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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). 



Горлачук В. В., Яненкова І. Г. 

154 
 

21. Винаходи, промислові моделі, «ноу-хау» належать до такого 
типу власності, як: 

а) промислова; б) приватна; 
в) колективна; г) суспільна. 

Економіка підприємства 

цінової політики підприємства покликана забезпечити умови досягнення 
його стратегічних цілей і завдань та окреслити принципи ціноутворення, 
методи визначення базового рівня цін, умови і розміри їх диференціації 
та коригування. 

 
Цінова політика підприємства 

Принципи 
ціноутворення

Вибір цінової 
стратегії 

Вибір методу 
ціноутворення

Визначення 
умов дифе-
ренціації та 
зміни цін Орієнтація 

на збут 
Активна стратегія 
ціноутворення 

Об’єктивні 
методи ціно-
утворення Територіальна 

диференціація 
Орієнтація 
на прибуток Пасивна стратегія 

ціноутворення 
Суб’єктивні 
методи ціно-
утворення 

Часова 
диференціація

Орієнтація 
на ринок Обґрунтування 

розмірів 
диференціації 
та зміни цін 

Визначення 
базового рівня 
ціни 

 
 

Рис. 15. Зміст цінової політики підприємства 
 
Підприємство, враховуючи специфіку свого положення на ринку, 

може реалізовувати різні цінові стратегії. 
Виходячи з принципів, покладених в основу ціноутворення, 

розрізняють стратегії, які ґрунтуються на: 
 збуті (вони полягають в орієнтації на збільшення обсягів 

реалізації та максимізації своєї частки ринку в боротьбі з конкурентами); 
 прибутку (вони полягають в орієнтації на отримання підпри-

ємством цільової норми та маси прибутку з кожної одиниці товарів, 
що реалізуються); 

 ринковій ситуації, яка склалася. Вони полягають у визначенні 
рівня ціни, виходячи з кон’юнктури ринку, що склалася. 

З точки зору активності та ініціативи підприємства з питань 
ціноутворення прийнято розрізняти активну та пасивну стратегії 
ціноутворення. Активну стратегію цін здійснюють підприємства, які 
відносно автономно встановлюють ціни на свою продукцію (товари), 
орієнтуючись на ринкові умови реалізації. Пасивна стратегія цін 
характеризується пасивністю підприємства при встановленні цін, їх 
орієнтацією, перш за все, на дії конкурентів. Застосовуючи активну 
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стратегію ціноутворення, підприємство може реалізувати різні тенденції 
щодо рівня цін та їх руху в часі. 

Висока ціна на види товарів, які просуваються на ринок (стратегія 
високих цін), обирається, коли попит нееластичний (кількість продукції, 
що реалізується, не залежить від ціни) і відсутня конкуренція. Вона 
використовується, перш за все, для нових видів продукції, в умовах 
дефіцитного ринку, для споживчого ринку на іміджеві та модні товари. 
Стратегія високої ціни може реалізовуватися досить довгий час за 
умови високої якості продукції, її відповідності світовим стандартам, 
захисту прав підприємства на її випуск (патенти, ноу-хау). 

Стратегія вилучення є продовженням стратегії високих цін у 
випадках небезпеки виникнення імітаторів і конкурентів. У цей час 
витрати на просування товарів (продукції) на ринок вже покриті, 
отримані високі початкові прибутки дозволяють розширити виробничі 
потужності та збільшити пропозицію продукції. Обсяг виробництва 
тепер підприємство може запропонувати за більш низькими цінами, 
розширюючи коло потенційних споживачів продукції. 

Низька ціна на товар, який просувається на ринок (стратегія 
низьких цін), може бути доцільна в тому разі, коли товар зустрічає 
дуже гнучкий (еластичний) попит, існує безпосередня небезпека 
конкурентів, наявні виробничі потужності дозволяють забезпечити 
високий обсяг реалізації продукції. У даному випадку підприємство 
робить ставку не на прибуток, який отримується з одиниці продукції, а 
на максимізацію маси отриманого прибутку завдяки великому обсягу 
збуту. 

Стратегія проникнення полягає у встановленні низької ціни лише 
у разі впровадження товару на ринок з подальшим підвищенням 
рівня цін. Це здається можливим завдяки тому, що споживачі вже 
звикли до товару, підприємство має перевагу перед конкурентами 
за рахунок його якості, іміджу, мережі збуту тощо. 

Стратегія пульсації характеризується систематичними змінами 
цін. Відчутне зниження ціни стимулює покупця і розширює можливості 
збуту, після чого ціни починають поступово зростати. 

Визначення стратегії ціноутворення – це складне завдання, оскільки 
необхідно враховувати: 

 стадію та динаміку життєвого циклу товару (продукції); 
 можливості збільшення попиту (орієнтація на попит); 
 наявність і активність конкурентів (орієнтація на стан ринку); 
 повні та змінні витрати на виробництво та реалізацію продукції 

(орієнтація на витрати), які визначають мінімальний рівень ціни, 
забезпечуючи беззбитковість діяльності підприємства. 
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14. За якою ознакою розрізняють приватний, державний і 
колективний інтелектуальний капітал? 

а) за формою власності; 
б) за резидентністю; 
в) за формою залучення; 
г) за можливості визначення розміру вартості інтелектуального 

капіталу. 
 
15. Які з нижчеперерахованих типів не належать до інтелек-

туального капіталу? 
а) диперсоніфікований; б) персоніфікований; 
в) техніко-технологічний; г) марочний. 
 
16. Яке з тверджень є неправильним: 
а) капітал виступає як економічна категорія і за своїм соціально-

економічним змістом є майном; 
б) капітал є частиною багатства підприємця; 
в) капітал має вартісну оцінку; 
г) капітал є «самозростаюча» вартість. 
 
17. Хто вважав, що інтелектуальний капітал – це термін для 

позначення нематеріальних активів, без яких компанія не може 
існувати, посилюючи конкурентні переваги? 

а) В. Л. Іноземцев; б) Б. Б. Леонтьєв; 
в) Е. Брукінг;  г) О. Б. Бутнік-Сіверський. 
 
18. Реалізовувати право власності на нематеріальні ресурси може: 
а) безпосередньо їх власник; б) довірена особа; 
в) довірене підприємство; г) усі перелічені. 
 
19. Ліцензіар – це: 
а) власник, який передає іншій зацікавленій особі ліцензію на 

використання в певних межах прав на патенти, «ноу-хау» тощо; 
б) заінтересована особа, якій власник передає права користуватися 

об’єктом ліцензії; 
в) державний орган, що видає ліцензії. 
 
20. До якого типу інтелектуального капіталу належить ділова 

репутація: 
а) Персоніфікований; б) Техніко-технологічний; 
в) Марочний; г) Клієнтський. 
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