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АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена проблемі впливу зовнішнього середо-
вища на економічний стан системи споживчої кооперації, на формуван-
ня та реалізацію трудового потенціалу системи та роздрібної торгів-
лі, як провідної галузі, на мотивацію працівників до високопропродук-
тивної праці, як основу динамічного розвитку галузі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Зовнішнє середовище, споживча кооперація, мотива-
ція праці, матеріальна мотивація, рівень заробітної плати, структура
оплати праці, купівельна спроможність.

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблемам влияния внешней среды на
экономическое состояние системы потребительской кооперации, на
формирование и реализацию трудового потенциала системы и рознич-
ной торговли, на мотивацию работников к высокоэффективному труду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Внешняя среда, потребительская кооперация,
мотивация к труду, материальная мотивация, уровень заработной
платы, структура оплаты труда, покупательская способность.

ABSTRACT. Paper deals with problems of environment influence on the economic
status of consumer cooperatives, the formation and implementation of labor
potential of trade, motivation of employees to work vysokoproduktyvnoyi.
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Вступ. Значимість споживчої кооперації України обумовлена
її історичною роллю соціально-економічної системи, що здійс-
нює свою діяльність з метою задоволення потреб населення краї-
ни, перш за все, у міській місцевості. Споживча кооперація за
своєю природою є соціально орієнтованою системою. Господар-
ська діяльність кооперативних організацій є складовою частиною
економічної системи України. Виходячи з цього, всі зміни, що
характерні для сучасного рівня розвитку економічних відносин
України, відбиваються на стані споживчої кооперації.
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Зниження загальногосподарських оборотів споживчої коопе-
рації та роздрібної торгівлі, як окремої галузі, і як наслідок, ви-
никнення низки проблем у формування та використання трудово-
го потенціалу системи, зниження трудової мотивації працівників,
обумовлено впливом загальноекономічних чинників розвитку
країни та внутрішньокооперативних змін.

Вивченню питань мотивації праці в умовах ринково орієнто-
ваної економіки присвячують праці багато українських дослідни-
ків: Д.П. Богині, А.В. Калини, А.М. Колота, Г.Т. Кулікова,
Т.А. Костишиної, В.Д. Лагутіна, Н.О. Павловської та ін. Однак,
складність та динамічність проблеми мотивації праці, як і всіх
проблем, в основі яких знаходиться дослідження людини-
працівника, на нашу думку, не може мати остаточного вирішення
та потребує постійного вивчення.

Постановка завдання. Дослідження багатьох вчених дока-
зують, що основною мотивації праці в умовах системи госпо-
дарювання, що заснована на найманій праці, залишається ма-
теріальна складова. Вплив матеріальної мотивації праці на
здійснення трудової діяльності та її результати залежить під
багатьох чинників як зовнішнього, так й внутрішнього харак-
теру. Виявлення даних чинників та міри їх впливу є основним
завданням даної статті.

Результати. У контексті розвитку торгівлі України споживча
кооперація відіграє певну роль, особливо у сільській місцевості.
За досліджуваний період вона забезпечує стабільний ріст обсягу
товарообороту. У середньому по системі споживчої кооперації
України товарооборот торгової мережі у 2008 р. порівняно з
2004 р. зріс на 87,86 %, порівняно з попереднім роком — на
17,90 %. Відповідні показники по Полтавській облспоживспілці
склали 85,69 % та 16,40 %. Сучасні тенденції у вітчизняній еко-
номіці в цілому впливають на купівельну здатність та структуру
витрат населення. Особливість торговельної галузі полягає у тіс-
ному зв’язку результатів її економічної діяльності та доходами
населення, у тому числі із рівнем заробітної плати, яка традицій-
но займає найбільшу частку у структурі доходів українського на-
селення.

