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СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ В СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ  
УКРАЇНИ: ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІСТЬ СТРУКТУРИ  

ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ ОПЛАТЫ  
ТРУДА УКРАИНЫ: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОСТЬ  
СТРУКТУРЫ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
SOCIAL STANDARDS IN REMUNERATION LABOR  

IN UKRAINE: DIFFERENTIABILITY OF STRUCTURE  
AND FEATURE OF IMPLEMENTATION  

 
Розкрито систему та сутність соціальних стандартів у сфері оплати праці Укра-
їни, розглянуто основні вітчизняні соціальні стандарти та обґрунтовано їхній 
зміст. Досліджено диференційованість структури системи соціальних стандартів. 
Обґрунтовано недоліки соціальних стандартів країни порівняно з міжнародними 
аналогами та визначено напрями їх усунення. 
 
Раскрыто систему и сущность социальных стандартов в сфере оплаты труда Ук-
раины, рассмотрены основные отечественные социальные стандарты и обосно-
ванно их содержание. Исследована дифференцированность структуры системы 
социальных стандартов. Обоснованно недостатки социальных стандартов 
страны по сравнению с международными аналогами и определены направления их 
устранения. 
 
The theoretical, methodological and analytical assessment of social standards in 
remuneration labor of Ukraine, identification of their advantages and disadvantages, 
substantiation of the main directions of their improvement is purpose of the article. The 
essence of social standards in remuneration labor is disclosed. A set of basic social 
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standards is presented and their content substantiated. The main disadvantages of the 
native system of social standards are determined, in particular: the low efficiency of the 
regulating function of the MW as a result of its long artificial lowering; the problem of 
maintaining an adequate level of wages and wages in various categories of workers; low 
efficiency of the modern structure of social guarantees. The directions of improvement of 
the national system of social standards in remuneration labor with the focus on the 
formation of a new progressive paradigm aimed at increasing incomes and narrowing the 
policy of minimizing social standards are substantiated. Policy studies should be related 
to the development and implementation of an effective methodology for defining the 
normative values of social standards. 
 
Ключові слова. Соціальні стандарти, оплата праці, соціальні нормативи, структу-
ра, заробітна плата, мінімальна заробітна плата, тарифна система оплати праці, ін-
дексація зарплати. 
Ключевые слова. Социальные стандарты, оплата труда, социальные нормативы, 
структура, заработная плата, минимальная заработная плата, тарифная система 
оплаты труда, индексация зарплаты. 
 
Key words. Social standards, remuneration labor, social norms, wages, structure, 
minimum wage, tariff system of remuneration labor, indexation of wages. 

 
Вступ. Соціальні стандарти в сфері оплати праці — важелі соціальної полі-

тики, значимість яких у суспільному житті країни, її економіці та безпеці пос-
тійно зростає, що обумовлено особливою роллю стандартів у гарантуванні кон-
ституційного права громадян на достатній рівень доходу, ліквідації глибокого 
розшарування суспільства, забезпеченні оптимальної диференціації оплати пра-
ці у регіональному, галузевому, професійному, віковому, гендерному розрізах, 
«підтягування» малозабезпечених верств населення до рівня середнього класу, 
індексації грошових доходів населення тощо. 

Діюча система соціальних стандартів в Україні є недосконалою як з позиції 
відповідності нормам Конституції країни, міжнародним стандартам, так і реа-
льній вартості життя, унеможливлюючи забезпечення достатнього рівня доходу 
та відтворення національної робочої сили. Вона характеризується як низькое-
фективна, з притаманним їй звуженим фінансовим забезпеченням, низькою діє-
вістю системи контролю за дотриманням стандартів, неефективністю соціаль-
ного діалогу, що суттєво звужує роль соціальних стандартів як потужного 
регулятора доходів населення. 

