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У статті узагальнено теоретичні та концептуальні підходи до трансформації державного регулювання 
організації оплати праці, що повинні ґрунтуватися на удосконаленні економічної та соціальної детермінант. 
Систематизовано стратегічні етапи вектору розвитку щодо запровадження концептуальних засад держав-
ного регулювання організації оплати праці, які сприятимуть прагненню до сталого розвитку національної 
економіки країни. 
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Васюренко Л.В. ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ 
ТРУДА

В статье обобщены теоретические и концептуальные подходы к трансформации государственного регу-
лирования организации оплаты труда, которые должны основываться на совершенствовании экономической 
и социальной детерминант. Систематизированы стратегические этапы вектора развития относительно вне-
дрения концептуальных основ государственного регулирования организации оплаты труда, которые будут 
способствовать стремлению к устойчивому развитию национальной экономики страны. 

Ключевые слова: государственное регулирование; организация оплаты труда; заработная плата; госу-
дарственная политика; вектор транформации; трудовые отношения.

Vasyurenko L.V. THE VECTOR OF DEVELOPMENT OF STATE REGULATION OF ARRANGEMENTS FOR 
THE PAYMENT OF LABOR

The article summarizes the theoretical and conceptual approaches to the transformation of state regulation of 
the organization of wages, should be based on the improvement of economic and social determinants. The strategic 
stages of the development vector concerning the introduction of the conceptual framework of state regulation by the 
organization of wages, which will contribute to the pursuit of sustainable development of the national economy, are 
systematized.

Keywords: state regulation; organization of wages; wages; state policy; vector of transformation; labor relations.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Проблема вибору вектору транс-
формації державних інститутів під час регу-
лювання отримання винагороди за працю 
потребує ґрунтовної методології їх визна-
чення та реалізації в майбутньому. Обґрун-
тування стратегічного вектору розвитку дер-
жавної політики у сфері організації оплати 
праці через визначення її пріоритетних 
напрямів є одним із найважливіших етапів 
формування соціально-справедливих тру-
дових відносин у державі. Від правильності 

та обґрунтованості вибору цих напрямів дер-
жавної політики у сфері оплати праці зале-
жить ефективність реалізації політики, сту-
пінь досягнення цілей, вирішення завдань, 
що стоять перед системою трудових відно-
син у національній економіці. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Серед науково-теоретичних розробок 
державної політики у сфері організації оплати 
праці слід згадати праці відомих науковців, 
таких як Д. Богиня, О. Боднарук, О. Івашина, 
Г. Завіновська, А. Колот, Т. Костишина, Г. Кулі-
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ков, В. Лагутін, Е. Лібанова, С. Матюх, Н. Місюк, 
В. Онищенко, С. Покропивний, В. Приймак, 
М.В. Семикіна, Г. Тибінка, Л. Шульгінова та ін. 
Сучасні інституції держави, які регулюють тру-
дові відносини в країні, не відповідають рівню 
розвитку й особливо – ефективності функціо-
нування національної системи оплати праці, 
є недостатніми для забезпечення сталого 
розвитку вітчизняної економіки, гарантованої 
національної безпеки, виходу в найближчій 
перспективі на європейські стандарти життя 
українських громадян за рахунок економіч-
ного зростання. Проте у вищезазначених пра-
цях ґрунтовно не досліджено концептуальні 
питання забезпечення реалізації засад та 
принципів розвитку організації оплати праці 
в Україні.  Формування цілей статті. Метою 
статті є визначення напрямів та побудова 
вектору розвитку і трансформації державного 
регулювання організації оплати праці задля 
оптимізації та зростання ефективності дій 
державних інститутів. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Проблема регулювання оплати праці 
на рівні місцевого самоврядування не зво-
диться тільки до пошуку оптимальних форм і 
методів взаємодії регіональних і муніципаль-
них органів за цими питаннями. Важливим 
моментом є визначення функцій адміністра-
цій регіонів і міст обласного підпорядкування 
для досягнення цілей і вирішення завдань 
регіону загалом.

