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The article is devoted to the study of the state of the organization of the organization and remuneration of labor 
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. У теорії менеджменту існує думка 
про те, що головним показником ефектив-
ності функціонування будь-якого підприєм-
ства є досягнення стійкої тенденції до зрос-
тання продуктивності праці його працівників. 
Можна погоджуватися чи сперечатися щодо 
виняткового характеру такого показника, як 
продуктивність праці, однак, безумовно, необ-
хідно відзначити, що цей показник є вкрай 
важливим, а поліпшення його рівня на підпри-
ємстві багато в чому залежить від правиль-
ної організації праці, у тому числі й системи 
оплати праці. 

Звичайно, зростання заробітної плати чи 
поліпшення умов праці не гарантує швидкого 
результату, проте нехтування таким резервом 

зростання продуктивності праці однозначно 
матиме для підприємства негативні резуль-
тати, тому питання покращення організації 
праці, у тому числі й системи оплати праці, в 
умовах щонайменше наближених до ринко-
вих були й завжди будуть актуальними. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання, пов’язані з раціоналізацією 
організації праці, є не новими й турбують уче-
них щонайменше з кінця ХІХ ст., коли Ф. Тей-
лор започаткував дослідження з наукової 
організації праці. У подальшому різні аспекти 
цього питання знайшли відображення у пра-
цях таких зарубіжних і вітчизняних учених, 
як: А. Богданов, Д. Богиня, В. Білоконенко, 
Н. Вітке, А. Гастєв, Б. Генкін, Ф. Гілберт, 
O. Грішнова, Ф. Дунаєвський, О. Єрманський, 
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Таблиця 1
Підходи до трактування сутності терміну «організація праці»

Автор Трактування сутності терміну 
«організація праці»

Ключові 
характеристики

Е. Арон [1] …сукупність заходів, спрямована на раціональне 
поєднання праці працівників із засобами виробни-
цтва для досягнення високої продуктивності праці і 
збереження здоров'я та працездатності працюючих 

поєднання праці пра-
цівників із засобами 

виробництва

В. Гриньова [2] …система здійснення трудового процесу, що визна-
чає порядок і умови поєднання та здійснення скла-
дових його часткових трудових процесів, взаємодії 
виконавців і їхніх груп із засобами праці й один з 
одним для досягнення поставленої предметної 
мети спільної діяльності і забезпечення заданого 
соціально-економічного ефекту. 

система здійснення 
трудового процесу

O. Грішнова [3] …стан системи, що складається з конкретних 
взаємопов'язаних елементів і відповідає цілям 
виробництва; 
…систематична діяльність людей щодо впрова-
дження нововведень в існуючу організацію праці 
для узгодження її з досягнутим рівнем розвитку 
науки, техніки і технології

стан системи

діяльність людей 
щодо впровадження 

нововведень

В. Данюк [4] …процес економічно й соціально обґрунтованого 
поєднання в оптимальних пропорціях робочої сили, 
знарядь і предметів праці та створення умов для їх 
ефективного використання і досягнення мети вироб-
ництва

поєднання …робочої 
сили, знарядь і предме-
тів праці та створення 
умов для їх ефектив-

ного використання
Т. Золотарьова 
[5]

…впорядкована система взаємодії працівників із 
засобами виробництва та один з одним в єдиному 
виробничому процесі 

взаємодії працівників із 
засобами виробництва

О. Чигринов [6] …спосіб поєднання безпосередніх виробників із 
засобами виробництва з метою створення сприят-
ливих умов для одержання високих кінцевих соці-
ально-економічних результатів 

поєднання безпосе-
редніх виробників  

із засобами  
виробництва

Л. Фільштейн 
[7]

…складний технічний, технологічний, організаційний, 
соціальний процес. Від нього залежить стан органі-
зації виробництва, його кінцеві результати, ефектив-
ність і задоволення працівників своєю працею 

складний технічний, 
технологічний, органі-
заційний, соціальний 

процес

Г. Емерсон, О. Іванісов, В. Іноземцев, П. Кер-
женцев, А. Колот, А. Маршалл, Р. Робб, Е. Роз-
мирович, І. Разумов, А. Степанов, Л. Філь-
штейн, Г. Форд та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак у сучасних умо-
вах, коли кон’юнктура світового й вітчизня-
ного ринків невпинно змінюється, що змушує 
нас по-новому подивитися на різні економічні 
проблеми, проблема організації праці, у тому 
числі й удосконалення систем оплати праці, 
набуває нових акцентів. Особливо актуаль-
ним є дослідження не тільки сучасного стану 
вирішення цієї проблеми в нашій країні, а й 
узагальнення наявних проблем та можливих 
шляхів їх вирішення. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є виявлення 
наявних проблем, пов'язаних зі станом орга-

нізації й оплати праці на підприємствах Укра-
їни, та обґрунтування напрямів її поліпшення. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Досліджуючи проблему вдоскона-
лення систем організації праці, ми переду-
сім зіштовхуємося з проблемою відсутності 
єдності навіть у трактуванні самого терміну 
«організація праці». Сьогодні існує безліч 
визначень цього поняття (табл. 1). 

