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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У теорії та практиці реалізації концепції гідної праці

ключову роль відіграють питання оплати праці. Гідна,
справедлива, прозора оплата праці є невід'ємною ком�
понентою та важливою характеристикою концепції
гідної праці. Винагорода найманого працівника відіграє
основну роль у формуванні сприятливих умов для
відтворення робочої сили, розвитку працівників, ство�
рення гідних умов життя. Від її розміру залежить якість
життя, рівень матеріального добробуту найманих пра�
цівників і членів їхніх родин. Розмір винагороди визна�
чає можливості людини задовольняти різноманітні по�
треби, підвищувати свій професійний, інтелектуальний
та культурний рівень, підтримувати здоров'я й праце�
здатність, що є пріоритетом з погляду реалізації кон�
цепції гідної праці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питань гідної оплати праці займали�

ся вчені: Р. Анкер [6], В. Антонюк [1], Ф. Бонне [7], Н. Вол�
гін [2], Д. Гай [8], О. Дороніна [3], Ф. Еггер [6], Т. Кір'ян
[4], Ф. Мехран [6], Т. Перегудова [5], Дж. Ріттер [6],
Г. Стендінг [7], Дж. Фігуередо [7], І. Чернишев [6] та ін.
Праці вчених присвячені дослідженню концептуальних
засад, що розкривають сутність концепту гідної оплати
праці, аналізу політики оплати праці на національному
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рівні з погляду реалізації концепції гідної праці, а та�
кож розробленню рекомендацій щодо її удосконален�
ня.

Незважаючи на актуалізацію наукового дискурсу
щодо проблематики гідної оплати праці серед науковців,
концепт гідної оплати праці залишається малодослід�
женим, потребує теоретико�методологічного опрацю�
вання, потребує розробки інструментарій оцінювання
політики оплати праці в контексті реалізації принципів
гідної праці.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є опрацювання інструментарію та

розробка індикаторів і стандартів оцінювання політики
оплати праці з погляду реалізації концепції гідної праці
на різних рівнях: макрорівні, галузевому та макрорівні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для оцінювання поточного стану та тенденцій роз�
витку політики оплати праці через призму реалізації
принципів гідної праці має бути сформований інстру�
ментарій та система індикаторів (показників, критеріїв),
що характеризують гідну оплату праці.

З�поміж базових індикаторів гідної праці, вперше
сформульованих МОП під час презентації доповіді про
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гідну працю, лише один стосується політики оплати
праці — "оплачувана зайнятість", причому без конкре�
тизації розміру оплати, співвідношення з певними по�
казниками, залежності від чинників тощо.

Р. Анкер, І. Чернишев, Ф. Еггер, Ф. Мехран і Дж. Ріт�
тер сформували систему базових індикаторів гідної
праці. Для оцінювання гідної праці автори пропонують
ширший набір показників, що стосуються політики
оплати праці. З�поміж них: частка зайнятих, які одер�
жують заробітну плату, серед зайнятих у несільсько�
господарських галузях; неадекватний рівень оплати
праці (частка зайнятих, що одержують менше полови�
ни середнього заробітку або мінімального заробітку, за
статусом зайнятості); середній заробіток за сферою зай�
нятості, за обраними галузями; заробітна плата чо�
ловіків та жінок, співвідношення за сферами зайнятості;
охоплення медичним страхуванням [6].

Варто акцентувати увагу на тому, що індикатор
"продуктивність праці" автори трактують як можливість
працівників одержувати достатню винагороду, щоб за�
безпечити гідний рівень життя собі та родині, а отже,
мати стимул працювати у такий спосіб, щоб забезпечи�
ти конкурентоспроможність і стійкий розвиток підприє�
мства та країни загалом.

Щодо сформованого Р. Анкером, І. Чернишевим,
Ф. Еггером, Ф. Мехраном і Дж. Ріттером набору показ�
ників оцінювання гідної праці, що стосуються політики
оплати праці, то з одного боку, він потребує розширен�
ня та конкретизації, а з іншого — результати оцінюван�
ня за окремими з них характеризують не забезпечення
гідної праці, а брак такого забезпечення, зокрема це сто�
сується неадекватного рівня оплати праці.

Відповідно до підходу, запропонованого Д. Гаєм,
індикатор "масштаби зайнятості" охоплює показники,
пов'язані з оплатою праці. Винагородження праці
автор розглядає як елемент якості праці й підкреслює,
що неможливо визначити абсолютний показник, який
може бути прийнятним для всіх країн. Він має варіюва�
тися залежно від суспільних цінностей та матеріально�
го добробуту країни. У промислово розвинених краї�
нах зазвичай використовується два показники адекват�
ності винагороди: чисельність працівників, які одержу�
ють доходи, менше від середнього рівня в економіці краї�
ни, та рівень абсолютної бідності — кількість осіб з до�
ходом меншим від межі бідності [8, c. 119].