В цих умовах зростає значимість теоретико-методологічних і прикладних 
досліджень системи соціальних стандартів у сфері оплати праці. Вітчизняні та 
зарубіжні науковці неодноразово акцентували увагу на проблемі запроваджен-
ня, функціонування і регулювання соціальних стандартів. Серед зарубіжних 
учених дослідження з цього напряму здійснювали У. Г. Аксенн, Е. Бренч, 
М. Бюгрен, М. Геленг, Д.-П. Діон, Б. Кауфманн, С. Парасураман, М. К. Ро, 
М. Сервоз, Р. Штраус, Л. Янг-ДеМарко та ін., вітчизняних — Н.П. Баранова, 
А. М. Колот, Е. М. Лібанова, Л.С. Лісогор, Г.С. Лопушняк, О. В. Макарова, 
В. О. Мандибура, Т. В. Перегудова, Т. В. Новікова, М. М. Шумило та ін. Зок-
рема, Папієв М. досліджував світовий досвід застосування соціальних станда-
ртів, Перегудова Т. В. — соціальні стандарти гідної оплати праці та їх дотри-
мання в Україні, Корецька С.О. — соціальні стандарти в механізмі 
бюджетного фінансування соціальної сфери, Шумило М.М. — міжнародні 
стандарти у сфері оплати праці, Більська О.В. — відповідність соціальних 
стандартів вимогам імператива соціалізації економіки. Відзначаючи їхній ва-
гомий внесок, треба зазначити недостатню дослідженість теоретико-
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методологічних засад і прикладних питань соціальних стандартів у сфері опла-
ти праці, яка формується і реалізується в умовах загострення соціальних про-
блем і посилення економічних обмежень. 

Постановка завдання. В умовах обмеженості фінансово-економічних ресу-
рсів, необхідних для впровадження соціальних стандартів високої якості, та пе-
реважання соціальних мінімумів пріоритетну значимість здобувають теоретико-
методологічні та прикладні дослідження системи соціальних стандартів у сфері 
оплати праці, розкриття їхньої сутності з обґрунтуванням змісту, визначення 
площин системи соціальних стандартів з виділенням сфери стандартизації прав 
та нормативізації соціальних стандартів. Метою статті є теоретико-методоло-
гічна та аналітична оцінка соціальних стандартів у сфері оплати праці України, 
виявлення їхніх переваг і недоліків, обґрунтування основних напрямів їх моде-
рнізації.  

Результати дослідження. У Законі України «Про державні соціальні стан-
дарти та державні соціальні гарантії» зазначено, що соціальний стандарт — це 
«встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні нор-
ми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначають рівні основних дер-
жавних соціальних гарантій» [10]. Наукове трактування сутності соціального 
стандарту ґрунтується на різних підходах, що зумовлено специфікою цієї ка-
тегорії, яка може слугувати і мірилом, за яким оцінюють об’єкти, і водночас 
критерієм, засобом порівняння, рівнем якості тощо. Якщо звернутися до вито-
ків терміну «стандарт», то перше його згадування датується XII століттям у 
значенні об’єкта, що слугує точкою відліку, а вже на початку XIV ст. — в яко-
сті одиниці виміру, в кінці XV ст. — як авторитетний та визнаний зразок якос-
ті та правильності [14]. Нині стандарт трактується як зразок (взірець, еталон, 
модель), що приймається як вихідний для співставлення з ним інших подібних 
об’єктів [1; 2, с. 1187]. Він використовується для вимірювання цінності, якос-
ті, кількості та може стосуватися об’єкта в цілому чи окремих його частин, за-
стосовуватись в якості рекомендації чи бути обов’язковим для виконання. 
Враховуючи ці характерні особливості, наведемо класифікацію соціальних 
стандартів у сфері оплати праці України, здійснену за різними критеріями 
(рис. 1). 

Узагальнюючи існуючі визначення «стандарту» та підходи до трактування 
«соціального стандарту», можна виокремити чотири основні напрями, за якими 
соціальний стандарт трактується як: норма, що вироблена суспільством з метою 
упорядкування життєдіяльності людини [4, c. 42; 6, с. 159]; цільовий орієнтир, 
на досягнення якого спрямована соціальна політика, чи засіб, за допомогою 
якого може визначатися обсяг ресурсів, необхідних для досягнення певного рі-
вня задоволення потреб населення [3, c. 213]; планка у задоволенні потреб на-
селення, яку держава не повинна знижувати [8; 12, с. 12]; основні вимоги щодо 
розвитку соціальної сфери, якості життя тощо, які є основою для визначення рі-
вня життя [9, с. 142]. Отже, соціальний стандарт — це змінна величина, що ви-
значається з урахуванням об’єктивних закономірностей розвитку суспільства, 
потреб і можливостей суб’єктів соціально-трудових відносин і встановлюється 
задля забезпечення соціальних прав і гарантій населення.  

