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ВПЛИВ РОЗМІРУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ПРОПОНОВАНОЇ 

РИНКОМ ПРАЦІ, НА ПЛИННІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО 

ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
М.А. Михляев. Влияние величины заработ-

ной платы, предлагаемой рынком труда, на те-
кучесть управленческого персонала предпри-
ятия. Определено влияние величины заработной
платы, предлагаемой рынком труда, на текучесть
управленческого персонала предприятия. Рассмот-
рена проблема привлечения и удержания управ-
ленческого персонала. 

 M.O. Miklyayev. Influence of wages quantity 
offered by labour – market on fluctuation of the 
managing personnel of an enterprise. The influence 
of wages quantity offered by labour – market on
fluctuation of the managing personnel of an enterprise 
is determined. The problem of hiring and keeping the 
managing personnel is considered in the enterprise. 

 
Сучасна економічна ситуація в Україні характеризується, поряд із трансформаційними процеса-

ми, що протікають, загостренням конкурентної боротьби. У сформованих умовах підприємства кон-
курують не тільки на ринку, суб’єктами якого вони є, але й на ринку праці [1]. Основні соціально-
економічні показники, що характеризують доходи й рівень життя населення вказують на те, 
що величина заробітної плати є єдиним на даний момент інструментом стимулювання пра-
цівника [2]. З огляду на даний факт, в умові конкуренції рішення питань щодо втримання, залучення 
й мотивації персоналу на підприємстві зводиться до варіювання величини матеріального заохочення 
[3]. Цю проблему вивчали ряд вчених [1, 2], однак залишається відкритим питання, які межі варію-
вання величини конкурентної заробітної плати достатні для втримання, залучення й мотивації персо-
налу [4]. З метою підтвердження даних висновків і визначення коридорів чутливості конкурентної 
заробітної плати були сформульовані завдання провести соціологічне опитування та проаналізувати 
отримані дані.  

Коридор чутливості конкурентної заробітної плати — це величина, достатня для прийняття пра-
цівником рішення про перехід на інше підприємство. Соціологічне опитування проводилося за допо-
могою анкетування управлінського персоналу. В анкетуванні брало участь 500 осіб, воно здійснюва-
лось в містах: Одеса, Іллічівськ, Котовськ, Южний. Респондентам було запропоновано відповісти на 
три питання. 

1. При якому збільшенні заробітної плати згодний перейти працювати в іншу організацію на 
аналогічну посаду? 

2. При якому збільшенні заробітної плати згодний перейти працювати в іншу організацію з мо-
жливим зниженням у посаді? 

3. При якому збільшенні заробітної плати згодний перейти працювати в іншу організацію не за 
фахом? 

Результати обробки анкет представлені в таблицях (див. таблиці 1, 2, 3).  
 Таблиця 1 

Згодні перейти працювати в іншу організацію на аналогічну посаду  

Відсоток збільшення заробітної плати, % 10...30 30…50 50…70 70 і вище 
Кількість, осіб 35 150 285 30 

 
Щоб проаналізувати отримані дані, треба використати такі показники, як мода, медіана й серед-

ня арифметична [5]. 
Середня арифметична розраховується за формулою 
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де 
icX  — середина інтервалу; 

if  — частота інтервалу; 
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Отримане значення середньої арифметичної означає, що середній відсоток збільшення ве-
личини заробітної плати, достатній для прийняття працівником рішення про перехід працювати 
в іншу організацію на аналогічну посаду, становить 52,4 %.  

Медіана — це значення ознаки, що ділить сукупність навпіл, і розраховується за форму-
лою  
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де   — нижня межа медіанного інтервалу;  
EMX

h  — величина інтервалу; 
( 1)S −  — накопичена частота інтервалу, що передує медіанному; 

EMf  — частота медіанного інтервалу; 
n  — кількість досліджуваних одиниць; 
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Отримане значення медіани означає, що одна половина респондентів згодна перейти працювати 
на інше підприємство на аналогічну посаду при збільшенні величини заробітної плати менше ніж на 
54,60 %, а інша — при збільшенні величини заробітної плати більше ніж на 54,6 %. 

Мода — це значення ознаки, яка найчастіше зустрічається, 
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де  
0MX  — початок модального інтервалу; 

0Mf  — частота, що відповідає модальному інтервалу; 

1−f  — частота, що відповідає передмодальному інтервалу; 

1+f  — частота, що відповідає післямодальному інтервалу; 

 0
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.  

Отримане значення моди означає, що найчастіше респондент згодний перейти працювати в іншу 
організацію на аналогічну посаду при збільшенні величини заробітної плати на 56,92 %. 

Таблиця 2 

Згодні перейти працювати в іншу організацію зі зниженням у посаді 

Відсоток збільшення заробітної плати, % 50…100 100…150 150…200 200 і вище 
Кількість, осіб 53 321 84 42 
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Щоб проаналізувати отримані дані, треба використати такі показники, як мода, медіана й серед-

ня арифметична, формули (1)…(3). 
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Отримане значення середньої арифметичної означає, що середній відсоток збільшення ве-
личини заробітної плати, достатній для прийняття працівником рішення про перехід працювати 
в іншу організацію з можливим зниженням у посаді, становить 136,5 %. 
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321ЕМ

+
−

= + = .  

