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Постановка проблеми. Проблематика заробітної плати в Україні як в

теоретичному, так і практичному аспектах є надзвичайно актуальною. Ці

проблеми в трансформаційній економіці досліджували і досліджують такі

українські вчені, як  С.В. Васильчак [4], В.О. Мандибура [14], А.М. Колот [8],

Д.О. Онищенко [16], О.М. Пищуліна [17; 18], В.С. Толубяк [22], Л.М.

Яременко [26]. Проте у вітчизняній економічній літературі відсутній єдиний

підхід до суті заробітної плати, особливостей її реалізації в

трансформаційний період, до розв’язання проблем, що виникають на ринку

праці в царині визнання рівня заробітної плати, її диференціації, інструментів

державного регулювання заробітної плати, що спонукає до подальшого

вивчення цього питання.

Методика дослідження. Метою наукової статті є дослідження

соціально-економічних аспектів заробітної плати в контексті її особливостей

прояву в трансформаційній економіці України.



Результати дослідження. В умовах ринкової економіки заробітна

плата є важливою характеристикою ринку праці, визначається умовами цього

ринку і одночасно її рівень визначає попиту на працю і її пропозицію.

Заробітна плата поєднує інтереси та потреби працівників, роботодавців та

держави, тобто визначає ефективність соціально-трудових відносин.

У Законі України «Про оплату праці» заробітна плата визначається як

«винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим

договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за

виконану ним роботу» [19]. Однак таке визначення є достатньо поверховим,

що не дає можливості глибоко проаналізувати і зрозуміти як економічні, так і

соціальні аспекти цього поняття.

В економічні літературі відсутній єдиний підхід до трактування

сутності заробітної плати. Даючи розуміння заробітної плати, доцільно

зупинитись на двох аспектах.

По-перше, дискусійним в літературі є теоретичне розмежування оплати

праці та заробітної плати. Зокрема, П.Т. Чингос зауважує, що до структури

заробітної плати можна віднести «…базову ставку і виплати, які

залежать від результатів праці, у вигляді премій, бонусів» [23, с. 33]. З

точки зору правової категорії Н.Б. Болотіна та Г.І. Чанишева вважають,

що термін «оплата праці» ширший, і його цільове призначення

спрямоване на організацію оплати праці, регламентацію її окремих

елементів та всієї системи правових засобів у цій сфері, тоді як

поняття «заробітна плата» спрямоване на право окремого працівника

отримувати грошову винагороду [3, с. 81]. С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк,

Т.М. Полянчич стверджують, що термін «оплата праці» – ширший аніж



«заробітна плата». Проте в окремих випадках, що не стосуються

правового аспекту (адже це може суперечити принципу єдності

юридичної термінології), їх можна використовувати як синоніми [4,

с.153].

Більшість економістів вважають тотожними категорії «оплата праці» та

«заробітна плата». Такий підхід існує в зарубіжній економічній літературі. На

наш погляд, такий підхід є теоретично обґрунтованим. Не доцільно

стверджувати, що «оплата праці є більш широким поняттям, оскільки

залежить не тільки від результатів праці конкретного працівника, а й

також від результатів праці, прибутковості конкретного підприємства»

[16, с. 57], оскільки, на наш погляд, у такому визначенні мова йде про

чинники формування заробітної плати.

По-друге, дискусійним в економічній літературі є трактування

заробітної плати або з позицій марксистської трудової економічної теорії, або

з позицій сучасної економічної теорії. Зауважимо, що обидва напрями

визначають працю як найважливіший ресурс, що використовується у процесі

виробництва економічних благ. Це пояснюється в першу чергу тим, що

«учасником ринку праці є кожна працездатна людина, яка пропонує послуги

праці і може збільшувати або зменшувати пропозицію цих послуг, а її дохід у

формі заробітної плати є основною, а у більшості випадків єдиною формою

доходу. Ресурс “праця” при використанні не зникає, а навпаки збільшується,

примножується і бере участь у створенні економічних благ» [1, с.37].

Згідно марксистського підходу заробітна плата виступає як «грошовий

вираз вартості та ціни товару «робоча сила» і частково результативності її

функціонування» [9, с. 584]. Під робочою силою розуміють сукупність



фізичних і духовних здібностей людини, які вона використовує у процесі

праці. Робоча сила розглядається як здатність до найманої праці. Тому

заробітна плата не є ціною праці, вона є ціною робочої сили, яка

визначається вартістю життєвих благ, необхідних для відтворення здатності

до найманої праці. Деякі сучасні автори, відстоюючи марксистське

тлумачення, дотримуються точки зору, що на ринку праці купується–

продається праця або робоча сила [12, с. 21; 26].