Як бачимо з наведеної в табл. 1 інформа-
ції, організація праці сприймається по-різному. 
Для одних це стан систем, для інших – про-
цес чи діяльність. Одні автори ставлять чітку 
мету досягнення високого рівня організації 
праці (наприклад, як це відзначає Е. Арон, 
зростання продуктивність праці чи, як відзна-
чає Л. Фільштейн, задоволення працівників 
своєю працею), інші – якісь умовні деклара-
тивні цілі. Проте найчастіше організація праці 
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на підприємстві розглядається як процес (спо-
сіб, система заходів) поєднання працівни-
ків із засобами виробництва для досягнення 
поставлених перед підприємством цілей. 
Проте, на нашу думку, таке визначення не дає 
нам повного бажаного розуміння тих важелів 
впливу, на які призначена здійснювати тиск 
дана система для реалізації вищезазначених 
запланованих цілей. І якщо із суб’єктом (яким 
є всі задіяні в процесі діяльності працівники 
підприємства) та об’єктом впливу (якими най-
частіше визначаються засоби виробництва) 
більш-менш ясно, то з предметом дослідження 
досліджуваного явища не все так зрозуміло.

Своєю чергою, предмет дослідження орга-
нізації праці найкраще стає зрозумілим після 
дослідження тих завдань (цілей), які переслі-
дує цей процес (рис. 1). 

Як видно з представленої схеми, на нашу 
думку, головними завданнями організації 
праці на підприємстві є забезпечення органі-

заційно-виробничої діяльності підприємства 
кадрами відповідної кваліфікації та створення 
належних умов до саморозвитку та плідної 
діяльності відповідних кадрів. 

Спільними для цих двох головних завдань 
є такі підзавдання, як визначення мети й 
результатів праці, забезпечення ефективної 
організації оплати праці як найголовнішої 
вимоги працівників у сучасних українських 
реаліях та забезпечення найвищої продук-
тивності праці знову ж таки як оцінки ефектив-
ності праці цих же працівників. 

З урахуванням наведених вище визна-
чень терміну «організація праці» та власного 
бачення завдань даного терміну під органі-
зацією праці на підприємстві ми пропонуємо 
розуміти процес забезпечення підприємства 
кадрами необхідної кваліфікації, створення їм 
належних умов праці та саморозвитку, у тому 
числі й за рахунок науково обґрунтованого 
забезпечення їх засобами виробництва, для 

Основні задачі підсистеми організації праці на підприємстві 

Планування персоналу 

Навчання персоналу

Горизонтальне та вертикальне 
просування персоналу

Профорієнтація й адаптація 
персоналу

Підготовка керівних кадрів

Визначення заробітної плати та мотивація праці

Оцінка трудової діяльності

Набір персоналу

Проектування та раціоналізація 
трудових процесів 

Нормування праці 

Організація й обслуговування 
робочих місць

Поділ і кооперування праці 

Створення сприятливих умов 
праці 

Визначення мети і результатів праці 

Забезпечення персоналом Створення умов праці 

 
Рис. 1. Основні завдання підсистеми організації праці на підприємстві
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Таблиця 2
Динаміка окремих показників ефективності організації праці,  
у тому числі заробітної плати в Україні за 2010–2017 рр. [8; 9]

Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Середньомісячна заробітна плата, грн. 2239 2633 3025 32341 3476 41951 50701 7104
 у % до попереднього року 117,5 117,6 114,9 106,9 107,5 120,7 120,9 140,1
у % до прожиткового мінімуму 242,8 262,3 266,8 265,5 285,4 304,4 316,9 403,2
у % до мінімальної заробітної плати 242,8 262,3 266,8 265,5 285,4 304,4 316,9 222,0
Середньомісячна заробітна плата, 
дол. США 281,2 329,5 378,5 404,6 220,4 175,6 198,1 253,1