Для реалізації переваг механізму конку-
ренції під час встановлення ринкової ставки 
заробітної плати органи місцевого самовря-
дування повинні подбати про розвиток ринку 
праці, забезпечити працівників і роботодавців 
всебічною інформацією про наявні вакан-
сії. Необхідна також періодична публікація 
даних про рівні тарифних ставок і окладів, 
надтарифних виплат за професійно-кваліфі-
каційними групами працівників у районі, місті, 
області [3, с. 38].

Реалізація етапу реформування оплати 
праці на рівні району, міста повинна підви-
щити державні гарантії в області оплати праці, 
забезпечити основу для розширеного відтво-
рення робочої сили, створити передумови 
неухильного росту оплати праці. Конкретна 
мета цього етапу – підвищення мінімальної 
заробітної плати до рівня мінімального спо-
живчого бюджету. Подальша стратегія адмі-
ністрацій районів, міст – створення за допо-
могою проведеної соціально-економічної 
політики умов безперервного росту оплати 
праці на цій території.

Логіка досліджень вимагає розгляду про-
блем реформування оплати праці не тільки 
на державному та регіональному рівнях, але 
й на рівні підприємства. Роботу щодо вдоско-
налення стимулювання праці на підприємстві 
необхідно здійснювати відповідно до обра-
ної стратегії розвитку. Під стратегією розви-
тку підприємства варто мати на увазі вибір 
довгострокових напрямів соціального та еко-
номічного його розвитку. Головне завдання 
при цьому полягає у визначенні пріоритетів 
подальшого розвитку, ретельному запрова-
дженні комплексу заходів [1, с. 68].

Так, стратегічною метою підприємства має 
стати підвищення тарифної ставки 1-го роз-
ряду або заробітної плати самих низькоопла-
чуваних працівників до рівня прожиткового 
мінімуму. У цьому напрямі на підприємстві 
необхідно поетапно реалізувати два інших 
напрями, таких як створення економічних 
умов для зростання заробітної плати, лікві-
дація заборгованості працівникам з оплати 
праці; створення передумов для неухильного 
зростання заробітної плати (рис. 1).

На першому етапі перетворень пріори-
тетними варто визнати вирішення економіч-
них завдань, що припускають збільшення 
прибутку підприємства як джерела власних 
коштів, що спрямовуються на техніко-техно-
логічний розвиток підприємства. На підпри-
ємствах, де є заборгованість із заробітної 
плати, необхідно насамперед ліквідувати цю 
проблему. При цьому не слід підвищувати 
рівень поточної заробітної плати, необхідно 
строго дотримуватися принципу виперед-
жального зростання продуктивності праці 
порівняно зі зростанням заробітної плати 
й дотримуватися співвідношення між цими 
показниками, рекомендованого державою. 
Міри подібного роду будуть сприяти ство-
ренню економічної основи росту заробітної 
плати. У комплекс конкретних заходів пови-
нно входити вдосконалювання видів, форм і 
систем оплати праці для підвищення їхньої 
стимулюючої функції. 

Таким чином, види, форми й системи 
оплати праці повинні відповідати таким 
вимогам:

– використовувати обґрунтовані норми 
витрат праці працівників;

– створювати високу матеріальну заці-
кавленість за допомогою вдосконалювання 
структури оплати праці;

– забезпечувати сталість тарифних ста-
вок, що використовуються на першому етапі 
перетворень [2, с. 245]. 
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Загалом перший етап перетворень пови-
нен характеризуватися спрямуванням зусиль 
на стабілізацію виробництва як основи для 
ліквідації заборгованості щодо оплати праці 
та створення тенденцій поступового її зрос-
тання. Отже, заробітну плату на підприємстві 
варто розглядати як основний стимулюючий 
фактор під час удосконалення структури 
оплати праці на першому етапі. При цьому 
необхідно керуватися принципом: найбільш 
ефективною формою впливу на трудову 
активність є грошові премії. 

Другий етап удосконалення оплати праці 
припускає введення механізму корегування 
оплати праці за кінцевими результатами гос-
подарської діяльності підприємства. Цей етап 
припускає застосування мотиваційних моде-
лей, що створюють високу матеріальну зацікав-
леність у результатах праці. Цей етап повинен 
створити передумови для неухильного росту 
рівня оплати праці працівників підприємств.

