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чи застосовувати багатомарочний підхід (дві та більше марки для 
однієї товарної категорії). 

Елементом товарної політики в межах товарної одиниці є ухвалення 
рішення про пакування товару, що сприймається як складова частина 
якості товару, що формує його образ і образ підприємства; про 
маркування товару; ухвалення рішення про сервісне обслуговування 
покупця. 

Вибір підприємством каналу розповсюдження товару також є 
елементом товарної політики. Традиційним є ланцюжок розповсюдження 
товару: виробник – оптовик – роздрібний торговець – споживач. 
Основою для вибору того чи іншого каналу є властивості самого 
товару, а також додаткові вимоги, пов’язані з порядком продажу, 
збереженням і обслуговуванням даного товару. 

 
15.3. ПРИНЦИПИ І ТИПИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Цінова політика є складовою стратегій і тактики ринкової поведінки 

товаровиробника, вагомою частиною маркетингової політики під-
приємства. Вона має визначати не тільки ціну товару в залежності 
від ринків, але й її зміну у відповідності з життєвим циклом товару, 
діями конкурентів, зміною загальної кон’юнктури та іншими факторами. 

Цінова політика – це сукупність економічних та організаційних 
заходів, спрямованих на досягнення кращих результатів господарської 
діяльності, забезпечення стійкості збуту, одержання достатнього 
прибутку. 

Принципами цінової політики є такі: 
 забезпечення відповідності напрямів і змісту цінової політики 

напрямкам і змісту економічної політики підприємства загалом. 
При цьому цінова політика залежить від економічної політики 
підприємства; 

 цінова політика має формуватись з урахуванням кон’юнктури 
ринку відповідних товарів і змін, що відбуваються. Це дає визначити 
сегмент ринку для виробника, а також характер зміни сегмента та цін; 

 цінова політика має розроблятись, виходячи з видів і форм 
збуту, кількості каналів збуту, форми реалізації товарів споживачам, а 
також з урахуванням видів споживачів, форм розрахунку за товар та 
його якості; 

 гнучкість політики ціноутворення, що досягається застосуванням 
різних знижок з ціни товару для різних споживачів; 

 розробка цінової політики повинна залежати від якості товару та 
ступеня його новизни для споживача, що досягається застосуванням 
нових технологій та нового обладнання; 

 урахування різних чинників, передусім зовнішніх, що не залежать 
від підприємства і впливають на цінову політику. 
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Для характеристики всієї сукупності працівників підприємства 
використовуються терміни – персонал, кадри, трудовий колектив. 

Персонал підприємства – це сукупність постійних працівників, 
які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають досвід 
практичної діяльності. 

Окрім постійних працівників, у діяльності підприємства можуть 
брати участь інші працездатні особи на підставі тимчасового трудового 
договору (контракту). 

З огляду на те, що багато підприємств поза основною діяльністю 
виконують функції, які не відповідають головному їхньому призначенню, 
усіх працівників підрозділяють на дві групи: персонал основної 
діяльності та персонал неосновної діяльності. Зокрема, у промисловості 
до першої групи – промислово-виробничого персоналу – відносять 
працівників основних, допоміжних та обслуговуючих виробництв, 
науково-дослідних підрозділів та лабораторій, заводоуправління, 
складів, охорони, тобто всіх зайнятих у виробництві або його 
безпосередньому обслуговуванні. До групи непромислового персоналу 
входять працівники структур, які хоч і перебувають на балансі 
підприємства, але не зв’язані безпосередньо з процесами промислового 
виробництва: житлово-комунальне господарство, дитячі садки та ясла, 
амбулаторії, навчальні заклади тощо. 

Такий розподіл персоналу підприємства на дві групи необхідний 
для розрахунків заробітної плати, узгодження трудових показників 
з вимірниками результатів виробничої діяльності (для визначення 
продуктивності праці береться, як правило, чисельність тільки 
промислово-виробничого персоналу). Водночас, поширення процесів 
інтеграції промислових систем з банківськими, комерційними та іншими 
господарськими структурами робить таке групування персоналу все 
умовнішим. Згідно з характером функцій, що виконуються, персонал 
підприємства поділяється здебільшого на чотири категорії: керівники, 
спеціалісти, службовці, робітники. 

Керівники – це працівники, які займають посади керівників 
підприємств та їхніх структурних підрозділів. До них належать 
директори (генеральні директори), начальники, завідувачі, керуючі, 
виконроби, майстри на підприємствах, у структурних одиницях та 
підрозділах; головні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, 
головний механік тощо), а також заступники перелічених керівників. 