Набір показників оцінювання гідної праці, розроб�
лений Ф. Бонне, Дж. Фігуередо та Г. Стендінгом, містить
низку показників, які характеризують політику оплати
праці, зокрема: регулярність виплати заробітної плати;
видатки на соціальний захист; розвиненість схем соці�
ального страхування; рівень бідності; коефіцієнт Джині;
частку заробітної плати в доданій вартості [7].

Розглядаючи концепт гідної оплати праці, під остан�
ньою Н. Волгін пропонує розуміти не тільки її відповід�
ний рівень в номінальному та реальному обчисленні, але
й гідну організацію, сучасні форми та системи, культу�
ру та справедливість формування (включаючи фонди
оплати праці), нарахування, своєчасність виплати тощо
[2].

Ширше тлумачить поняття "гідна оплата праці"
О. Дороніна, виокремлюючи такі її характеристики:
рівень заробітної плати, що відповідає світовим стан�
дартам, вартості життя та вартості робочої сили; спра�
ведлива заробітна плата стосовно до інших працівників;
відповідність кількості та якості праці; своєчасна вип�
лата [3]. Зважаючи на перелічені науковцем риси, гідна
оплата праці характеризується не тільки рівнем, а і спра�
ведливістю, об'єктивністю диференціації та своєчасні�
стю виплати.

До основних параметрів системи гідної оплати праці,
відповідно до відходу В. Антонюк, належать: достатній
рівень заробітної плати для задоволення потреб праців�
ника та членів його родини, що забезпечує розширене
відтворення робочої сили, стимулює до ефективної

праці й професійного зростання; забезпечення посту�
пового зростання номінальної заробітної плати на осно�
ві підвищення продуктивності праці та ефективності
організації виробництва; підтримку реального рівня за�
робітної плати та забезпечення його зростання, недо�
пущення зниження її купівельної спроможності; не�
ухильне дотримання законодавства в організації заро�
бітної плати, забезпечення офіційної її виплати; відпо�
відність розміру заробітної плати обсягу та складності
виконаної роботи, рівню кваліфікації працівника; своє�
часну виплату трудового доходу, недопущення забор�
гованості з виплати заробітної плати; прозору та зро�
зумілу систему організації заробітної плати, прийнят�
ну (допустиму) міжпосадову і міжгалузеву диференці�
ацію рівня заробітної плати; застосування сучасних про�
гресивних форм і систем оплати та стимулювання праці,
механізмів соціального партнерства в організації заро�
бітної плати [1, с. 7—8].

Суттєвим недоліком більшості наведених підходів до
виокремлення індикаторів гідної оплати праці й запро�
понованого інструментарію їх оцінювання є брак бази
для порівняння фактичного рівня показників із норма�
тивними значеннями — стандартами, еталонами тощо.
У разі відсутності такої бази для порівняння оцінка та
аналіз індикаторів (показників) гідної праці, зокрема
гідної її оплати, не матиме сенсу.

У процесі опрацювання інструментарію оцінюван�
ня гідної праці, зокрема гідної її оплати, частина до�
слідників розробляють стандарти гідної праці й відпов�
ідно стандарти гідної її оплати. На наш погляд, такий
підхід є методологічно правильним з огляду на таке.
Процедура оцінювання необхідна для діагностики слаб�
ких і проблемних місць з метою визначення напрямів
удосконалення. У зв'язку з цим визначення стандартів
є обов'язковою складовою будь�якої процедури оціню�
вання.

У цьому контексті варто взяти до уваги підхід
Т. Перегудової щодо виокремлення низки індикаторів,
за якими автором розроблено стандарти оплати праці.
Запропоновані автором індикатори охоплюють: спів�
відношення прожиткового мінімуму для працездатних
осіб й мінімальної заробітної плати; співвідношення
мінімальної та середньої заробітної плати; співвідно�
шення мінімальної, середньої і модальної заробітної
плати; питому вагу заробітної плати в структурі доходів
населення; співвідношення темпів зростання номіналь�
ної та реальної заробітної плати; питому вагу осіб, що
одержують заробітну плату в межах прожиткового
мінімуму; заборгованість із виплати заробітної плати;
співвідношення темпів зростання продуктивності праці
і темпів зростання середньої заробітної плати; гендер�
на нерівність в оплаті праці як співвідношення середньої
заробітної плати жінок і чоловіків [5, с. 36].

Аналізуючи підходи різних авторів до формування
індикаторів гідної оплати праці та інструментарію їх
оцінювання, варто виокремити притаманні їм вузькі
місця щодо методології оцінювання та характеристики
політики оплати праці з погляду реалізації принципів
гідної праці.

По�перше, для багатьох підходів, як ми вже зазна�
чали, характерним є брак бази для порівняння фактич�
ного рівня показників із нормативними значеннями —
стандартами, еталонами тощо.