Полтавська облспоживспілка у 2008 р. забезпечила приріст
товарообороту на 16,4 % проти попереднього року. У 2008 р. по-
казник товаробороту для неї склав 195,9 млн грн, що складає
6,09 % від товарообороту споживчої кооперації України (рис. 1).

Основним споживачем послуг торгівлі споживчої кооперації,
виходячи із її соціальної ролі, є, перш за все, її пайовики та сіль-
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ське населення. Згідно проведеного дослідження у 2004 р. частка
товарообороту роздрібної торгівлі України, яка припадала на
сільську місцевість, складала 9,38 %, у 2008 р. — 7,29 %. У Пол-
тавській області аналогічні показники складали 15,38 % та
8,74 %. Дані дослідження свідчать про стійку тенденцію перероз-
поділу товарообороту торгівлі між міською та сільською місце-
востями на користь першої. Висока конкурентоспроможність по-
тужних торговельних мереж, розташованих в обласних та
районних центрах, все більше поглинає ринок, призводить до
зменшення кількості малих торговельних підприємств, діяльність
яких пов’язана з високою витратомісткістю і невеликою прибут-
ковістю. Особливо це стосується мережі торговельних підпри-
ємств споживчої кооперації.
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Рис. 1. Зміна товарообороту роздрібної торгівлі
споживчої кооперації у 2004—2008 рр.

Такі зміни викликані багатьма причинами, у тому числі зни-
женням купівельної спроможності населення, що обслуговується,
посиленням конкуренції з боку торговельних підприємств інших
форм власності, відсутністю підтримки з боку держави, недоско-
налістю податкової системи.

На користь торгівлі споживчої кооперації України свідчить
стабільний ріст роздрібного товарообороту, у тому числі у сіль-
ській місцевості (табл. 1).
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Таблиця 1
РОЗДРІБНИЙ ТОВАРООБОРОТ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

Роздрібний товароборот підпри-
ємств торгівлі, млн грн

Роки
всього у сільській місцевості

Питома вага
роздрібного то-
варообороту у
сільській міс-
цевості, %

Частка товарообо-
роту споживчої
кооперації у роз-
дрібному товаро-
обороті Украї-

ни, %

1 2 3 4 5

2004 1711,4 1212,9 56,2 2,67

2005 2130,4 1446,1 55,4 2,36

2006 2431,1 1614,5 54,8 1,95

2007 2727 1833,6 55,0 1,59

2008 3215 2206.8 56.8 1,35

Як видно із рис. 2, частка споживчої кооперації у загальному
товарообороті роздрібної торгівлі України у досліджуваному пе-
ріоді зміншується.
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Рис. 2. Частка споживчої кооперації у обороті
роздрібної торгової мережі України, 2004–2008 рр.
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Услугами споживчої кооперації Полтавської області у 2008 р.
користувалося 379,7 тис. осіб, що складало 24,9 % від загальної
чисельності населення (табл. 2).

За останній досліджуваний рік приріст населення, яке обслу-
говувалось споживчою кооперацією, склав 0,66 %, питома вага
даного показника у загальній чисельності населення зросла на
0,4 %. Темп зміни показника по сільському населенню за остан-
ній рік склав 99,69 %, що відповідає загальноукраїнським тенден-
ціям зниження показників діяльності споживчої кооперації у
сільській місцевості.

Одним із основних принципів діяльності споживчої кооперації
заявлений принцип соціальної справедливості, взаємодопомоги
та співробітництва [2]. Викликає занепокоєння зниження кілько-
сті пайовиків споживчої кооперації, більшість з яких традиційно
є одночасно й працівниками системи споживчої кооперації. Так,
за останній досліджуваний рік кількість пайовиків споживчої ко-
операції Полтавської області знизилася на 10,34 % та склала у
2008 р. 45,1 тис. осіб (табл. 2).

Таблиця 2
ДИНАМІКА НАСЕЛЕННЯ, ЩО ОБСЛУГОВУЄТЬСЯ, ТА ПАЙОВИКІВ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 2004—2008 рр.

