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Обрання Україною курсу на євроінтеграцію обумовило стратегічну мету 

нашої країни, яка ґрунтується на «досягненні європейських стандартів життя» 

[1], що, в свою чергу, ставить завдання забезпечення основних державних 

соціальних стандартів та гарантій на рівні країн Європейського Союзу (ЄС). 

При цьому, в умовах глобалізації інформаційних технологій в галузі 

економіки особливого значення набуває питання щодо забезпечення 

раціональності системи оплати праці [3]. На макрорівні це виражається у впливі 

її організації на стан суспільного й економічного прогресу, а також на діяльність 

держави в цілому. На макрорівні – наявна залежність кожного суб’єкта 

господарювання від окремих аспектів, алгоритмів та процедур побудови 

трудових відносин. Тому, виникає необхідність впровадження найдосконаліших 

форм і систем оплати праці, а також забезпечення правильного нарахування та 

своєчасної виплати заробітної плати працівникам. 

Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні протягом останніх п’яти 

років представлена в табл. 1. 

Таким чином, протягом 2017-2021 років спостерігалося постійне 

збільшення мінімальної зарабітної плати. Темп приросту в 2021 році складає 30% 

порівняно з минулим роком. В цілому за період з 2017 по 2021 рік мінімальна 
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заробітна плата збільшилася на 3300 грн, або на 103%. 

Таблиця 1 

Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні 

Рік 
Місячний 

розмір МЗП, 
грн 

Погодинний 
розмір МЗП, 

грн./год 

Погодинний 
розмір МЗП, 

дол. 

МЗП з 
вирахуваням 
податків, грн 

Темп 
приросту,% 

2017 3200 19,34 0,71 2576 - 

2018 3723 22,41 0,82 2997 16,34 

2019 4173 25,13 1,07 3359,3 12,1 

2020 5000 29,20 1,03 4025 19,82 

2021 6500 39,12 1,41 5232,5 30 

 

Різні питання щодо обліку заробітної плати є предметом широкого переліку 

наукових досліджень українських учених, серед яких слід виділити роботи: 

Т. Гайдучок [3], Н. Дмитренко, А. Калини [4], М. Кравченко, О. Мельниченка, 

Н. Сєкіріної [2], Н. Папуши та Н. Шульги і Т. Мельник та інших. Проблеми, 

пов’язані з порядком та особливостями формування системи оплати праці, 

здійснення обліку та аналізу мінімальної заробітної плати продовжують 

залишатися в центрі уваги багатьох науковців. 

Згідно з Законом України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, 

із змінами, заробітна плата – це винагорода у грошовій формі, яку роботодавець 

платить співробітнику за його працю відповідно до трудового договору. Обсяг 

заробітної плати залежить від ряду чинників, зокрема: трудомісткість та умови 

роботи, професійні якості та компетентність працівника, результати його праці 

та конкурентних позицій підприємства, на якому він працює тощо. Це, в свою 

чергу, обумовлює особливості при виконанні вимог і процедур щодо обліку 

заробітної плати на підприємстві. 

Валиву роль у відтворенні сутності заробітної плати відіграє фактор 

суб’єктивності. Так, з позиції самого персоналу заробітна плата — це трудовий 

прибуток, який, з одного боку, отримується внаслідок реалізації своєї 

працездатності та, з іншого боку, потребує забезпечення необхідного 

відновлення робочої сили. При цьому, для компанії - це складова витрат на 

виробництво, яка входить до собівартості продукції, робіт (послуг), а також 
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стимул для матеріальної зацікавленості персоналу у досягненні найкращих 

фінальних результатів праці. 

Заробітна плата в значній мірі визначає рівень життя населення, а також 

обумовлює соціальну рівновагу суспільства і в кінцевому результаті впливає на 

темпи і масштаби соціально-економічного розвитку країни [4, с. 213].  

Однією з перших спроб зрозуміти економічну природу заробітної плати був 

погляд на неї з позиції «мінімуму засобів до існування». При зростанні доходів 

працівників поліпшуються умови їх існування, що призводить до приросту 

населення, та збільшення пропозиції на ринку праці. Що в свою чергу, призведе 

до зменшення заробітної плати, і подальшого скорочення пропозиції на ринку 

праці. 

Отже, заробітна плата є складною соціально-економічною категорією 

економічної науки. Відмінності у визначенні сутності заробітної плати, які 

накладають відповідний відбиток на особливості її обліку, обумовлені 

специфікою соціально-трудових і соціально-економічних відносин на кожному 

етапі розвитку суспільства. 
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