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Тема 15 
ТОВАРНА ТА ЦІНОВА 

ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 
 

15.1. Поняття та складові товарної політики 
15.2. Розробка товарної політики 
15.3. Принципи і типи цінової політики 
15.4. Особливості формування цінової політики фірми 
15.5. Порівняльна характеристика цінової політики виробничого 

та торговельного підприємств 
 
15.1. ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Товарна політика – багатомірна, складна сфера діяльності, що 

вимагає прийняття рішень про конкретні особливості товарної 
номенклатури, товарного асортименту, використання марочних назв, 
упаковування, сервісних послуг, каналах розподілу товару. 

Товарна політика – це комплекс заходів, у межах яких один чи 
декілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-
збутової діяльності підприємства. 

Основним завданням товарної політики є її внесок у збереження 
та розвиток підприємства як соціально-економічної системи. 

До складових товарної політики відносять: 
 визначення оптимального асортименту товарів та його постійне 

оновлення; 
 якість продукції; 
 дизайн продукції; 
 розробку і здійснення пакування; 
 товарну марку; 
 міру відповідності критеріям споживачів; 
 підтримку конкурентоздатності товарів; 
 знаходження оптимальних товарних ніш; 
 розробку торговельного знаку; 
 обслуговування товарів (сервіс); 
 надання послуг з продажу та експлуатації товарів. 
Товарна політика підприємства передбачає формування товарного 

асортименту. 
Товарний асортимент – група товарів, тісно зв’язаних між собою 

схожістю функціонування. 

Економіка підприємства 
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Ефективність використання трудових ресурсів виявляється тільки 

через показники, що характеризують кінцеві результати діяльності 
підприємства. 

 
13.2. ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ 

ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ 
 

Окреслюючи цілі та напрямки розвитку діяльності підприємства, 
його керівництво повинно визначити необхідні для їхньої реалізації 
ресурси, в тому числі трудові. 

Планування трудових ресурсів на діючому підприємстві починається 
з оцінки їхньої наявності. Останнє передбачає інвентаризацію робочих 
місць, виявлення кількості тих, хто працює на кожній операції, що 
забезпечує реалізацію кінцевої мети (створення продукції, надання 
послуг). Аналіз і розрахунки проводяться за категоріями працівників 
(робітники, керівники, спеціалісти, службовці), а для кожної з них – 
за професіями, спеціальностями, розрядами. Щодо працівників розумової 
праці, то в цьому разі можна використати систему інвентаризації 
трудових навичок або спеціальностей, тобто реєстрацію професійних 
навичок службовців із зазначенням кількості працівників, які володіють 
ними. 

Розрахунки чисельності спираються не лише на кількісну та 
якісну оцінку трудових ресурсів, а й на можливий рівень їхнього 
використання та на аналіз факторів, що впливають на цей рівень, – 
технічних, організаційних, соціально-економічних. 

Об’єктами аналізу в такому разі стають: 
1) номенклатура продукції, що виготовляється, та послуг, що 

надаються; 
2) втрати робочого часу та їх причини; 
3) характер та порівняльний рівень технологічних процесів і 

устаткування; 
4) прогресивність та відповідність сучасним вимогам організації 

праці та виробництва; 
5) рівень мотивації трудової діяльності; 
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6) норми обслуговування та виробітку, рівень фактичного виконання 
норм тощо. 

Визначення планової чисельності персоналу залежить від специфіки 
підприємства, особливостей його функціонування, а саме: 

а) розрахунки за обсягом будуть різними для підприємств 
масового та серійного виробництва в порівнянні з підприємствами 
одиничного й дослідного виробництва; 

б) підприємство, яке докорінно диверсифікує свою діяльність, 
натрапить на значно більші проблеми в розрахунках, ніж підприємство, 
що тільки збільшує обсяги виробництва чи надання послуг; 

в) підприємству, виробництво на якому має ритмічний характер 
протягом усього року, незнані проблеми виробництва сезонного 
характеру, у тому числі щодо розрахунків чисельності персоналу. 

За умови значних організаційних змін (наприклад, створення 
нового підприємства) оцінка майбутніх потреб у трудових ресурсах 
є досить складним завданням. У цьому разі використовують типові 
структури, моделі, аналоги. 

При визначенні чисельності на прогнозований період необхідно 
враховувати фактори зовнішнього середовища, а саме: 

а) ринкову кон’юнктуру, зв’язану з тим чи іншим видом діяльності; 
б) циклічність розвитку економіки, передбачення можливого 

загального економічного спаду; 
в) регіональні особливості ринку праці (переміщення виробничих 

потужностей у регіони з нижчою вартістю праці); 
г) державні (урядові) програми, замовлення, контракти (згідно з 

останніми підприємство зобов’язане створювати нові робочі місця); 
д) юридичні аспекти (закони, договори з профспілками і т. ін.), 

що регулюють трудові відносини, захищають інтереси окремих 
категорій населення та працівників; 

е) можливості використання тимчасового наймання працівників, 
надомної праці. 