Заперечуючи марксистський підхід, інші автори стверджують, що

робоча сила сама по собі не є предметом купівлі–продажу, продаються лише

її послуги на певний, обумовлений контрактом час [2, с. 11]. Відповідно

заробітна плата є грошовою винагородою згідно із затвердженими на

підприємстві ставками (окладами) та відрядними розцінками на умовах,

передбачених трудовим договором [6, с. 9], яку отримує працівник за роботу

протягом певного часу (рік, тиждень, день) [14, с. 5]. На наш погляд, більш

повніше сучасне тлумачення заробітної плати дає 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, в тому числі здійснювати страхування на

пенсійне забезпечення» [22, с. 2]. Таке визначення в цілому відображає як

економічні, так і соціальні аспекти цієї категорії.

В економічній літературі зустрічаються підходи до заробітної плати,

коли автори намагаються поєднати марксистське і сучасне тлумачення

заробітної плати. Зокрема, О. Воронін стверджує, що «вартість робочої сили

(витрати на її відтворення) – це насамперед абстрактна, теоретична категорія.

Взаємовідношення між роботодавцем і найманим працівником на ринку

праці мають схожість з орендними відносинами. Роботодавця цікавить не

стільки повна вартість майна (робочої сили), скільки величина плати за її

використання (оплата праці) упродовж терміну оренди, оскільки

орендодавець (найманий працівник) залишається власником своєї робочої

сили» [5, с. 29].



Ми дотримуємося сучасного ринкового підходу до розуміння

заробітної плати. Обґрунтувати свою позицію можемо тим, що, по-перше,

робоча сила є невіддільною від робітника; по-друге, найманий працівник

надає послуги своєї праці на певний проміжок часу, який визначається

трудовою угодою; по-третє, продаж робочої сили означає, що поведінку

найманого працівника у процесі виробництва повністю визначає

роботодавець. Найманий працівник використовує ту частину своїх

здібностей, які необхідні для виконання певних послуг. Висловлені

аргументи свідчать на користь того, що об’єктом ринку праці є праця, її

послуги, тобто споживання робочої сили, а не сама робоча сила, відповідно

заробітна плата виступає ціною послуг праці.

Підприємець організовує виробництво, використовує фізичний капітал,

реалізує підприємницькі здібності і отримує прибуток. Якщо капітал

виступає у грошовій формі, то постачальник грошового капіталу в

національну економіку одержує позичковий відсоток, який є ціною

позичкового капіталу. Дохід власника землі називається рентою. Найманий

працівник отримує заробітну плату. В розвинутих західних країнах заробітна

плата є головною, а для більшості людей єдиною формою доходу.

Відповідно, заробітна плата як дохід найманого працівника не може бути

прибутком. На наш погляд, некоректним є трактування заробітної плати О.І.

Іляш та М.В.  Дошак,  які вважають,  що «соціально-економічна категорія

заробітна плата є певною частиною прибутків громадян, що фіксується

в грошовій формі, у структурі національного прибутку країни» [10, с.

166].

Трактуючи заробітну плату як вартість послуг праці, Ж.Ш. Шило та

О.Ю. Поліщук стверджують, що реальна вартість послуг праці складається з

поточних витрат на її підтримання та капітальних витрат на відтворення. До

поточних витрат відносять витрати на харчування, придбання



непродовольчих товарів на платних послуг. До капітальних – придбання або

будівництво житла, отриманого необхідного для даного ринку праці рівня

освіти, медичне та пенсійне забезпечення, виховання дітей» [24]. Визнаючи,

що такий підхід має право на існування, все ж вважаємо, що термін

«капітальні витрати на відтворення робочої сили» є не зовсім коректним по

відношенню до економічного ресурсу праця, відповідно дискусійною є

структура цих витрат. Дискусійним є також подальше твердження авторів,

що «витрати на підтримання і відтворення робочої сили покриваються за

рахунок заробітної плати, доходів від власності, витрат державного і

місцевого бюджетів, а також різних фондів соціального страхування» [25].

На наш погляд, автори ототожнюють сукупний дохід людини і заробітну

плату, як важливу його складову.

