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Метою даної статті є виділення та розробка шляхів вирішення проблемних аспектів 

системи оплати праці у бюджетних установах України. Особливу увагу приділено 

оптимізації неефективної структури утримань та запропоновано шляхи подолання 

заборгованості із заробітної плати. 
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Целью данной статьи является акцентирование на проблемных аспектах системы 

оплаты труда в бюджетных учреждениях Украины и путях их решения. Особое 

внимание было уделено оптимизации неэффективной структуры удержаний и 

предложены пути преодоления задолженности по заработной плате. 

Ключевые слова: оплата труда в бюджетных учреждениях, удержания из заработной платы, 
задолженность по заработной плате. 
 
The purpose of this article is to focus on the problematic aspects of the remuneration system in 

budgetary institutions of the Ukraine and ways to solve them. Special attention is paid to the 

optimization of the inefficient structure of deductions and suggested ways to overcome wage 

arrears. 
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Незважаючи на в цілому позитивну динаміку економічних процесів останніх років, 
Україна все ще залишається однією з найбільш економічно нерозвинених країн Європи з 
високим рівнем соціальної напруженості. Ефективне державне регулювання у сфері оплати 
праці у широкому значенні є одним із найочевидніших шляхів покращення соціально-
економічного клімату у суспільстві. Надзвичайно важливим є правильна політика 
стимулювання праці у бюджетних установах, адже ці установи прямо регулюють суспільні 
процеси та від результатів їх діяльності залежить сталість економічного зростання у країні. 
Тому питання оплати праці має стати одним із пріоритетних напрямків економічної політики 
держави. Оскільки держава прямо відповідальна за фінансування бюджетних установ, саме 
вона має опікуватись розробкою методів оптимізації витрат за заробітну плату у даних 
установах. 

Питання оптимізації системи заробітної плати працівників бюджетних установ – 
актуальна та дискусійна тема, якій присвячено чимало наукових праць та досліджень 
міжгалузевого спрямування. Проблеми теорії та практики у своїх працях підіймали такі 
вітчизняні дослідники, як: П.Й. Атамас, О.С. Чадченко, Н.М. Хорунжак та багато інших. 
Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-правові акти з питань 
бюджетної політики, а також офіційні статистичні матеріали. 
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Однак попри широку вивченість цієї теми, залишається простір для подальших 
досліджень щодо методів боротьби із заборгованістю по заробітній платі в бюджетних 
установах України. Так, подальших досліджень потребують питання відновлення основних 
функцій заробітної плати шляхом оптимізації утримань з неї. 

Метою даної статті є виділення ключових проблемних та актуальних аспектів оплати 
праці у бюджетних установах в Україні та пошук шляхів їх вирішення та покращення.  

Зокрема, відповідно до мети, до статті ставляться такі основні завдання: 
 надання визначень основним досліджуваним категоріям та аналіз сучасного 

становища оплати праці у бюджетних установах України; 
 виділення проблемних аспектів оплати праці у бюджетних установах; 
 розробка рекомендацій щодо вибору необхідних напрямків управління та 

регулювання заробітної плати. 
В умовах нестабільності економічного середовища України надзвичайно важливими є 

соціальна підтримка та ефективне регулювання державою сфери оплати праці, оскільки саме 
цей показник є узагальнюючим, коли йде мова про рівень соціально-економічного розвитку 
держави.   

Економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників регламентуються 
Законом України «Про оплату праці». Згідно з визначенням, наведеним у даному нормативно-
правовому акті, заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, 
яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за 
виконану ним роботу. Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконуваної 
роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської 
діяльності підприємства [1]. Витрати на оплату праці є складовою всіх витрат, що 
здійснюються в бюджетних установах згідно відповідних кошторисів.  

Форми, системи та розмір оплати праці працівників, а також інші види їхніх доходів 
встановлюються бюджетною установою самостійно у колективному договорі з дотриманням 
норм і гарантій, передбачених законодавством. Надання такої самостійності локальному 
керівництву установи у питаннях оплати праці, з одного боку, створює умови для створення 
ефективної системи стимулювання праці з огляду на особливості кожної окремої бюджетної 
установи, а з іншого – покладає на нього додаткову відповідальність за дієвість та 
результативність обраної стратегії. 