Роки:
Показники

2004 2005 2006 2007 2008

2008 р.
у % до

2007 року

Чисельність обслугову-
ємого населення, тис.
осіб

942,0* 942,0* 498,0 377,2 379,7 100,66

у % до загальної чи-
сельності населення
області

немає
даних

немає
даних 25,0 24,5 24,9 Х

у т. ч. сільського насе-
лення, тис. осіб 671,0* 671,0* 390,0 359,7 358,6 99,69

Кількість пайовиків
споживчої кооперації,
тис. осіб

53,00 53,00 51,5 50,3 45,1 89,66

* дані по чисельності населення в населених пунктах, де розташовані підприємства
споживчої кооперації Полтавської області

Роздрібна торгівлі кооперативних організацій за досліджува-
ний період здійснювала свою діяльність під впливом багатьох
об’єктивних та суб’єктивних чинників як загальноекономічного
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характеру, та й притаманного діяльності системи споживчої коо-
перації.

Враховуючи зміни в економічних відносинах, характерних для
трансформаційного для економіки періоду, кооперативній торгів-
лі необхідно було адаптуватися до нових умов роботи: приймати
до уваги зниження купівельного попиту на товари через випере-
джаючий ріст цін у порівнянні з доходами населення, виникнен-
ня конкурентного середовища; наповнення споживчого ринку
імпортними товарами; згортання діяльності власного опту, про-
мисловості, різке скорочення заготівель; зростання дефіциту вла-
сних оборотних засобів, недосконалість системи кредитування та
оподаткування.

Зіставлення показників обороту роздрібної торгової мережі
споживчої кооперації та загальноукраїнських показників у пе-
ріоді, що досліджується, дозволяє зробити наступні висновки.
Темпи росту товарообороту роздрібної торгівлі споживчої ко-
операції України у 2008 р. проти попереднього (117,89 %) знач-
но відстають від темпів росту по Україні в цілому (138,93 %)
та по Полтавській області (143,81 %) (табл. 3). Темпи росту по
Полтавській облспоживспілці (116,40 %) лише на 1,49 % від-
стають від темпів росту по споживчій кооперації України
(117,89 %).

Таблиця 3
ОБОРОТ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВОЇ МЕРЕЖІ
(У ДІЮЧИХ ЦІНАХ), 2004—2008 рр., млн грн

Роки: 2008 р. до:

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2007

Україна 64032 90005 124747 171682 238523 372,51 138,93

Полтавська
область 1820,2 2427,0 3345,5 4542,7 6532,9 358,91 143,81

Укоопспілка 1711,4 2130,4 2431,1 2727 3215 187,86 117,89

Полтавська
обспоживспілка 105,51 132,30 149,48 168,32 195,94 185,71 116,40

Середній темп росту обороту роздрібної торгівлі споживчої
кооперації Полтавської області у досліджуваному періоді складає
99,11 % (табл. 4).
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Таблиця 4
ДИНАМІКА ОБОРОТУ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, 2004—2008 рр.

Роки: Оборот роздрібної торгівлі
у діючих цінах, млн грн

У % до поперед-
нього року

у діючих цінах

У % до попереднього
року у порівняних

цінах

2004 105,51 110,6 103,4

2005 132,30 125,39 112,7

2006 149,48 113,0 101,8

2007 168,32 112,6 104,4

2008 195,94 116,4 96,5

Відносно низькі темпи росту роздрібного товарообороту під-
приємств споживчої кооперації зумовлені ще й тим, що вони зай-
няті здебільшого продажем витратомістких товарів першої необ-
хідності та повсякденного вжитку, на які торговельна надбавка
переважно є низькою, а також віддаленим розташуванням пере-
важної частини роздрібних торговельних підприємств споживчої
кооперації.