В ринкових умовах заробітна плата трактується двояко – вона

одночасно виступає як дохід і як витрати виробництва. З одного боку,

заробітна плата є доходом найманого працівника, а з іншого  – одним із

елементів витрат виробництва. Найманий працівник зацікавлений у високій

заробітній платі, а роботодавець – у її зниженні. В умовах ринкових відносин

ця суперечність вирішується в результаті взаємодії попиту на працю

відповідної кваліфікації з боку роботодавців і її пропозицією з боку

найманих працівників, оскільки в результаті цієї взаємодії формується

ринкова ціна використання найманої праці. Одночасно держава регулює

ринок праці. Тому заробітна плата виступає не тільки економічною

категорією, але, на наш погляд, що є суттєвим – виступає соціально-

економічною категорією, оскільки, по-перше,  поєднує і концентрує інтереси

та потреби найманих працівників, роботодавців та держави, а по-друге – є

найважливішим показником рівня життя.

Отже, заробітна плата – це оплата послуг праці робітника, яка

відображаючи соціально-економічне становище в національній економіці та

рівень життя у суспільстві, дає можливість робітникові і його сім’ї

забезпечувати поточне споживання, а також заощаджувати на майбутнє



споживання. «Заробітна плата … є концентрованим виявленням ефективності

економіки і соціальної політики держави та спроможності суспільства в

цілому захищати право людини на гідне життя» [18, с. 133]. Відповідно

соціально-економічні аспекти заробітної плати визначаються тим, що ця

категорія відображає макроекономічне і мікроекономічне середовище і

одночасно визначається їхніми чинниками. До макроекономічних чинників,

які визначають рівень заробітної плати, віднесемо рівень розвитку

національної економіки (ВВП в розрахунку на одну особу), обсяг виробленої

галузями продукції, співвідношенням між проміжним споживанням

виробленої галузями продукції і доданою до неї вартістю або ВВП, умови

національного, регіонального і галузевого ринку праці, рівень розвитку

системи соціального партнерства, діяльність профспілок на ринку праці,

державне регулювання заробітної плати, рівень цін на споживчі товари і

послуги. Відповідно мікроекономічними чинниками є кінцеві результати

діяльності фірми, рівень кваліфікації і спеціалізації працівника, системи

оплати праці та її стимулювання на підприємстві.

Сьогодні в Україні рівень заробітної плати є дуже низьким, що

провокує серйозні економічні та соціальні негаразди. Зауважимо, що

починаючи із 2001 року в Україні спостерігається позитивна тенденція –

постійно зростає реальна заробітна плата (крім кризового 2009 р.). У 2010 р.

реальна заробітна плата зросла на 10,2%, а у  2011 р. – на 8,7%, і становила

2633 грн. [7]. Проте заробітна плата в Україні меша, ніж

середньоєвропейська у 20 разів [20, c. 136]. Така ситуація спричинює

6низький рівень життя. Згідно даних 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, росіян, поляків  [20, с. 136].

В Україні заробітна плата «фактично перетворилась в один з варіантів

соціальної допомоги, який мало залежить від результатів праці» [25],



постійно збільшується розрив між вартістю послуг праці та її оплатою.

Заробітна плата як економічна категорія не виконує свої основні функції –

відтворювальну (заробітна плата повинна забезпечити задоволення потреб

працівника та його сім’ї), мотиваційну (заробітна плата повинна формувати

ефективний механізм мотивації до праці) та регулятивну (заробітна плата

повинна бути інструментом оптимізації зайнятості, тобто розподілу та

перерозподілу праці між галузями та сферами національної економіки ).

Неефективно виконує заробітна плата також інші специфічні функції, які

виділяють вітчизняні економісти: оптимізаційну [13, с. 225; 8, с. 125],

соціальну [13, с. 125], стимулювальну [24], регулювання попиту на робочу

силу [21, с.167] та інші.

Низька заробітна плата супроводжується неринковими її проявами, до

яких ми відносимо:

1) Наявність тіньової заробітної плати, що негативно впливає на

економічну ситуацію в країні та соціальну захищеність працівників.

2) Відсутність залежності оплати праці від рівня освіти. Так, у США

працівники з незакінченою середньою освітою отримують 65% від заробітної

плати, яку заробляють особи із закінченою середньою освітою, а особи з

університетським дипломом заробляють на 72% більше, ніж ровесники із

шкільним атестатом [11, с. 111].

3) Несвоєчасність виплати заробітної плати на підприємствах. Така

ситуація погіршує матеріальне становище працівників, знижує мотивацію до

праці, загострює соціальну напруженість. В Україні спостерігається

позитивна тенденція – скорочення розмірів заборгованості заробітної плати з

початку економічного зростання в національній економіці. Так, у 2010 р. в

порівнянні з 2000 р. заборгованість скоротилася у 4,1 рази, відповідно частка

заборгованості заробітної плати у ВВП у 2000 р. становила 2,90%, а у 2010 р.