 у % до попереднього року 117,8 117,2 114,8 106,9 54,5 79,7 112,8 127,8
Індекс номінальної заробітної плати 
(до попереднього року), % 120,0 117,6 114,9 107,91 105,9 120,51 123,81 137,1

Індекс реальної заробітної плати, % 110,2 108,7 114,4 108,41 93,5 79,81 108,81 119,1
Прожитковий мінімум  
для працездатних, грн. 2 922 1004 1134 1218 1218 1378 1600 1762

Мінімальна заробітна плата, грн.2 922 1004 1134 1218 1218 1378 1600 3200
ВВП, млрд. грн. 1079,3 1300,0 1404,7 1465,2 1586,9 1988,5 2385,4 821,31

Зайняте населення, тис. осіб 1 18551 18590 18835 19002 17395 15801 15676 15543
Продуктивність праці (ВВП на особу 
зайнятого населення), млн. грн./особу 
зайнятого населення 

0,058 0,070 0,075 0,077 0,091 0,126 0,152 0,053

 у % до попереднього року 117,8 120,2 106,6 103,4 118,3 137,9 120,9 х
Оплата праці найманих працівників, 
млрд. грн. 518,2 164,31 179,21 730,7 734,9 777,6 873,8 296,81

Частка заробітної плати в ВВП, % 48,0 х х 49,9 46,3 39,1 36,6 36,1
1 Дані за січень-листопад. 
2 Станом на 31 грудня відповідного року.
3 Дані станом на жовтень відповідного року. 
Х – показник недоцільно розраховувати внаслідок неспівпадіння дат вихідних даних.

забезпечення стійкого перевищення темпів 
зростання продуктивності праці, поліпшення 
фінансових результатів та забезпечення дов-
готривалого розвитку підприємства.

Таким чином, одним з основних показників 
ефективності функціонування системи орга-
нізації праці на підприємстві, на нашу думку, 
є перевищення темпів зростання продуктив-
ності праці над темпами зростання вартості її 
оплати, передусім реальної заробітної плати 
працівників.

У зв’язку із цим здійснимо комплексну 
оцінку рівня, динаміки тенденцій та проблем 
оплати праці в Україні (табл. 2) за період із 
2010 по 2017 р.

На основі аналізу основних показників орга-
нізації й оплати праці на макрорівні виявлено 
найбільш загальні тенденції та проблеми в 
системі організації й передусім оплати праці. 

Так, упродовж 2010–2017 рр. динамічно 
зростали номінальна заробітна та прожитко-
вий мінімум доходів для працездатних грома-
дян. Оцінюючи динаміку відповідних показ-
ників за вищевказаний семирічний період, 

необхідно відзначити, що розмір мінімальної 
заробітної плати зріс у 1,9 рази, а прожитко-
вого мінімуму – у 3,4 рази. При цьому тільки 
у 2017 р. розмір прожиткового мінімуму дохо-
дів працездатних осіб перевищив розмір міні-
мальної заробітної плати, що в теорії мало б 
забезпечити працівникам не тільки фізичне 
існування, а й більш-менш повноцінне життя. 

Однак їхні фактичні розміри не відпо-
відають реаліям сьогодення в Україні й не 
забезпечують виконання достатніх соціаль-
них стандартів. Натомість зростання розміру 
мінімальної заробітної плати створило нову 
проблему. За умови незмінності загального 
розміру асигнувань на оплату праці зрос-
тання розміру мінімальної заробітної плати 
призвело до зменшення виплат надбавок і 
доплат висококваліфікованим працівникам, 
що створило прецедент до дестимулювання 
підвищення ефективності праці таких пра-
цівників й не забезпечило масового виходу з 
«тіні» виплат зарплати по країні. 

Відповідно, маємо ситуацію, за якої ніве-
люється відмінність в оплаті праці високо- й 
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низькокваліфікованої праці. Така ситуація у 
країні вже мала місце в 90-х роках минулого 
століття, що призвело до масового відтоку 
кваліфікованих працівників за межі нашої 
країни. 

Натомість динаміка реальної заробітної 
плати не мала такого усталеного тренду до 
зростання. Так, у 2014–2015 рр. індекс реаль-
ної заробітної плати суттєво знизився, що 
свідчить про наявність прихованих проблем у 
сфері оплати праці.