Зниження обсягів діяльності та викликане цим погіршення фі-
нансового стану призвело до скорочення матеріально-технічної
бази роздрібної торговельної мережі споживчої кооперації. Бага-
то підприємств через нездатність системи утримувати їх були за-
чинені, продані, здані в оренду. З 2004 р. по 2008 р. наявність ма-
газинів споживчої кооперації у Полтавській області зменшилася
на 180 одиниць, або 10503,0 кв. м торговельної площі.

За умов кризисного стану, коли розвиток кооперативних орга-
нізацій за рахунок додаткових капітальних вкладень проблематич-
но, основна роль відводиться ефективному використанню наяв-
них ресурсів, перш за все людських.

До основних завдань кадрової політики споживчої кооперації
віднесено вивчення можливості запровадження системи рейтин-
гової оцінки професійного рівня працівників, результати мають
бути тісно пов’язані з оплатою праці та просуванням по службі,
удосконалення системи моральних і матеріальних стимулів, що
дозволить зацікавити як самого працівника, так і керівників сис-
теми споживчої кооперації у підвищення рівня професіоналізму,
ділової активності [1, с. 52].
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Дослідження витрат на оплату праці у торгівлі споживчої коо-
перації України дозволяє зробити наступні висновки: у більшості
облспоживспілок даний показник, розрахований у відсотках до
обороту у 2008 р. проти 2007 р. змінився незначним чином. Так
найбільше зростання показника припадає на Миколаївську та Чер-
нігівську облспоживспілки, райспоживспілки і райспоживто-
вариства Київської області (відповідно 0,82 %, 0,48 %, 0,88 %),
найпомітніше зменшення показника у Дніпропетровської області
(-0,88 %). Для всієї галузі даний показник за останній досліджу-
ваний рік зменшився лише на 0,03 %, що свідчить про стабіль-
ність у визначенні частки витрат на оплату праці у торгівлі спо-
живчої кооперації України в обороті за досліджуваний період.

Ранжування облспоживспілок за рівнем середньомісячної за-
робітної плати працівника торгівлі показало, що 1 місце займа-
ють Кримспоживспілка та Житомирська облспоживспілка (1028
грн у 2008 р.), найнижчі позиції займають Кіровоградська (23 міс-
це) та Полтавська облспоживспілка (22 місце) (659 грн та 754 грн
відповідно) (рис. 3). Найбільший середньорічний темп росту
показника за досліджувані п’ять років у Тернопільській облспо-
живспілці — 1,36, для Полтавської облспоживспілки цей показ-
ник склав 1,28.
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Рис. 3. Середньомісячна заробітна плата працівника торгівлі споживчої
кооперації Полтавської області у 2004—2008 рр.
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У структурі фонді оплати праці підприємства мотиваційна
роль традиційно відводиться додатковій заробітній платі та іншім
компенсаційним виплатам, які мають більш індивідуальний харак-
тер, ніж основна заробітна плата.

Крім того, високий рівень основної заробітної свідчить про
дотримання підприємством політики стабільної та гарантованої
заробітної плати; значна частка додаткової заробітної плати вка-
зує на те, що підприємством надається перевага політиці підви-
щення ефективності витрат на оплату праці; підвищення рівня
інших заохочувальних та компенсаційних виплат свідчить про те,
що стимулювання оплати праці орієнтовано на кінцеві економіч-
ні результати діяльності підприємства.

Структура фонду заробітної плати у торгівлі споживчої коо-
перації Полтавської області у досліджуваному періоді характери-
зується незначною зміною у бік зменшення фонду основної додат-
ової плати (з 85,37 % до 85,33 %), збільшення фонду додаткової
заробітної плати (12,99 % та 13,31 %) (рис. 4).

85,37 84,99 85,33

12,99 13,57
13,31

1,64 1,44 1,360

20

40

60

80

100

2006 р. 2007 р. 2008 р. Роки

%

Основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Рис. 4. Зміни у структурі фонду заробітної плати у торгівлі споживчої
кооперації Полтавської області у 2006—2008 рр.

