
 

 

 

 

 

 

 

Р Е З О Л Ю Ц І Я  
Круглого столу на тему: 

 

«Застосування   тарифної,   грейдової   та   інших   систем 

оплати праці на підприємствах ГМК України в сучасних умовах» 

 
Розглянувши та обговоривши інформацію щодо застосування різних систем 

оплати праці на підприємствах гірничо-металургійному комплексу України, 

учасники круглого столу вважають, що: 

❖ заробітна плата повинна бути основним джерелом грошових доходів; 

❖ правильна організація заробітної плати стимулює працівників до 

продуктивної праці та підвищення ефективності виробництва, а відтак 

безпосередньо впливає на темпи і масштаби соціально-економічного розвитку 

підприємства; 

❖ головною метою вдосконалення систем оплати праці є забезпечення 

умов, які дозволяють працівнику підтримувати своєю працею гідний рівень життя 

на основі реалізації заробітною платою відтворювальної, стимулюючої та інших 

функцій, забезпечення внутрішньої справедливості, зовнішньої 

конкурентоспроможності, прозористі, та логічності рівнів оплати праці в 

залежності від ступеню впливу на результати роботи компаній. 

 

Вдосконалення систем організації заробітної плати, має відбуватись, 

зокрема, шляхом: 

❖ розвитку ринкових механізмів регулювання заробітної плати на основі 

поєднання державного та колективно-договірного регулювання питань 

організації, формування розмірів та динаміки зростання заробітної плати; 

❖ посилення на всіх рівнях ролі соціального діалогу з питань оплати 

праці; 

❖ забезпечення залежності розмірів оплати праці від об'єктивних 

чинників її формування; 

❖ упорядкування співвідношень розмірів заробітної плати за видами 

економічної діяльності та з урахуванням професійно-кваліфікаційного рівня 

працівників; 

❖ відновлення ролі мінімальної заробітної плати в системах оплати 

праці, зокрема, шляхом вилучення з Прикінцевих і перехідних положень Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 1774-VIII 



від 06.12.2016  року норм щодо заборони застосування мінімальної заробітної 

плати в системах оплати праці; 

❖ об’єктивного та науково обґрунтованого визначення розміру 

мінімальної заробітної плати на основі тристороннього соціального діалогу. 

 

При вдосконаленні чинних та впровадженні нових систем оплати праці 

на підприємствах ГМК України забезпечувати: 
 

❖ урахування в системах оплати праці продуктивності праці, 

професійної майстерності, складності, інтенсивності та якості праці; змінності, 

ритмічності та наявності тяжких і шкідливих умов праці; дотримання режиму 

економії, трудової та технологічної дисципліни; 

❖ орієнтуватись на пріоритетність збільшення основної (тарифної) 

частки заробітної плати, шляхом підвищення тарифних ставок (посадових 

окладів); 

❖ зменшення частки низькооплачуваних працівників та збільшення 

частки працівників, яким нарахована заробітна плата у розмірі, вище середньої в 

галузі; 

❖ впровадження гнучких систем індивідуального та колективного 

матеріального преміювання за результатами роботи за місяць, квартал, півріччя 

та рік, у залежності від індивідуального внеску працівника; 

❖ запобігання використання в системах преміювання показників, на які 

працівник не має безпосереднього впливу, або таких, що не застосовуються в 

статистичній звітності та не піддаються контролю й розрахунку; 

❖ не допускати міжпосадових, міжкваліфікаційних диспропорцій при 

визначенні розмірів тарифних ставок (посадових окладів) працівників однакових 

кваліфікацій та професій, які виконують однакову за трудовими функціями 

роботу; 

❖ дотримання вимог трудового законодавства та положень Галузевої 

угоди ГМК України і Генеральної угоди на 2019-2021 роки, зокрема щодо 

встановлення нижньої межі оплати за кваліфіковану працю не менше розміру 

тарифної ставки робітника I розряду. 

Учасники круглого столу від Профспілки металургів і  

гірників України, Федерації профспілок України, Федерації 

металургів України, Міністерства економіки України та  наукових 

установ підтвердили необхідність посилення соціального діалогу з 

метою подальшого вдосконалення систем організації   оплати  

праці  на  підприємствах   ГМК   України. 

 

м. Запоріжжя       24 червня 2021 року 