Спеціалістами вважаються працівники, які виконують спеціальні 
інженерно-технічні, економічні та інші роботи: інженери, економісти, 
бухгалтери, нормувальники, адміністратори, юрисконсульти, соціологи 
тощо. 

До службовців належать працівники, які здійснюють підготовку 
та оформлення документації, облік та контроль, господарське 
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Як правило, науковці виділяють п’ять типів цінової політики: 
«Ціновий лідер» – тип цінової політики, характерний для великих 

підприємств, що володіють значною часткою ринків, зумовлюючи 
монопольно високі ціни. 

«Слідування у фарватері» – тип цінової політики, характерний 
для невеликих підприємств, що випускають продукцію подібну 
монополістам, не володіючи вагомою часткою на ринку. 

«Атака» – тип цінової політики товаровиробників, які прагнуть 
зайняти на ринку положення лідера, тому різко знижують ціни. 

«Знімання вершків» – тип цінової політики, коли при введенні 
нового товару на ринок, покупці готові дати за нього максимально 
високу ціну, а продавці отримують максимальний прибуток від 
реалізації кожної одиниці товару. 

«Впровадження» – цей тип цінової політики передбачає, що 
товар вводиться на ринок за дуже низькою ціною і відрізняється 
простотою виробництва. 

 
15.4. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ФІРМИ 
 

Цінова політика поєднує в собі стратегічні і тактичні аспекти. 
Стратегічні аспекти цінової політики включають договірні заходи 
щодо встановлення і змінення цін, які спрямовані на врегулювання 
діяльності всієї виробничої і товаропровідної мережі підприємства, 
і підтримку конкурентоздатності продукції і послуг у співвідношенні 
з цілями і задачами загальної стратегії підприємства. Тактичні аспекти 
цінової політики включають заходи короткострокового і разового 
характеру, спрямовані на виправлення деформації в діяльності 
виробничих підрозділів і збутової мережі, яка виникає внаслідок 
непередбачених змін цін на ринках чи поведінки конкурентів, 
помилок управлінського персоналу. Тактичні аспекти цінової політики 
можуть іноді йти всупереч стратегічним цілям підприємства. 

Розмір доходів торговельного підприємства, який отримується від 
різних видів діяльності, є функцією від обсягу проведення відповідних 
операцій (торговельних, виробничих, посередницьких) (О) та рівня 
цін, що встановлюються на них (Ц). 

Обґрунтування визначення цін на товари (продукцію, роботи, 
послуги) підприємства належать до визначальних рішень, від яких 
залежить успіх усієї комерційної діяльності підприємства, ефективності 
його функціонування. Практична реалізація самостійності підприємств 
з питань встановлення цін на товари, які реалізуються, передбачає 
розробку його цінової політики, що являє собою систему рішень 
підприємства, пов’язаних з визначенням рівня цін (рис. 15). Розробка 
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Тема 13 
ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА, 

ПРОДУКТИВНІСТЬ 
І ОПЛАТА ПРАЦІ 

 
13.1. Поняття, класифікація та структура персоналу 
13.2. Визначення чисельності окремих категорій працівників 
13.3. Продуктивність праці як економічна категорія. Методи 

визначення та показники рівня продуктивності праці 
13.4. Розрахунки можливого зростання продуктивності праці, 

фактори впливу 
13.5. Поняття і види заробітної плати. Функції і шляхи росту 

заробітної плати 
13.6. Тарифна система як основа організації оплати праці 
13.7. Форми і системи оплати праці 
13.8. Планування фонду оплати праці на підприємствах. Система 

участі в прибутках 
 

13.1. ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА 
ПЕРСОНАЛУ 

 
Найбільш важливим елементом продуктивних сил і головним 

джерелом розвитку економіки є люди і їх майстерність, освіта, 
підготовка, мотивація діяльності. Існує безпосередня залежність 
конкурентоспроможності економіки, рівня добробуту населення від 
якості трудового потенціалу персоналу підприємств. 

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом 
внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) 
і зовнішніх (демографічні процеси, юридичні та моральні норми 
суспільства, характер ринку праці тощо) факторів. Вплив останніх 
конкретизується в таких параметрах макроекономічного характеру: 
кількість активного (працездатного) населення, загальноосвітній його 
рівень, пропозиція робочої сили, рівень зайнятості, потенційний резерв 
робочої сили. У свою чергу, ці характеристики зумовлюють кількісні 
та якісні параметри трудових ресурсів. 

Трудові ресурси – це частина працездатного населення, що за 
своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає певній 
сфері діяльності. Слід відрізняти трудові ресурси реальні (ті люди, 
які вже працюють) та потенційні (ті, що колись можуть бути залучені 
до конкретної праці). 
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