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працівників ключову роль відіграє правовий потенціал методу 
трудового права, який робить можливим забезпечувати гаранту-
вання договірними засобами. Рівень гарантування певною мірою 
залежить від реалізації засобів колективно-договірного регулю-
вання праці, правової свідомості і правової культури учасників 
трудових правовідносин. Гарантування є додатковим елементом 
механізму правового регулювання як засіб, спрямований на дося-
гнення цілей правового регулювання у сфері праці. Правові засоби 
охорони і захисту в контексті забезпечення трудових прав та інте-
ресів працівників повинні розмежовуватися, тому що захист – це 
переважно державно-примусова діяльність, яка здійснюється ви-
значеними у законодавстві способами, а охорона прав працівників 
– це діяльність, спрямована на недопущення будь-якого порушен-
ня цих прав і на попередження зловживання трудовими правами. 
Правова охорона і охорона права та захист права і право на захист 
не є тотожними поняттями. Охорона і захист трудових прав та ін-
тересів працівників є самостійними правовими явищами, забезпе-
ченими відповідними видами правових засобів.  

Вирішення названих теоретичних і практичних проблем ре-
алізації соціального призначення трудового права в Україні ба-
читься через впровадження концепції соціального призначення 
трудового права як способу закріплення, гарантування, реалізації, 
охорони і захисту пріоритету природних трудових та фундамента-
льних соціальних прав працівника, що покликана інтегрувати цін-
нісну орієнтацію норм трудового права у трудове законодавство 
України та практику його застосування. 
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України «Про оплату праці», «Про колективні договори та угоди», 
генеральними, регіональними, галузевими угодами, колективни-
ми договорами та іншими нормативно-правовими актами. 

Аналіз  колективних договорів у промисловості дозволяє 
зробити висновок, що окремі їх положення пов’язані з регулюван-
ням відносин у сфері праці з урахуванням галузевої специфіки. 
Так, у колективному договорі підприємства «ДТЕК ЗАПАДЕНЕРГО» 
(далі – Підприємство) в розділі «Оплата праці» йдеться про те, що 
дирекція зобов’язується забезпечувати щороку підвищення рівня 
середньої заробітної плати не менше ніж на 25 відсотків. Це поло-
ження характеризується чітко вираженою диференціацією право-
вого регулювання праці в галузі енергетики. Отже, вищезгаданий 
пункт колективного договору підприємства  конкретизує норму, 
яка закріплена в Галузевій угоді між Міністерством енергетики та 
вугільної промисловості України, Фондом державного майна Укра-
їни, Всеукраїнським об’єднанням організацій роботодавців «Феде-
рація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» і 
Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної проми-
словості України на 2016 ‒ 2018 роки.  

Незважаючи на те, що положення колективного договору 
Підприємства про підвищення щороку рівня середньої заробітної 
плати не менше ніж на 25 відсотків не суперечить чинному зако-
нодавству та положенню Галузевої угоди, в судах розглядається 
чимало позовів працівників до роботодавців з вимогою виплати їм 
заборгованості по заробітній платі за певний період роботи після 
звільнення у зв’язку з неправильним, на їх погляд, її нарахуван-
ням. Виникненню подібних трудових спорів сприяє хибне розу-
міння таких понять, як  «заробітна плата», «рівень середньої заро-
бітної плати», «середня заробітна плата». Тож, з’ясування їх змісту 
як юридичних категорій допоможе уникнути непорозумінь між 
працівниками та роботодавцями і скоротить кількість судових 
справ. 

Правове визначення заробітної плати міститься у статті 1 
Закону України «Про оплату праці»: «Заробітна плата ‒ це винаго-
рода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим 
договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним 
роботу».  