Техніка розрахунків планової чисельності окремих категорій 
працівників визначається конкретною специфікою їхньої професійної 
діяльності та галузевими особливостями функціонування того чи 
того підприємства. Але в будь-якому разі вона має базуватись на 
врахуванні можливої економії затрат праці за факторами. 

Розглянемо систему необхідних розрахунків на прикладі про-
мислового підприємства. Так, для виявлення загальної чисельності 
промислово-виробничого персоналу на плановий період використову-
ється метод корегування базової чисельності: 
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в) це послуги по реалізації населенню предметів; 
г) усі відповіді вірні. 
 
20. У чому полягає сутність регулюючої функції ринку? 
а) ринок спонукає виробників товарів до зниження витрат, 

підвищення якості та споживчих властивостей товарів; 
б) завдяки конкуренції суспільне виробництво звільняється від 

економічно слабких, нежиттєздатних підприємств; 
в) ринок, як регулятор виробництва, через механізм ринкових 

законів встановлює необхідні пропорції відтворення; 
г) немає правильної відповіді. 
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15. Для якого ринку характерна постійність та довгостроковість 
виробничих зв’язків, великомасштабність комерційних операцій? 

а) ринок цінних паперів; б) кредитний ринок; 
в) валютний ринок; г) ринок капіталів. 
 
16. Інфраструктура ринку – це: 
а) сукупність економічних відносин, що виникають між суб’єктами 

економічної системи з приводу обміну результатами і умовами 
виробництва; 

б) система державних, приватних і громадських інститутів і 
технічних засобів, що обслуговують інтереси суб’єктів ринкових 
відносин, забезпечують їхню ефективну взаємодію; 

в) економічна ситуація, що склалася на ринку відносно попиту, 
пропозиції, рівня цін, товарних запасів, становища основних фірм-
конкурентів тощо; 

г) особлива споживна вартість, що задовольняє певні потреби 
людини. 

 
17. Які інститути належать до організаційно-технічної інфра-

структури ринку? 
а) банки, фондові й валютні біржі, страхові та інвестиційні компанії; 
б) наукові інститути з вивчення ринкових проблем, інформаційно-

консультативні фірми, аудиторські організації; 
в) товарні біржі й аукціони, торгові доми і торгові палати, 

холдингові й брокерські компанії, інформаційні центри та ярмарки; 
г) спеціальні навчальні заклади, фонди профспілок та інших 

громадських організацій. 
 
18. Що означає сануюча функція ринку? 
а) ринок очищає суспільне виробництво від економічно слабих 

та нежиттєздатних господарських одиниць; 
б) саме ринок дає об’єктивну інформацію про те, які товари 

користуються попитом; 
в) ринок об’єднує суб’єктів економічної системи в одне, сприяючи 

формуванню єдиного економічного простору як у межах окремої 
держави, так і в межах світової економіки; 

г) усі відповіді вірні. 
 
19. Що таке продукція промислового підприємства? 
а) це продукти у вигляді засобів виробництва і предметів 

споживання і послуг промислового характеру; 
б) це побудовані або реконструйовані, а також підготовлені до 

введення в дію промислові підприємства, споруди, житлові будинки, 
соціально-культурні і комунальні об’єкти; 

Економіка підприємства 

де Чпл – чисельність промислово-виробничого персоналу, що необхідна 
для забезпечення планового обсягу виробництва, осіб; 

Ч6 – базова (очікувана) чисельність, осіб; 
V – плановий темп зростання обсягу виробництва продукції, %; 
Ч – сумарна зміна чисельності за пофакторним розрахунком 

можливого зростання продуктивності праці, осіб. 
Точнішим є метод розрахунку планової чисельності на підставі 

повної трудомісткості виготовлення продукції: 
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де  – повна трудомісткість виробничої програми планового року t

(включає технологічну трудомісткість, трудомісткість обслуговування 
та управління виробництвом), нормо-годин; 

Трп – розрахунковий ефективний фонд часу одного працівника, 
годин; 

Квн – очікуваний коефіцієнт виконання норм. 
Чисельність робітників, які зайняті на роботах, що нормуються 

( ), розраховується за формулою: рн
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де ti – планова трудомісткість одиниці i-го виду-виробу, нормо-
годин; 

т – кількість виробів i-го виду, одиниць; 
п – кількість видів виготовлюваних одиниць. 
Чисельність основних робітників, зайнятих на ненормованих роботах 

( ), – контроль технологічного процесу, управління апаратами, ос
плЧ

машинами та іншим устаткуванням, розраховується за нормами 
обслуговування, а саме: 
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де mo – кількість об’єктів, що обслуговуються (агрегатів і т. ін.); 
Пзм – кількість змін роботи на добу; 
Кro – коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову, який 

розраховується за формулою: 
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де  f – плановий процент невиходів робітників на роботу; 
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Ноб – норма обслуговування одного агрегату (машини) – кількість 
об’єктів на одного робітника. 