Трудову діяльність у бюджетній установі можна визначити як цілеспрямовану діяльність 
працівників, що має за мету ефективне управління державою на усіх рівнях, охорону 
громадського порядку, забезпечення надання якісних соціальних послуг і т.д. Трудовий 
процес визначених фахівців у нематеріальній сфері має певні особливості:  

1. послуги надаються не як річ, а як діяльність, тому ця праця переважно розумова, хоча 
включає затрати фізичної праці;  

2. у нематеріальній сфері переважає жива праця у складі сукупних витрат: на 
сьогоднішній день видатки на заробітну плату становлять від 50 до 85 відсотків;  

3. високий рівень кваліфікації працюючих у бюджетній сфері. У таких галузях, як освіта, 
охорона здоров’я, мистецтво, спеціалістів найвищої кваліфікації близько 50% загальної 
чисельності працівників [2, С. 55].  

Виплати працівникам бюджетних установ у загальному діляться на три групи: 
1. поточні виплати: заробітна плата за окладами та тарифами, інші нарахування з оплати 

праці; виплати за невідпрацьований час (відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований 
час); премії та інші заохочувальні виплати; 

2. виплати при звільненні; 
3. інші виплати працівникам, зокрема матеріальна допомога [3, С. 91–93]. 
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Основною формою оплати праці в бюджетних установах є почасова, яка має два 
різновиди: штатно-окладну і погодинну системи оплати. Штатно-окладна система оплати 
праці передбачає встановлення для працівника місячного окладу (ставки) відповідно до 
посади, яку він обіймає, та інших факторів. Для деяких бюджетних установ (охорони здоров’я, 
закладів вищої освіти) у централізованому порядку встановлюється строго фіксований 
посадовий оклад.  

Ключову важливість у організації оплати праці має застосування такої системи, яка 
найбільше відповідатиме організаційно-технічним умовам бюджетної установи і таким чином 
сприятиме поліпшенню результатів діяльності даної установи за рахунок зростання 
продуктивності праці. За допомогою методу форм і систем оплати праці суспільство здійснює 
диференціацію рівня заробітної плати, визначає певні конкретні співвідношення в рівнях 
оплати праці різної кількості та якості. Необхідною мірою є установлення оптимальної, на 
основі Єдиної тарифної сітки, диференціації тарифних ставок і посадових окладів різних 
професійно-кваліфікаційних груп працівників з урахуванням складності та результатів їх 
праці [4, С. 74]. 

Нагальна потреба у відновленні основних функцій заробітної плати зумовлює 
необхідність посилення ролі держави в опрацюванні й реалізації ефективної політики 
заробітної плати. Однак на реалізацію державного регулювання оплати праці негативно 
впливає масова заборгованість із виплати заробітної плати. За даними Держкомстату України, 
ця заборгованість працівникам, зайнятим у галузях економіки, за станом на кінець 2019 р. 
становила 3220,9 млн. грн. Загальний борг перевищує тримісячний фонд зарплати усіх 
працівників підприємств. При цьому із загальної суми заборгованості основна заборгованість 
спостерігається у промисловості – 36,5%, у сільському господарстві – 31,8%, у будівництві – 
8,6%, у сфері охорони здоров’я – 3,3%.  

Для вирішення проблеми подолання заборгованості із заробітної плати доцільно 
провести комплекс заходів на всіх рівнях господарювання: державному, галузевому, 
регіональному і рівні підприємства (установи, організації). Насамперед, потрібний якісно 
новий підхід до вдосконалення податкової системи з метою зниження до оптимального рівня 
ставок податків в усіх сферах господарської діяльності. Так, із заробітної плати працівників 
можуть відраховувати тільки дозволені законом утримання та нарахування: утримання 
податку на доходи фізичних осіб, військового збору, нарахування єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Загальна сума утримань не повинна 
перевищувати певного відсотку суми заробітку працівника. 

Таким чином, результати вивчення стану оплати праці у бюджетних установах 
показали, що чинна політика держави на сьогодні не забезпечує працівникам отримання 
заробітної плати на високому рівні, а також своєчасно. На сучасному етапі українського 
економічного розвитку механізм оплати праці у цілому є недосконалим, що призводить до 
знищення стимулюючої функції заробітної плати. Така ситуація зумовлює необхідність 
розробки та впровадження заходів по оптимізації процесів у даній сфері. Для цього передусім 
потребується удосконалення оподаткування заробітної плати та боротьба з деструктивними 
наслідками тінізації національної економіки.  
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