По�друге, обмеженість переліку індикаторів (показ�
ників) гідної праці, що стосуються політики оплати
праці, у зв'язку із звуженістю підходів до трактування
концепту гідної оплати праці. Варто зазначити, що авто�
ри, які акцентують увагу на необхідності виконання за�
робітною платою лише відтворювальної функції, заз�
вичай, обмежують перелік індикаторів гідної оплати
праці показниками, що стосуються розміру (рівня) ви�
нагороди без урахування її диференціації, справедли�
вості визначення, своєчасності виплати, транспарент�
ності політики, структури трудових доходів тощо.
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Така обмеженість насамперед пов'язана з браком
статистичних даних для оцінювання, неможливістю їх
аналізу внаслідок усереднення, неточності окремих з
них, зокрема через поширення такого явища, як тініза�
ція заробітної плати. До того ж усереднений аналіз не
завжди об'єктивно характеризує політику оплати праці
внаслідок різноманітності підприємств, що функціону�
ють в економіці, за формою власності, розмірами, ви�
дами економічної діяльності, джерелами фінансування,
терміном функціонування на ринку тощо.

По�третє, брак диференціації індикаторів і показ�
ників за рівнями, зокрема для макрорівня (державного,
національного), мезорівня (галузевого, регіонального/
територіального) та мікрорівня (організаційного, кор�
поративного). Зазвичай індикатори та показники гідної
праці, зокрема гідної її оплати, розробляються лише для
макрорівня. Хоча аналіз на рівні підприємства (органі�
зації, установи), на наш погляд, є найбільш ефективним
і доцільним, оскільки дає змогу порівняти фактичні дані
підприємства за різними індикаторами (показниками)
оплати праці із прийнятими стандартами, виявити вузькі
місця й на основі цього визначити напрями удоскона�
лення політики оплати праці на засадах гідної праці.

На основі узагальнення різних підходів до виокрем�
лення індикаторів та показників гідної оплати праці та
з урахуванням концептуальних засад щодо її трактуван�
ня нами запропоновано набір індикаторів (показників)
з виокремленням стандартів оцінювання політики
оплати праці з погляду реалізації принципів гідної праці
на різних рівнях, які наведено в таблиці 1.

Варто зазначити, що на національному рівні не мож�
ливо здійснити оцінку впливу гендерної ознаки на
розмір заробітної плати, що, на думку МОП та багатьох
учених, є важливим в контексті аналізу оплати праці. Це
пов'язано з тим, що порівняльний аналіз можливий лише
за умов виконання чоловіками та жінками однакових за
складністю обов'язків (робіт), які мають однаковий
рівень кваліфікації, працюють в однакових умовах праці,
досягають однакових результатів тощо, тобто потрібно
максимально враховувати чинники, які об'єктивно мо�
жуть впливати на розмір заробітної плати. У зв'язку з
цим оцінку впливу на розмір заробітної плати гендер�
ної ознаки варто здійснювати на рівні конкретного під�
приємства.

Щодо впливу віку на рівень заробітної плати, то тут
також варто зробити деякі зауваження. Дискримінація
за віком є неприйнятною з погляду реалізації принципів
гідної праці. Разом з тим потрібно взяти до уваги те, що
працівники старших вікових груп переважно мають
більший стаж роботи, ніж молодші працівники. Стаж
роботи може виступати критерієм диференціації різних
складових заробітної плати (основної заробітної пла�
ти, премій, надбавок, винагород за результатами робо�
ти за рік тощо), що є закономірним і справедливим. У
зв'язку з цим працівники старших вікових груп об'єктив�
но можуть одержувати більший розмір заробітної пла�
ти порівняно з молодшими їхніми колегами.

ВИСНОВКИ
Гідна, справедлива, прозора оплата праці є не�

від'ємною компонентою та важливою характеристикою
концепції гідної праці. Незважаючи на актуалізацію
наукового дискурсу щодо проблематики гідної оплати
праці серед науковців, концепт гідної оплати праці за�
лишається малодослідженим, потребує теоретико�ме�
тодологічного опрацювання, потребує розробки інстру�
ментарій оцінювання політики оплати праці в контексті
реалізації принципів гідної праці. На основі узагальнен�
ня різних підходів до виокремлення індикаторів та по�
казників гідної оплати праці та з урахуванням концеп�
туальних засад щодо її трактування запропоновано
індикатори з виокремленням стандартів оцінювання
політики оплати праці з погляду реалізації принципів
гідної праці на макрорівні, галузевому та мікрорівнях.

Сформовані індикатори мають слугувати інструмен�
тарієм для оцінювання поточного стану та тенденцій
розвитку політики оплати праці. На основі результатів
такого оцінювання мають розроблятися рекомендації
щодо удосконалення політики оплати праці з погляду
реалізації принципів гідної праці на різних рівнях.
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