Як правова категорія заробітна плата є грошовою винаго-
родою, яка виплачується власником працівникові за працю у вста-
новленому сторонами трудового договору розмірі й у межах, ви-
значених законодавством, соціально-партнерськими угодами, ко-
лективним і трудовим договорами. 
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 Статтею 2 Закону України «Про оплату праці» від 24 берез-
ня 1995 р.  № 108 /95 ВР та  Інструкцією зі статистики заробітної 
плати, яка затверджена наказом Державного комітету статистики 
України від 13 січня 2004 р. № 5, визначено структуру заробітної 
плати:  

Основна заробітна плата ‒ винагорода за виконану роботу 
відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, 
обслуговування, посадові обов'язки), яка встановлюється у вигля-
ді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників 
та посадових окладів для службовців. 

Додаткова заробітна плата ‒ винагорода за працю понад 
установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особ-
ливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і 
компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; 
премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. 

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати, до яких нале-
жать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, 
премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рам-
ках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, 
які не передбачені актами чинного законодавства або які прова-
дяться понад встановлені зазначеними актами норми. 

Слід зазначити, що  визначення терміна «середня заробітна 
плата» в трудовому законодавстві  не надано. У науковій літерату-
рі  середня заробітна плата розглядається як макроекономічний 
показник, який вираховується як середнє арифметичне значення 
заробітних плат певної групи працівників (наприклад, по підпри-
ємству, по галузі, по регіону). Розраховується, виходячи з фонду 
оплати праці працівників (включаючи оплату праці сумісників), 
премій, надбавок, винагород за підсумками роботи за рік і однора-
зових заохочень. Іншими словами, середня заробітна плата по під-
приємству, установі – це економічний показник, який характери-
зує розмір нарахованої заробітної плати, що припадає на одного 
працівника підприємства, організації; визначається поділом зага-
льної суми нарахованої заробітної плати на середню чисельність 
працівників.  

В Інструкції зі статистики заробітної плати, яка затвердже-
на наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 
2004 р. № 5, зазначено, що середніми показниками номінальної 
заробітної плати є:  

середня заробітна плата одного штатного працівника облі-
кового складу, що визначається діленням суми нарахованого фон-
ду оплати праці штатних працівників на середньооблікову кіль-
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кість цих працівників за відповідний період (місяць,  квартал, пів-
річчя, рік); 

середня заробітна плата на одного працівника в еквіваленті 
повної зайнятості, що визначається діленням суми нарахованого 
фонду оплати праці найманих працівників (штатних та позаштат-
них) на їхню середню кількість в  еквіваленті повної зайнятості за 
відповідний період. 

Обчислення середньої заробітної плати ‒ це порядок визна-
чення заробітної плати, яка виплачується працівнику у випадках, 
передбачених законодавством. Чинними нормами передбачені  
випадки, коли оплата праці та інші виплати, що нараховуються 
працівнику, розраховуються виходячи з середньої заробітної пла-
ти. Розрахунок середньої заробітної плати передбачений постано-
вою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100, який 
потрібен для обчислення сум відпускних, відряджень, вихідної 
допомоги та ін. Обчислення середньої  заробітної  плати для роз-
рахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним 
страхуванням та інших нарахувань, що здійснюються виходячи з  
розмірів середньої заробітної плати, виконується згідно з поста-
новою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266, 
яка використовується для обчислення сум лікарняних, допомоги у 
зв’язку з вагітністю та пологами тощо. 

Отже, можна зробити висновок, що рівень середньої заробі-
тної плати є економічним показником, який вираховується як се-
реднє арифметичне значення заробітних плат працівників та роз-
раховується, виходячи з фонду оплати праці, а заробітна плата ‒ 
це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за 
трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за ви-
конану ним роботу.  

Таким чином,  «рівень середньої заробітної плати», «заробі-
тна плата», «середня заробітна плата» як юридичні категорії є са-
мостійними поняттями, а отже, вони не є взаємозалежними. Між 
ними як економічними категоріями, безумовно, існує математич-
ний зв’язок і взаємозалежність. Наприклад, чим більша заробітна 
плата, тим більша середня заробітна плата, а отже, й рівень заро-
бітної плати. 

 
 
 
 
 
 
 