Зіставлення рангів складових фонду оплати праці та фінансо-
вого результату у торгівлі по районним споживчим спілкам/ то-
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вариствам споживчої кооперації Полтавської області дозволило
припустити, що на даний час між даними показниками не існує
тісного прямого взаємозв’язку.

Так, першому місцю по додатковій заробітній платі у 2006 р.
Кременчуцької райспоживспілки відповідає шосте місце по фі-
нансовому результату; відповідно — двадцять п’ятому місцю В.
Багачанської райспоживспілки — сьоме місце по фінансовому
результату. Перше місце по іншим заохочувальним та компенса-
ційним виплатам у 2006 р. належить Решетилівській райспоживс-
пілці, яка зайняла четверте місце по фінансовому результату.

Результати дослідження показали, що матеріальне стимулю-
вання праці у торгівлі споживчої кооперації Полтавської області
певним чином впливає на результати роботи, але воно недостат-
ньо ефективно для забезпечення конкурентоспроможної позиції
галузі на ринку. У досліджуваного періоді у більшості райспожи-
вспілок спостерігалось випередження росту середньомісячного
навантаження (продуктивності праці) над ростом середньомісяч-
ної заробітної плати (рис. 5), однак, враховуючи інші обставини,
можна припустити, що на дане формальне випередження впли-
нув ціновий фактор.

Подальше дослідження задоволеності працівників роздрібної
торгівлі споживчої кооперації своєю працею та її результатами
показали їх низьку оцінку рівня заробітної плати та співвідно-
шення між оплатою та ступенем важкості виконуваної роботи, та,
як наслідок, їх низьку вмотивованість через матеріальну складову
мотивації.

Висновки. Таким чином, дослідивши чинники, що впливають
на діяльність та результати діяльності роздрібної торгівлі спожив-
чої кооперації України, на мотивацію працівників до високопро-
продуктивної праці, як основу динамічного розвитку галузі, ми
прийшли до висновку, що за досліджуваний період вона здійс-
нювала свою діяльність під впливом багатьох об’єктивних та
суб’єктивних чинників як загальноекономічного характеру, та й
притаманного діяльності системи споживчої кооперації. Негатив-
ний вплив зовнішнього середовища разом з власними прорахун-
ками системи споживчої кооперації призвів до втрати конкурент-
них позицій на споживчому ринку, до зниження мотивації пра-
цівників, до складних проблем формування та ефективного
використання трудового потенціалу галузі, до втрати у більшості
працівників притаманного споживчій кооперації корпоративного
духу. Дані проблеми потребують подальшого дослідження та
розробки напрямків підвищення ефективності мотивації праці.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ В ПЕРІОД КРИЗИ

АНОТАЦІЯ. На основі аналізу проблем в управлінні ефективністю праці
та господарською діяльністю підприємств запропоновано методи ор-
ганізаційного характеру та напрями вдосконалення механізму управлін-
ня ефективністю праці, а також перспективи зменшення негативних
наслідків кризового періоду.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Ефективність праці, резерви підвищення ефективності,
результати праці, затрати праці, робочий час.

АННОТАЦИЯ. Базируясь на анализе проблем в управлении эффективно-
стью труда и экономической деятельностью предприятий, предложены
методы организационного характера и пути усовершенствования меха-
низма управления эффективностью труда, а также перспективы умень-
шения негативных последствий кризисного периода.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Эффективность труда, резервы повышения эффек-
тивности, результаты труда, затраты труда, рабочее время.

ANNOTATION. On the basis of analyses the problems of job performance and
economical activity of businesses management we proposed organizational
methods and ways developing the mechanism of job performance
management. Also the perspectives of negative consequences of crisis period
are noticed.

KEY WORDS. Job performance, performance reserves, results of work,
spends for work, works time.
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