 
 



 51

 

За оф
іцій

н
іст

ю
 

За
 о
бо
в’
яз
ко
ві
ст

ю
 

ви
ко
н
ан
н
я 

За масштабом охоплення та рівнем суб’єкта, який запроваджує стандарт 

міжнародний 
(міждержавний) 
— соціальний 
стандарт, 
прийнятий двома і 
більше країнами 
шляхом 
узгодження його в 
цілому чи окремих 
положень та який 
запроваджується 
як національний за 
умови ратифікації 

національний (державний) 
— стандарт, прийнятий у 
порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів 
України, за участю та 
погодженням з іншими 
сторонами соціально-
трудових відносин; діє на 
всій території України і є 
обов’язковим для органів 
державної влади та 
місцевого самоврядування, 
підприємств (установ, 
організацій) незалежно від 
форми власності 

регіональний 
— стандарт, 
прийнятий 
регіональним 
органом влади, 
використання 
якого 
обмежується 
певною 
територією 

галузевий — 
стандарт, що 
затверджується 
міністерством чи 
відомством 
певної галузевої 
приналежності та 
компетенції та діє 
в межах 
організацій 
(підприємств, 
установ) 
відповідного 
виду економічної 
діяльності 

місцевий — 
стандарт, що 
приймається 
місцевими 
органами 
влади в 
межах 
місцевих 
соціально-
економічних 
програм та 
наявних 
коштів 

стандарти 
підприємств 
(організацій) 
діють в межах 
конкретного 
підприємства 
чи об’єднання 
підприємств 
(концерн, 
асоціація) та 
затверджу-
ються їхніми 
керівними 
органами 
 

раціональний — 
оптимальний стандарт 
за наявних ресурсів  

взірцевий — 
ідеальний, якого 
слід прагнути 

мінімальний (гранично допустимий) — мінімальна межа 
фінансового забезпечення зайнятого населення, яка не 
може бути нижчою за прожитковий мінімум для 
працездатних осіб  

 

офіційний 

 
неформальний 

стандарти, обов’язкові 
для виконання 

стандарти-
рекомендації 

За рівнем забезпечення 

Класифікація 
соціальних 
стандартів у 
сфері оплати 

праці 

 
Рис. 1. Класифікація соціальних стандартів у сфері оплати праці 

 
Встановлення соціальних стандартів у сфері оплати праці в Україні форму-

ється нормативно-правовою базою, яка, законодавчо закріплюючи соціальні 
стандарти, гарантує громадянам країни достатній рівень доходу, оптимізує за-
безпечення населення фінансовими ресурсами для задоволення матеріальних 
потреб у товарах і послугах, підвищує ефективність системи оплати праці до рі-
вня передових світових практик, підтримує достатній рівень купівельної спро-
можності населення (рис. 2). Забезпечення права на зарплату, не нижчу від ви-
                                                                    

 ЗУ «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. № 2017-IІІ; 
«Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів» від 17.06.2002 р. № 293; ЗУ «Про прожитко-
вий мінімум» від 15.07.1999 р. № 966-ХIV; КЗпП від 10.12.1971 р. № 322-VIII; ЗУ «Про оплату праці» від 
24.03.1995 р. № 108/95-ВР; ЗУ «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII; ЗУ «Про ін-
дексацію грошових доходів населення» від 03.07.1991 р. № 1282-XII; постанова КМ України «Про затвер-
дження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995 р. № 100; Конвенції МОП: № 102 
«Про мінімальні норми соціального забезпечення» (1951 p.), № 131 «Про встановлення мінімальної за-
робітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються» (1970 р.) та ін.; Європейська соціальна 
хартія; рекомендації МОП, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ тощо.  
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значеної законом і на рівну оплату за працю рівної цінності без будь-якої дис-
кримінації здійснюється, в першу чергу, встановленням мінімальних соціальних 
стандартів, таких як мінімальна зарплата (місячна, погодинна) та мінімальний 
посадовий оклад (тарифна ставка). Законодавчо встановлені найнижчі межі оп-
лати праці застосовуються з метою регулювання оплати праці працівників, за-
хисту доходів найменш оплачуваних громадян, скорочення нерівності в оплаті 
праці, забезпечення відновлення робочої сили та купівельної спроможності за-
робітної плати. В період економічного зростання вони є вагомим засобом регу-
лювання структури оплати праці, в умовах фінансово-економічної кризи — за-
собом запобігання різкого зменшення реальної заробітної плати найманих 
працівників, в період високої міграції — один з елементів державного впливу 
на міграційні поведінку та трудові настанови населення. Наразі українські реа-
лії демонструють низьку дієвість регулюючої функції МЗП через тривале шту-
чне заниження цього соціального стандарту. Впродовж 2000–2016 рр. рівень 
МЗП в Україні не перевищував прожитковий мінімум для працездатних осіб, 
хоча відповідно до вимог Європейської соціальної хартії їхнє співвідношення 
має становити 2,5 разу на користь МЗП [5]. Спроба суттєвого підвищення МЗП 
була зроблена у 2017–2018 рр. і це дало можливість збільшити витрати зайнятої 
особи на добу до 120,09 грн, але й при цьому не було досягнуто порогу біднос-
ті, затвердженого для України Світовим банком (5,8 дол.) [7]. Нині відставання 
погодинної МЗП від нормативу, встановленого ООН (3 дол.), становить 
3,7 разу, а від таких країн Європи як Польща — у 3,9 разу, Естонії — 4,3, Литви 
та Латвії — 3,4 разу. 
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Рис. 2. Соціальні стандарти у сфері оплати праці України 
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При оцінці дотримання соціальних стандартів у сфері оплати праці важливим 
індикатором є співвідношення МЗП із середньою заробітною платою. У 2017 р. це 
співвідношення в Україні становило 1 : 2, поступаючись вимогам ЄС (1 : 3) [11]. 
Регіони України за цим показником знаходились на рівні 1 : 2, (окрім м. Києва — 
1 : 4), що є свідченням високих обсягів тіньової оплати праці та низького життєво-
го рівня населення. У розрізі видів економічної діяльності на рівні мінімальної 
отримували зарплату переважно працівники бюджетнозалежних організацій з ни-
зькою прибутковістю господарської діяльності та звуженим інвестуванням (по-
штова та кур’єрська діяльність, тимчасове розміщення та організація харчування, 
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги). Наразі у галузях з високими 
продуктивністю економічної діяльності та попитом на їхні послуги середня заро-
бітна плата значно перевищує МЗП: у авіаційному транспорті — у 9,7, фінансовій 
та страховій діяльності — 4,0, інформації та телекомунікації — 3,8 разу. 