Третій етап припускає вирівнювання рів-
нів мінімальної заробітної плати й мінімаль-
ного споживчого бюджету. Тільки в цьому разі 
можна буде забезпечувати підвищення рівня 
життя з урахуванням специфіки кожного регі-
ону. Науковцями розроблено і подано весь 
запропонований комплекс заходів, спрямо-
ваних на вдосконалення організації оплати 
праці, виходячи з досвіду високорозвинутих 
країн Європейського Союзу [3, с. 40].

Сформульовані вище напрями являють 
собою комплекс заходів, які є способами 
досягнення цілей і вирішення поставлених 
завдань. При цьому одним із принципів їх роз-
роблення є поєднання інтересів приватного й 
державного секторів економіки. 

Загалом реалізація всієї системи назва-
них заходів щодо вдосконалення організації 
оплати праці повинна базуватися на таких 
принципах:

– поєднання інтересів усіх рівнів управ-
ління під час здійснення заходів реформу-
вання оплати праці;

– рівноправність усіх рівнів влади в реалі-
зації виробленого комплексу мір, включаючи 
використання варіантності;

– збільшення рівня власних доходів тери-
торій і стимулювання інвестиційної діяльності;

– вирівнювання за допомогою інвестицій-
них програм регіональних, галузевих рівнів 
оплати праці;

– створення умов для підвищення заці-
кавленості органів державної влади у прове-
денні інвестиційної політики, спрямованої на 
підвищення заробітної плати;

– взаємна відповідальність між ланками 
бюджетної системи за дотримання органами 
влади всіх рівнів зобов’язань щодо міжбю-
джетних відносин;

– ясність і прозорість інвестиційної полі-
тики [4, с. 165].

Рис. 1. Проекція заходів державного регулювання  
організації оплати праці на макрорівень

Джерело: побудовано автором
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Підвищення тарифнних розрядів до обгрунтованих величин 
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Удосконалення системи нормування праці 

Випереджаючі темпи росту продуктивності праці над зарплатою 
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Усі перераховані принципи взаємозалежні, 
від ступеня комплексності їх використання 
залежить ефективність реалізації поданих 
заходів щодо реформування оплати праці. 
Узагальнення отриманих принципів дало 
змогу приступити до подання трансформа-
ційного вектору розвитку концептуальних 
засад державного регулювання організації 
оплати праці в Україні. Ця модель наведена 
на рисунку 2. Вона являє собою побудову, що 
поєднує три основних етапи. Етапи склада-
ються із засад, що характеризують їх вплив на 
механізм оплати праці. Усі етапи мають роз-
винуті послідовні взаємозв’язки один з одним. 

Вищеописані елементи діють повною 
мірою не у кожній ситуації, тому що йдеться 
лише про загальну зведену систему. Але саме 

з цих елементів складається найбільш ефек-
тивна взаємодія. Крім того, у різних системах 
ці елементи можуть мати різне значення, 
формувати різну структуру.

Висновки з цього дослідження. Підсум-
ком проведеного дослідження можна зазна-
чити таке: концептуальні засади регулювання 
оплатою праці державними інститутами 
можуть мати в різних країнах особливості 
і специфічний характер. Загалом ця побу-
дова може бути оптимізаційною тільки у разі 
наявності всіх етапів і елементів, що діють 
повною мірою. Відсутність якого-небудь етапу 
чи елемента або їхній ослаблений стан може 
привести до неефективного функціонування 
всього механізму реформування державного 
регулювання організації оплати праці в Україні.

 

Центральна ідея 
державного 
регулювання 
організації 
оплати праці 

Трансформаційна 
платформа 
державного 
регулювання 
організації оплати 
праці 

Проекція засад 
державного 
регулювання 
організації 
оплати праці до 
мікрорівня 
національної 
економіки  

Рис. 2. Вектор трансформації та розвитку  
державного регулювання організації оплати праці

Джерело: побудовано автором
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