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Актуальне дослідження засад 
правового регулювання оплати праці

Становлення України як демократичної, соціальної та правової 
держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють 
необхідність зміни існуючого механізму правового регулювання сус-
пільних відносин узагалі та оплати праці зокрема. Це пов’язано перед-
усім з тим, що процес трансформації планової економіки на ринкову 
призвів до загострення багатьох соціально-економічних проблем і в 
першу чергу — до зниження життєвого рівня населення. Для пере-
важної більшості працюючих заробітна плата — єдине джерело їх 
доходів, тому причини стрімкого зубожіння громадян слід шукати в 
недоліках сучасного механізму правового регулювання оплати праці. 
До того ж в умовах ринкової економіки перед державою постало нове 
завдання: забезпечити рівні можливості людей у праці, захистити їх 
права та законні інтереси. Цю реальність має враховувати і механізм 
правового регулювання оплати праці. Тому підґрунтям для його вдо-
сконалення має стати саме теоретичне дослідження відносин оплати 
праці, що і зумовлює актуальність монографії В. М. Божка1.

При знайомстві з нею відразу кидається у вічі її архітектоніка. Але 
не лише тому, що вона є стрункою, логічно-послідовною, складається 
із трьох розділів і сімнадцяти підрозділів. Привертає свою увагу в 
першу чергу перший підрозділ «Передмова. Логіка дослідження», в 
якому вчений висвітлює неефективність існуючого механізму право-
вого регулювання оплати праці. На його думку, це є достатньою під-
ставою для того, щоб не обмежувати свою увагу існуючим трудовим 
законодавством, а дослідити ті засади, які мають стати підґрунтям для 
формування новітнього, ефективного законодавства у сфері оплати 
праці, основою для Трудового кодексу України.

Заслуговують на увагу узагальнення, зроблені В. М. Божком у про-
цесі формулювання логіки його дослідження, котрі покладено в осно-
ву всієї монографії: «людина є первинним суб’єктом права, а тому 
лише вона здатна до праці»; «праця для людини є не лише мірою 
можливої, але й необхідної поведінки, адже саме в праці реалізується 
сутність людини»; «в процесі свого життя людина створила законодав-
ство, вторинні суб’єкти права, засоби виробництва і предмети спожи-

1 Божко В. М. Засади правового регулювання оплати праці: теоретичний аспект / 
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вання, сформувавши таким чином штучне середовище свого існуван-
ня»; «елементом створеного людиною штучного середовища стала й 
оплата праці як процес трансформації кількісної та якісної оцінки 
праці, її результатів у грошовий еквівалент — у заробітну плату. Але 
така штучна оплата праці не є досконалою, як і все, що створила лю-
дина, адже не забезпечує природної еквівалентності між працею, її 
результатами та заробітною платою».

Таким чином, сформувавши середовище свого існування, люди 
винайшли засіб трансформації результатів своєї праці у грошовий 
еквівалент за допомогою процесу, що дістав назву «оплата праці». Ви-
користовуючи його, визначаються пропорції обміну доданої вартості 
між працівниками різної кваліфікації, які беруть участь у її створенні, 
між роботодавцем і державою.

Далі автор продовжує аналіз відносин оплати праці через діалек-
тичну єдність логічного та історичного методів дослідження. Науковець 
окреслив загальні проблеми взаємозв’язку явищ, термінів, розкрив 
методологічні підходи до формулювання понять у трудовому праві. 
Окрему увагу він зосередив на порівняльному аналізі співвідношення 
змісту термінів «заробітна плата» і «оплата праці» на основі вітчизня-
них джерел трудового права, законодавства провідних країн світу. Крім 
того, автор дослідив позиції вчених щодо розмежування ними змісту 
окреслених термінів у науці трудового права впродовж останніх трьох 
століть. Усе це дало йому підстави зробити висновок про доцільність 
виокремлення терміна «оплата праці» з-поміж інших трудоправових 
категорій та в першу чергу розмежувати його зміст із терміном «за-
робітна плата». Дослідник переконує, що у той час як заробітна плата 
є об’єктом трудових відносин, оплата праці є процесом, унаслідок 
якого праця перетворюється на грошовий еквівалент, на заробітну 
плату. А тому лише оплата праці, на відміну від заробітної плати, може 
бути об’єктом правового регулювання.

Продовжуючи розкривати діалектику логічного та історичного до-
слідження, В. М. Божко зосередив свою увагу на ґенезі засад право-
вого регулювання оплати праці не лише на території сучасної України, 
а й провідних країн світу, починаючи з ХХ століття до нашої ери.

Історично-правовий погляд на можливе вирішення теоретичних 
проблем щодо пошуку засад новітнього механізму правового регулю-
вання оплати праці дозволив авторові продовжити розмежування 
змісту термінів «заробітна плата» і «оплата праці». Дослідник проана-
лізував поняття, систему та зміст принципів оплати праці, акцентував 
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свою увагу на неможливості існування принципів заробітної плати 
саме тому, що вона не є об’єктом правового регулювання, а є резуль-
татом правового впливу на оплату праці.

Окреслюючи структуру системи принципів оплати праці, науковець 
зосередив свою увагу не лише на системі й внутрішньосистемних 
взаємозв’язках між ними, а й на розкритті змісту таких принципів 
правового регулювання оплати праці, як справедливість, свобода, рів-
ність та на їх втіленні у трудовому законодавстві. Розкриваючи зміст 
цих принципів, дослідник сформулював теоретичні підходи до норму-
вання мінімальної заробітної плати, договірного регулювання та під-
став можливої диференціації оплати праці тощо.

У рецензованій монографії є й інші цікаві, корисні, ґрунтовні ви-
сновки автора, більшість з яких заслуговують схвалення та впрова-
дження в юридичну практику.

Узагальнюючи, слід зазначити, що В. М. Божко виконав актуальне 
наукове дослідження теоретичних засад правового регулювання опла-
ти праці, яке є вагомим внеском у розвиток вітчизняної юридичної 
науки. Воно може бути корисним не лише для фахівців у галузі трудо-
вого права, а й для дослідників з інших галузевих, історично-правових 
й теоретично-правових наук.
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