Особливе місце в системі соціальних стандартів України посідає тарифна 
система оплати праці та мінімальний посадових оклад (МПО) як мінімальна 
межа оплати праці. Тарифна система країни, залишаючись з доволі вузьким діа-
пазоном тарифних сіток, уповільненим зростанням тарифних коефіцієнтів у за-
ниженим рівнем ставок, зумовлює низький рівень оплати праці і чинить негати-
вний вплив на продуктивність праці та трудову мотивацію працівників. 
Негативний вплив посилюється вдвічі меншим за мінімальну зарплату МПО, в 
основі визначення якого, як і тарифної ставки працівника 1-го тарифного розря-
ду, лежить прожитковий мінімум для працездатних осіб (1762 грн). Як наслі-
док, суб’єкти економічної діяльності, в першу чергу у бюджетній сфері, виму-
шені розширювати використання надбавок, доплат, премій задля підтримання 
належного рівня заробітної плати та співвідношень в оплаті праці різних кате-
горій працівників в умовах високої інфляції. У 2016 р. питома вага основної за-
робітної плати у структурі фонду оплати праці становила 58,8 %, що на 26,2 в.п. 
менше за відповідний соціальний стандарт в ЄС (85–90 % [13]). Структурні 
дисбаланси в оплаті праці за видами економічної діяльності яскраво простежу-
ються у структурі фонду оплати праці у сфері державного управління й оборони 
та обов’язкового соціального страхування, де питома вага додаткової заробітної 
плати і заохочувальних та компенсаційних виплат становила 61,9 %, а основної 
— 38,1 %, та сільському господарстві, де частка основної зарплати становила 
78,9 %, а додаткових, заохочувальних і компенсаційних виплатах — 21,1 %. 

Громадяни України мають право на індексацію зарплати та перегляд МЗП за-
лежно від індексу споживчих цін. Але внаслідок суттєвого відставання величини 
індексації зарплати від фактичного її знецінення та офіційного заниження індексу 
споживчих цін ефективність індексації як соціального стандарту залишається ни-
зькою. У періоди значного інфляційного стрибка — 2015, 2000 та 2008 рр. — різ-
ниця між темпами зростання номінальної та реальної зарплати сягнула відповід-
но 40,7; 30,5 і 27,4 в.п., що змушувало уряд країни вдаватися до підвищення 
мінімальних соціальних стандартів. Зокрема, після падіння реальної заробітної 
плати у 2015 р. на 20,2 %, її було підвищено на 9,0 % (номінальну — на 23,6 %).  