Чисельність робітників (в основному допоміжних), для яких 
неможливо встановити норми обслуговування та розрахувати 

трудомісткість робіт ( ), визначається за формулою: д
плЧ

,roзмрм
д
пл КППЧ   

де Прм – кількість робочих місць. 
Чисельність працівників управління спеціалістів, службовців 

розраховується за кожною функцією методом прямого нормування, 
якщо дані щодо трудомісткості є достатньо вірогідними. 

Для встановлення чисельності управлінського персоналу керуються 
типовими штатними розкладами (схемами, моделями), виробленими 
наукою управління та практикою в тій чи іншій сфері діяльності. 

Додаткова потреба персоналу на плановий період заявляється на 
підставі порівняння його фактичної наявності та потреби на 
плановий період за окремими професіями та кваліфікаціями. Вона 
розраховується як очікуваний приріст з урахуванням компенсації 
зменшення (вихід на пенсію, призов до армії та ін.), заміни практиків 
спеціалістами тощо. 

 
13.3. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ЯК ЕКОНОМІЧНА 

КАТЕГОРІЯ. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОКАЗНИКИ 
РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

 
Під продуктивністю праці, як економічною категорією, розуміють 

ефективність трудових витрат, здатність конкретної праці створювати 
за одиницю часу певну кількість благ. Рівень продуктивності праці 
визначається кількістю продукції, що виробляє один працівник за 
одиницю робочого часу, або кількістю робочого часу, що витрачається 
на виробництво одиниці продукції (рис. 14). Якщо показники виробітку 
мають більш узагальнюючий, універсальний характер, то показники 
трудомісткості можна розраховувати за окремими видами продукції 
та обчислити для розрахунків потрібної кількості робітників, виявлення 
конкретних резервів підвищення продуктивності праці. 

Натуральні показники найбільш точно відображають динаміку 
продуктивності праці, але можуть використовуватися лише на 
підприємствах, що випускають однорідну продукцію. 

Трудові показники потребують налагодженої роботи нормування 
та обліку. Їх використовують на робочих місцях, дільницях, де дуже 
великі залишки незавершеного виробництва, яке неможливо виміряти 
в натуральних або вартісних вимірах. 

Вартісні показники – це універсальні показники, вони застосовуються 
для визначення рівня та динаміки продуктивності праці. 
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9. Яка з форм організації оптової торгівлі передбачає не одночасне, 
а почергове пропонування товарів? 

а) ярмарок; б) аукціон; 
в) мерчандайзинг; г) франчайзинг. 
 
10. Ринок забезпечує виробництво оптимальної кількості товарів 

та послуг за допомогою найефективнішої комбінації ресурсів. Як 
називається ця функція ринку? 

а) алокаційна; б) інтеграційна; 
в) стимулююча; г) розподільча. 
 
11. Що являє собою ринок предметів споживання і послуг? 
а) сукупність економічних відносин з приводу організації і купівлі-

продажу вільних грошових коштів та їх перетворення на грошовий 
капітал; 

б) сфера обігу, за допомогою якої реалізуються товари народного 
споживання та послуги; 

в) сукупність ринку засобів праці і ринку предметів праці; 
г) товари і послуги виробничого призначення або такі товари і 

послуги, що безпосередньо не призначаються для задоволення потреб 
населення, а непрямим чином спрямовані на вирішення завдань із 
задоволення потреб суспільства в необхідних благах. 

 
12. Що необхідно для ефективного функціонування ринку товарів і 

послуг? 
а) дефіцит бюджету; 
б) позитивне сальдо торгового балансу; 
в) вступ України в СОТ; 
г) розвинута гуртова та роздрібна торгівля. 
 
13. Який ринок найбільш схильний до коливання попиту та 

пропозиції грошового обігу, інфляції? 
а) ринок засобів виробництва; 
б) фінансовий ринок; 
в) ринок предметів споживання і послуг; 
г) ринок праці. 
 
14. Які два ринки можна виділити у ринку засобів виробництва? 
а) ринок засобів праці і ринок предметів праці; 
б) ринок продовольчих товарів і ринок промислових товарів; 
в) ринок капіталів і валютний ринок; 
г) ринок праці і ринок інформації. 
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