Отримане значення медіани означає, що одна половина респондентів згодна перейти працювати 
на інше підприємство зі зниженням у посаді при збільшенні величини заробітної плати менше ніж на 
130,76 %, а інша — при збільшенні величини заробітної плати більше ніж на 130,76 %. 
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Отримане значення моди означає, що найчастіше респондент згодний перейти працювати в іншу 
організацію зі зниженням у посаді при збільшенні величини заробітної плати на 126,53 %. 

Таблиця 3 

Згодні перейти працювати в іншу організацію на роботу не за фахом 

Відсоток збільшення заробітної плати, % 50…100 100…150 150…200 200 і вище 
Кількість, осіб 18 129 296 57 

 
Щоб проаналізувати отримані дані, треба використати такі показники, як мода, медіана й серед-

ня арифметична, формули (1)…(3). 
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Отримане значення середньої арифметичної означає, що середній відсоток збільшення ве-
личини заробітної плати, достатній для прийняття працівником рішення про перехід працювати 
в іншу організацію не за фахом, становить 164,20 %. 
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Отримане значення медіани означає, що одна половина респондентів згодна перейти працювати 
на інше підприємство не за фахом при збільшенні величини заробітної плати менше ніж на 167,48 %, 
а інша — при збільшенні величини заробітної плати більше ніж на 167,48 %. 

 0
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.  

Отримане значення моди означає, що найчастіше респондент згодний перейти працювати в іншу 
організацію не за фахом при збільшенні величини заробітної плати на 170,57 %. 

Аналізуючи отримані результати обробки даних проведеного соціологічного дослідження, мож-
на зробити висновки про залучення, утримання й мотивацію управлінського персоналу на підприємс-
тві в умовах конкуренції за допомогою варіювання величини заробітної плати. А саме, якщо ринкова 
пропозиція по заробітній платі буде вище, ніж на даному підприємстві, то при досягненні різниці в 
10…30 % перейти працювати в іншу організацію на аналогічну посаду будуть згодні 7 % опитаних, а 
середнє значення збільшення величини заробітної плати, достатньої для ухвалення рішення про зміну 
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місця роботи на даних умовах, складе 52,4 %. Найчастіше, респонденти достатню величину збіль-
шення заробітної плати визначали інтервалом в 50…70 %, що в середньому склало 56,92 %. При цьо-
му половина респондентів згодні перейти працювати на інше підприємство на аналогічну посаду при 
збільшенні величини заробітної плати менше ніж на 54,60 %, а інша — при збільшенні величини за-
робітної плати більше ніж на 54,60 %.  

Якщо ринкова пропозиція по заробітній платі вище, ніж на даному підприємстві, то при досяг-
ненні різниці в 50…100 % перейти працювати в іншу організацію зі зниженням у посаді будуть згодні 
10,6 % опитаних, а середнє значення збільшення величини заробітної плати, достатньої для ухвалення 
рішення про зміну місця роботи на даних умовах, складе 136,50 %. Найчастіше, респонденти достат-
ню величину збільшення заробітної плати визначали інтервалом в 100…150 %, що в середньому 
склало 126,53 %. При цьому половина респондентів згодні перейти працювати на інше підприємство 
зі зниженням у посаді при збільшенні величини заробітної плати менше ніж на 130,76 %, а інша — 
при збільшенні величини заробітної плати більше ніж на 130,76 %. 

При досягненні різниці в заробітній платі між підприємством і пропозицією ринку 50…100 % 
перейти працювати в іншу організацію не за фахом будуть згодні 3,6 % опитаних, а середнє значення 
збільшення величини заробітної плати, достатньої для ухвалення рішення про зміну місця роботи на 
даних умовах, складе 164,2 %. Найчастіше, респонденти достатню величину збільшення заробітної 
плати визначали інтервалом в 150…200 %, що в середньому склало 170,57 %. При цьому половина 
респондентів згодні перейти працювати на інше підприємство при збільшенні величини заробітної 
плати менше ніж на 130,76 %, а інша — при збільшенні величини заробітної плати більше ніж на 
130,76 %. 

Отже, матеріальне заохочення є основою мотивації управлінського персоналу в умовах конку-
ренції. Проведене соціологічне опитування визначило, що для того, щоб уникнути плинності кадрів 
рівень заробітної плати на підприємстві повинен відповідати ринковій пропозиції з максимально при-
пустимим відставанням в 10 %; при необхідності залучення трудових ресурсів пропозиція по заробіт-
ній платі повинна відповідати ринковій, а якщо питання стоїть про залучення фахівців, що вже пра-
цюють на інші підприємства первісна пропозиція по заробітній платі на співбесіді повинна становити 
плюс 30 % до їх фактичного заробітку і в остаточному підсумку може вирости в середньому до 
50…60 %.  

Зроблені висновки дозволяють вирішити проблему залучення й утримання персоналу на підпри-
ємстві, однак залишається відкритим питання чи досить при цьому мотивований персонал, чи буде 
він задоволений величиною заробітної плати.  
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