Забезпечення норм і гарантій у сфері оплати праці за особливі види робіт та 
особливий режим (оплата роботи у святкові, неробочі та вихідні дні, понаднор-
мовий та нічний час, у шкідливих та небезпечних умовах праці, за час простою 
не з вини працівника, у випадку службових відряджень, у разі виготовлення 
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бракованої продукції не з вини працівника тощо) відбувається з метою захисту 
життя, здоров’я та працездатності зайнятого населення, підвищення привабли-
вості робочих місць зі шкідливими і небезпечними умовами праці, зростання 
мотивації до праці у понаднормовий час, у святкові, неробочі та вихідні дні. 
Наразі в Україні компенсаційний характер зазначених норм і гарантій не забез-
печує відновлення робочої сили, на низькому рівні відшкодовується значне 
трудове навантаження та відхилення від нормальних умов праці, а низькі розмі-
ри цих виплат і слабкий правовий захист інтересів найманих працівників не 
стимулюють роботодавців до покращення умов праці.  

Зайнятому населенню, що працює в незадовільних умовах, гарантовано право 
на пільги та компенсації (додаткова оплачувана відпустка, підвищена оплата пра-
ці, оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, безкоштовне забезпе-
чення спецодягом, засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним 
харчуванням тощо). Оцінка чисельності штатних працівників, які впродовж 2000–
2015 рр. мали право на пільги чи компенсації за роботу в шкідливих умовах, пока-
зала істотне (в 1,6 разу) зменшення цієї категорії осіб, що обумовлено зниженням 
економічної активності чи закриттям підприємств з незадовільними умовами пра-
ці, поширенням практики приховування випадків травмування на виробництві, 
зниженням контролю у сфері безпеки праці. Лідером серед видів економічної дія-
льності за чисельністю штатних працівників, що мають право на пільги і компен-
сації за роботу в шкідливих умовах, залишається промисловість, працівники якої 
складають 48,6 % цієї категорії осіб в економіці країни.  

Висновки. Вагомою складовою соціальної політики є соціальні стандарти в 
сфері оплати праці, значимість яких полягає у забезпеченні достатнього рівня 
доходу громадян країни, ліквідації глибокого розшарування суспільства, забез-
печенні індексації грошових доходів населення та оптимальної диференціації 
оплати праці у регіональному, галузевому, професійному, віковому, гендерному 
розрізах.  

Система соціальних стандартів в Україні є недосконалою, з переважанням у 
її структурі соціальних мінімумів, що спричинено низькими соціально-
економічними та фінансовими можливостями держави забезпечити матеріальні 
і духовні потреби населення, низькою дієвістю системи контролю за дотриман-
ням стандартів, неефективністю соціального діалогу. Підвищення її ефективно-
сті визначатиметься вірно обраною парадигмою розвитку, зорієнтованою на 
звуження політики мінімізації соціальних стандартів, удосконалення структури 
системи, перегляд нормативних значень і приведення їх до міжнародних вимог. 
До заходів, що сприятимуть формуванню ефективної системи соціальних стан-
дартів у сфері оплати праці України, належать:  

вдосконалення нормативно-правової бази соціальної стандартизації (в ЗУ 
«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та у докуме-
нті «Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів» доповнити 
перелік стандартів у сфері доходів категоріями «мінімальна заробітна плата (мі-
сячна, погодинна)» та «мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка)», навес-
ти перелік основних суб’єктів і завдань, що на них покладені, види соціальних 
стандартів); 

поступове підвищення мінімальних соціальних стандартів: МЗП — до вимог 
Європейської соціальної хартії (МЗП має перевищувати прожитковий мінімум 
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для працездатних осіб у 2,5 разу), погодинної МЗП — до вимог ООН (не менше 
3 доларів США), співвідношення мінімальної і середньої зарплати — до 
рекомендацій МОП (в межах 40–68 %) та ЄС (на рівні 1 : 3); 

удосконалення тарифної системи оплати праці шляхом зростання питомої 
ваги тарифної ставки в середній зарплаті до 85–90 % і підвищення МПО до 
рівня МЗП, а не прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого 
за основу при визначенні МПО з січня 2017 р.;  

підвищення ефективності соціального діалогу як потужного детермінанта 
соціальних стандартів на основі інституціоналізації, зокрема збільшення кола 
його учасників, підвищення самоорганізації спілок роботодавців і профспілок, 
розвитку інституцій, що втілюватимуть прийняті рішення, удосконалення 
механізму визначення представництва сторін, зниження дискримінації прав і 
свобод суб’єктів діалогу. 

Перспективні дослідження у цьому напрямі мають бути пов’язані з поглиб-
ленням методичних засад оцінки системи соціальних стандартів у сфері оплати 
праці, зокрема розробкою ефективної методології визначення нормативних зна-
чень соціальних стандартів, а також методики оцінки впливу соціальних стан-
дартів на реальні доходи населення, що є актуальним з огляду на гостру необ-
хідність підвищення мінімальних соціальних стандартів в умовах низького 
життєвого рівня населення. 
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