціального розвитку.

Нарахований фонд оплати праці штатних
працівників у І півріччі 2015 р. становив 189,6
млрд грн. У структурі фонду оплати праці сут�
тєвих змін не зафіксовано: 60,0% становив
фонд основної заробітної плати (оплата за та�
рифними ставками та посадовими окладами),
третину (35,1%) — фонд додаткової заробітної
плати. Основними складовими останнього були
доплати та надбавки до тарифних ставок і по�
садових окладів та премії за виробничі резуль�
тати (майже дві третини від фонду додаткової
заробітної плати). Питома вага інших заохочу�
вальних і компенсаційних виплат (матеріальна
допомога, соціальні пільги тощо) залишилася
незначною та становила 4,9% фонду оплати
праці [15].

Виплата заробітної плати є головним чин�
ником стабільності суспільства, а головне —
стимулюючим засобом для працівників. Остан�
німи роками намічається тенденція до зменшен�
ня заборгованості по заробітній платі, але цей
показник нестабільний в зв'язку з тим, що про�
тягом року він помітно коливається.

У заробітній платі як формі доходів найма�
них працівників закладений значний мотивац�
ійний потенціал. Намагання людини поліпши�
ти свій добробут, задовольнити різноманітні
потреби спонукає її до активної трудової діяль�

ності, поліпшення якості робочої сили, по�
внішої реалізації свого трудового потенціалу,
більшої результативності праці. За таких умов
заробітна плата має стати основною ланкою
мотивації високоефективної праці, встановлен�
ня безпосередньої залежності заробітної пла�
ти від кількості та якості праці кожного праці�
вника, його трудового внеску. Отже, одна з
основних функцій заробітної плати — мотиву�
юча [11, с. 25].

Хоча співвідношення номінальної заробі�
тної плати 2014 року у відсотках до поперед�
нього року зменшилась на 12%, що свідчить
про значні коливання даного показника, але
це не забезпечує розширеного відтворення
трудових ресурсів Сумської області. Якщо у
2014 році реальна заробітна плата складала
94,8%, а у 2002 році — 118%, цей показник
значно підвищився на 13,2%, що свідчить про
зменшення реальна заробітної плати. Одним
із важливих індикаторів стану рівня життя
населення є показник реальної заробітної пла�
ти. У І півріччі 2015 р. ціни зростали суттєво
швидше, ніж номінальна заробітна плата, з
урахуванням чого індекс реальної заробітної
плати у цьому періоді становив 76,1% [15]
(табл. 3).

Як важлива складова ринку праці заробіт�
на плата має виконувати також регулюючу
функцію. Вона полягає у впливі заробітної пла�
ти на співвідношення між попитом і пропози�
цією, на формування персоналу підприємств,
рівень його зайнятості, а також міжсекторіаль�
ну диференціацію заробітної плати. Регулюю�
ча функція займає проміжне становище між
відтворювальною і мотивуючою функціями,
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2002 118,5 118,6 118,0 118,8
2003 123,5 122,3 117,5 112,0
2004 124,8 125,4 118,1 115,5 
2005 140,2 147,4 121,1 132,0
2006 129,3 123,1 117,9 108,0
2007 128,1 130,1 109,5 111,1
2008 134,1 124,4 108,6 102,0
2009 108,2 114,3 94,5 102,9
2010 117,2 115,1 107,9 106,2 
2011 116,7 115,5 108,8 111,5
2012 114,9 110,0 115,1 111,5
2013 108,0 108,5 109,5 108,9
2014 106,5 111,2 94,8 87,5

Таблиця 3. Темпи зростання / зниження номінальної
та реальної заробітної плати в Сумській області у

2002—2014 роках

Джерело: розраховано за даними статистичного щорічника Сумської
області [15].
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виконуючи щодо них інтегруючу роль з метою
досягнення балансу інтересів найманих праці�
вників і роботодавців [11, с. 25].

ВИСНОВКИ
Таким чином, заробітна плата як економі�

чна категорія все менш виконує свої основні
функції відтворювання робочої сили і стиму�
лювання праці. Вона фактично перетворила�
ся на варіант соціальної допомоги, яка прак�
тично не була пов'язана з результатами праці.
Це привело до того, що організація виробниц�
тва позбавилася одного з могутніх важелів
підвищення ефективності та повноправності
виходу на світовий ринок. Тому, щоб заробіт�
на плата виконувала свою стимулюючу функ�
цію, повинен існувати прямий зв'язок між її
рівнем і кваліфікацією працівника, складністю
виконуваної роботи, ступенем відповідаль�
ності.

Позитивно вирішити проблему оптимально�
го рівня оплати праці надто складно, оскільки
на нього безпосередньо впливають надзвичай�
но низька продуктивність праці і відсутність
умов для повної продуктивної зайнятості на
селі. Необхідно знаходити і підтримувати ба�
ланс між показниками зайнятості та доходні�
стю праці.
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