– 0,11%. Проте сьогодні на багатьох підприємствах спостерігаються

затримки більше, ніж на 6 місяців. В загальній сумі заборгованості на 1 січня



2012 року 977,4 млн. грн. найбільшу частку мала Донецька (20,5%) і

Харківська області (9,2%) та м. Київ (7,4%) [7].

4) Низька ефективність або фактична відсутність впливу профспілок на

формування заробітної плати, в результаті на підприємствах діють

неефективні системи і форми оплати праці. Зауважимо, що держава ще у

першій половині 90-х років практично зламала опір профспілок, які на

початку 90-х років почали формуватись, як вільні незалежні профспілки. На

сьогодні в Україні діє 130 всеукраїнських профспілок і 17 всеукраїнських

об’єднань організацій роботодавців [17, с. 145], проте ефективність їх

діяльності на ринку праці є дуже низькою, вони не протидіють «панівній ролі

попиту на ринку праці з боку роботодавців» [17, с. 145]. Фактично

профспілки є номінальними інститутами соціального партнерства і в

більшості випадків «оформляють» рішення, підготовлені виконавчою

владою, або зводять питання, запропоновані у соціальному діалозі, зокрема,

тільки до питань соціально-трудових відносин. О.М. Пищуліна звертає увагу

також на низьку ефективність узгодження механізмів формування заробітної

плати на національному, регіональному чи галузевому рівнях серед

учасників соціального діалогу, а також надмірну його політизованість [17, с.

145].

5) Значна регіональна та міжгалузева диференціація заробітної плати,

що, на наш погляд, зумовлено економічної необґрунтованість заробітної

плати. У 2011 р. коефіцієнти міжгалузевої диференціації заробітної плати, за

нашими розрахунками, у коливались від 0,52 до 3,32 і у 2010 р. – від 0,53 до

2,06. Відповідно міжгалузева диференціація заробітної плати складала 639%

у 2011 р. і 386% у 2010 р. [7]. У розвинених країнах цей показник не

перевищує 150-200% [24].

Коефіцієнти регіональної диференціації заробітної плати у 2011 р.

коливались від 0,71 до 1,52. Найвищою вона була у м. Києві (4012 грн.) та

Донецькій області (3063 грн.), тобто у 2,1 і 1,6 рази більшою порівняно з

найнижчим її розміром у Тернопільській області (1871 грн.) [7].



Ми підтримуємо думку вітчизняних економістів, які вважають, що

сьогодні основою всіх економічних перетворень в Україні на найближчі роки

має стати саме реформа заробітної плати, що вирішує не лише соціальні

проблеми, але й є своєрідним трампліном для економічного піднесення в усіх

галузях національної економіки [18]. Головним чинником соціально-

економічних перетворень в царині перебудови механізму регулювання

заробітної плати, на нашу думку, має стати держава, яка, по-перше, повинна

створити сучасну правову і економічну базу, а по-друге, стати гарантом

становлення цього процесу та подальшого його розвитку.

Висновки. Отже, заробітна плата як це оплата послуг праці працівника

відображає соціально-економічне становище в національній економіці та

рівень життя у суспільстві. В Україні економічна необґрунтованість

заробітної плати та недосконалість соціально-трудових відносин спричинює

соціально-економічну напруженість у суспільстві. Фактично заробітна плата

не виконує властивих їй функцій і характеризується неринковими проявами

такими, як існуванням тіньової заробітної плати, відсутністю залежності

оплати праці від рівня освіти, затримками виплати заробітної плати,

практичною відсутністю впливу профспілок на формування заробітної плати

та значною регіональною та міжгалузевою диференціацією. Такі соціально-

економічні реалії в Україні обумовлюють посилення обґрунтованого

державного регулювання заробітної плати.
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Мартин О.М. Заработная плата как экономическая категория:

социально-экономические аспекты

Проанализированы теоретические основы заработной платы в условиях

рыночной экономики. Рассмотрена заработная плата как социально-

экономическая категория. Обосновано тождество категорий «оплата труда» и

«заработная плата». Обобщенно факторы, влияющие на заработную плату.

Рассмотрены особенности заработной платы в Украине через призму

нерыночных ее проявлений. Акцентируется на необходимости

государственного регулирования заработной платы.

Ключевые слова: заработная плата, работа, функции заработной платы,

государственное регулирование заработной платы.

Martyn O.M. Wage economic category: socio-economic aspects

In the article theoretical basis of wage in a market economy are analyzed.

The wages as socio-economic category is considered. The identity categories

«labour payment» and «wage» is proved.  Generalized factors which influence on

wages in Ukraine are summarized. Features of wages in Ukraine through the prism

of non-market characteristics are considered. The need for state regulation of the

wages is accentuated.
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