Однак відстежити реальний стан, динаміку 
та причини зміни реальної заробітної плати 
в Україні, спираючись на офіційні джерела, 
досить складно. На відміну від органів статис-
тики сусідніх країн, таких як, наприклад, Феде-
ральна служба державної статистики РФ [10] 
чи Національний статистичний комітет Рес-
публіки Білорусь [11], де на офіційних сайтах 
відповідних відомств можна знайти не тільки 
інформацію про абсолютний розмір реальної 
заробітної плати (а не як у нас – тільки індекси 
реальної заробітної плати) чи її диференціа-
цію за сферою діяльності, категоріями персо-
налу й родом їхніх занять, на сайті вітчизня-
ної Державної служби статистики України ця 
інформація відсутня. 

На нашу ж думку, яку можна підтвердити 
публікаціями як у наукових журналах [12; 13], 
так і в ЗМІ [14; 15], проте важко підтвердити 
офіційною статистичною інформацією, пред-
ставленою Державною службою статистики 
України, головною проблемою є не тільки 
й не стільки зниження реальної заробітної 
плати, як значне диференціювання її розміру 
залежно від сфери діяльності та посади кон-
кретних працівників. У нашій країні розриви 
в обсягах заробітної плати сягають сотні й 
навіть тисячі разів, тоді як у цивілізованому 
світі не більше десятків разів. До того ж, оці-
нюючи динаміку еквівалента реальної заро-
бітної плати, яким, на нашу думку, може бути 
доларовий еквівалент номінальної заро-
бітної плати, без проблем можна помітити 
погіршення ситуації зі станом оплати праці в 
країні. На відміну від розміру та індексів номі-
нальної заробітної плати сучасний рівень 
заробітної плати, виражений у доларах США 
за офіційним курсом НБУ, сягає 90% від його 
рівня у 2010 р. та лише 62% – від розміру 
зарплати у 2013 р. 

Оцінюючи стан оплати праці найманих 
працівників, необхідно відзначити, що частка 
витрат на відповідні цілі в структурі ВВП Укра-
їни стабільно залишається низькою: у лис-
топаді 2017 р. цей показник становив 36,1%, 

тоді як ще в 2010 р. цей показник сягав 48%, 
що, однак, нижче рівня відповідних показників 
розвинених країн. З одного боку, це є конку-
рентною перевагою з огляду на можливість 
установлення більш низьких цін на вітчиз-
няну продукцію, а з іншого – проблемою нена-
лежної оплати праці, що, своєю чергою, нео-
дмінно призведе до «відтоку умів» і зниження 
ефективності функціонування вітчизняної 
економіки. 

Головним завданням цієї статті було визна-
чити рівень ефективності функціонування 
системи організації праці, порівнявши темпи 
зростання продуктивності праці та динаміки 
заробітної плати. 

За результатами проведених розрахунків 
за період 2010–2017 рр. на кожний відсо-
ток приросту продуктивності праці, обрахо-
ваної як відношення ВВП до середньорічної 
чисельності зайнятого населення, приходився 
майже відсоток приросту номінальної заро-
бітної плати. Винятком були 2012–2013 рр., 
коли приріст номінальної зарплати перевищу-
вав приріст продуктивності праці, та 2016 р., 
коли їхні значення повністю зрівнялися. Вихо-
дячи з такого співвідношення зростання про-
дуктивності праці та її оплати, можна було б 
стверджувати про необґрунтованість зрос-
тання останньої, оскільки, крім простого від-
творення, необхідно ще й забезпечувати роз-
виток підприємства. Однак таке припущення 
ґрунтується на номінальному розмірі ВВП 
та середньому розмірі заробітної плати, а 
насправді за рахунок неврахування сучас-
ного стану «тінізації» економіки все може бути 
зовсім не так. 

Отже, проблеми зі станом оплати одно-
значно є, але їх причини потребують подаль-
шого більш досконалого дослідження. 
Своєю чергою, динаміка продуктивності 
праці хоча й нібито має спрямованість до 
зростання, проте причини таких змін нео-
днозначні. Так, з одного богу, нібито зростає 
номінальний обсяг ВВП («нібито» тому, що 
в доларовому еквіваленті на кінець 2016 р. 
значення даного показника становило всього 
94,4% від рівня даного показника в 2010 р.), 
а з іншого – стрімко скорочується кількість 
зайнятого населення. З 2010 по 2017 р. кра-
їною втрачено 16,2% свого трудового потен-
ціалу, що вже має свої наслідки у вигляді 
«кадрового голоду», який до того ж посилю-
ється внаслідок прихованого безробіття та 
хвилі трудової міграції через безвіз. 

Висновки з цього дослідження. Таким 
чином, необхідно констатувати, що найбільш 
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