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«економічної» людини на особистість, її особисті блага. Ціннісні 
пріоритети прав людини все більше переміщуються зі сфери еко-
номічної і фізичної безпеки працівника у сферу «гідної праці». Са-
ме право на гідну працю і якісне трудове життя повинні стати 
стратегічними пунктами серед досліджень трудового права. 

 
УДК 349.2:331.2(477) 

ВСТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМ ОПЛАТИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ  
ЯК ВАЖЛИВИЙ ЛОКАЛЬНИЙ ПРАВОВИЙ АКТ РЕГУЛЮВАННЯ 

ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 

Пузанова Т. А., 
науковий співробітник   

секретаріату вченої ради 
Харківського національного 

університету внутрішніх справ, 
канд. юрид. наук 

Зазвичай, під системою оплати праці розуміється спосіб об-
числення розмірів винагороди, належної виплати працівникам 
відповідно до витрат праці, а в ряді випадків і до її результатів. На 
підприємстві системи оплати праці встановлюються в колектив-
ному договорі. В свою чергу, під заохоченням слід розуміти своє-
рідну форму позитивної оцінки результатів праці працівника у 
процесі виконання ним своєї трудової функції та один із засобів 
забезпечення належної трудової дисципліни. Заохочення прояв-
ляться у наданні працівнику деяких благ матеріального або мора-
льного характеру, пільги чи переваги, якими роботодавець від-
значає його трудові заслуги. 

На централізованому рівні регулювання оплати праці, а та-
кож надання заохочень регулюється, в основному, Кодексом зако-
нів про працю України, а також Законом України «Про оплату пра-
ці». Особливе місце в державному (централізованому) регулюван-
ні оплати праці посідає мінімальна заробітна плата як державна 
соціальна гарантія, обов'язкова для підприємств усіх форм влас-
ності, що визначається як законодавчо встановлений розмір опла-
ти праці за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може 
проводитись оплата за виконану працівником місячну, погодинну 
норму праці (обсяг робіт), без урахування доплат, надбавок, заохо-
чувальних та компенсаційних виплат1. Відтак слід погодитись із 

                                                 
1 Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. го-

рид. Т78 спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та 
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точкою зору І. Я. Кисельова, який указує, що держава через меха-
нізм централізованого регулювання впливає на заробітну плату 
основної частини трудящих у чотирьох напрямках: установлення 
мінімуму заробітної плати; визначення її структури; впровадження 
певних форм оплати робочої сили; індексація заробітної плати й 
здійснення заходів із метою  запобігання її надмірному зростанню1. 

У свою чергу, оплата праці і матеріальне заохочення, як ло-
кальні норми правового регулювання, приймаються власником 
або уповноваженим ним органом за погодженням з професійною 
спілкою, їм надано право встановлювати показники й умови пре-
міювання для працівників за професіями, бригадами, змінами, це-
хами та іншими структурними підрозділами. Від того, наскільки 
повно враховуватимуться в локальній нормотворчості характер 
виробництва цеху, дільниці, зміни, оптимально вибрано показни-
ки і встановлено розміри преміювання, залежить ефективність 
застосування матеріального стимулювання2. Н. Б. Болотіна слушно 
зазначає, що слід звернути увагу на наступне: якщо у локальних 
актах підприємств не встановлено конкретних показників та умов 
заохочення, роботодавець (або безпосередній керівник) має право 
цілком довільно вирішувати питання про доцільність застосуван-
ня заохочення до конкретного працівника. Наявність же локаль-
ного правового механізму заохочення створює правову базу для 
суб'єктивного права працівника на заохочення: при досягненні 
працівником конкретного показника він може вимагати застосу-
вання заохочення3. 

Слушною, на нашу думку, є позиція С. С. Лукаша, який у сво-
єму науковому дослідженні «Централізоване та локальне регулю-
вання відносин у сфері оплати праці» зазначав, що оптимальне та 
науково обґрунтоване поєднання централізованого та локального 
регулювання відносин у сфері оплати праці безпосередньо впли-
ває на: ступінь його нормативно-правового забезпечення; введен-
ня системи гарантій цього основного права працівників; сприяє 

                                                                                                        
ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. 2-е вид., иерероб. і доп. К.: Видавничий Дім «Ін 
Юре», 2006. 544 с. 
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більш диференційованому підходу щодо врахування особливостей 
трудової діяльності працівника; введення в дію сучасних механіз-
мів управління відносинами у сфері оплати праці; посилення соці-
альної сутності нашої держави1. 

Таким чином, встановлення систем оплати праці та заохо-
чень потребує збалансованого співвідношення центрального та 
локального регулювання. Адже на централізованому рівні немож-
ливо врахувати всі особливості діяльності підприємства (склад-
ність виконуваних обов’язків працівником, ризик при виконанні 
робіт і т. ін.). Законодавець на централізованому рівні встановлює 
лише мінімальні межі у виплаті заробітної плати. У свою чергу, 
локальна нормотворчість у зазначеному випадку дозволяє робо-
тодавцю встановлювати той рівень заробітної плати, а також пре-
мій, винагород і т. ін., який вважає необхідним та оптимальним 
для того, щоб працівник якомога якісніше виконував свої трудові 
обов’язки. 
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Укладення трудових договорів з умовою випробування при 
прийнятті на роботу за останні роки на практиці набуло значного 
поширення. При цьому умова про випробування – це така правова 
конструкція, яка, за ідеєю законодавця, покликана оптимізувати 
відносини роботодавця та працівника. Однак сьогодні, й уже три-
валий проміжок часу, випробування при прийняті на роботу є пе-
вним ґрунтом для комплексу порушень і зловживань, що допус-
каються з боку недобросовісних роботодавців. 

                                                 
1 Лукаш С. С. Співвідношення централізованого і локального регу-
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