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1. Поняття про собівартість продукції
Собівартістю продукції називають суму поточних витрат на її
виготовлення і реалізацію. Собівартість – один з найважливіших показників
любого підприємства. З одного боку в собівартості складаються поточні
витрати підприємства, з іншого – вона впливає на величину прибутку і
рентабельності підприємства.
Витрати, які утворюють собівартість продукції, можна класифікувати
за місцем виникнення, за видами (з економічних елементів, зі статей витрат),
за методом включення в собівартість, за часом формування собівартості.
За місцем виникнення витрат розрізнюють цехову, виробничу
(заводську), повну собівартості. Цехова собівартість включає поточні
виробничі витрати цехів на виготовлення продукції. Виробнича (заводська)
собівартість включає поточні виробничі витрати всього підприємства на
виготовлення продукції. Повна собівартість представляє загальну величину
поточних витрат підприємства на виготовлення продукції, її випробування,
консервацію, упакування, завантаження на транспортний засіб і відправку
споживачу.
За часом формування витрат розрізнюють планову і фактичну (звітну)
собівартості. Планова собівартість розраховується на основі діючих норм і
нормативів і визначає планові поточні витрати на виготовлення продукції.
Фактична (звітна) собівартість визначає поточні витрати фактично проведені
на виготовлення продукції.
Величина собівартості значною мірою залежить від ефективності
управління підприємством. В реальних умовах для підприємств, які
випускають однакову продукцію, можливі чотири варіанти формування
собівартості, (рис. 1).
З рис. 1. видно, що:
- підприємство 1 має собівартість продукції, яка співпадає з середньою
(нормативною) собівартістю продукції підприємств, які працюють у даній
сфері господарської діяльності. Реалізуючи продукцію за ціною
виробництва підприємство 1 одержує деякий нормативний (середній)
прибуток, достатній для стійкого розвитку;
- підприємство 2 має собівартість продукції вище нормативної (середньої),
тому воно одержує прибуток нижче нормативного (середнього);
- підприємство 3 має високу собівартість продукції, яка за величиною
перевищує ціну виробництва. В зв’язку з цим підприємство одержує
збитки. Продовження виробничої діяльності підприємства у таких умовах
веде до банкрутства;
- підприємство 4 внаслідок ефективного управління має собі вартість нижче
нормативної (середньої). Тому одержує прибуток вище нормативного
(середнього) – надприбуток. Такого прибутку буде достатньо для
прискореного розвитку виробництва, придбання нових технологій,
підвищення кваліфікації, ефективної мотивації персоналу та ін.

Собівартість продукції
Ціна продукції

Збиток
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Нормативний
(середній)
прибуток
Середня
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Підприємства
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Рис. 1. Варіанти співвідношень ціни продукції
та її повної собівартості
2. Кошторис витрат на виробництво продукції
Для планування, обліку, вивчення структури собівартості витрати на
виробництво і реалізацію продукції групуються:
1. за однорідними економічними елементами витрат;
2. за статтями витрат.
Собівартість за економічними елементами враховує поточні витрати на
виробництво деякого обсягу продукції підприємства, який випускається за
деякий період часу. Для розрахунку собівартості за економічними
елементами складається кошторис витрат на виробництво продукції, табл. 1.
Таблиця 1
Кошторис витрат на виробництво продукції
№
п/зч
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Економічні елементи витрат

Сума,
грн

2
Сировина і основні матеріали
Покупні вироби і полуфабрикати
Допоміжні матеріали
Паливо і енергія всіх видів зі сторони
Амортизація основних фондів
Заробітна плата
Відрахування на соціальні потреби
Інші грошові витрати
Всього витрат (повна собівартість)

3

Кожен елемент витрат включає однорідні за своїм характером витрати
всіх цехів і служб підприємства на виробничі і господарські потреби з
виготовлення продукції за певний період часу.
В економічному елементі кошторису «Сировина і основні матеріали»
відображається вартість чорних і кольорових металів, пластичних мас,
деревини та інших видів сировини і матеріалів, які входять до складу
продукції, або забезпечують нормальний хід технологічного процесу.
В економічному елементі кошторису «Покупні вироби і
полуфабрикати» відображається вартість покупних комплектуючих виробів і
полу фабрикатів, які використовуються при виготовленні виробу на даному
підприємстві.
В економічному елементі кошторису «Допоміжні матеріали»
відображається вартість матеріалів, які використовуються на фарбувальних,
доводочних, пакувальних та інших роботах.
В економічному елементі кошторису «Паливо і енергія всіх видів зі
сторони» відображається вартість придбаних на стороні електричної,
теплової енергії, стислого повітря та інших видів енергетичних ресурсів.
В економічному елементі кошторису «Амортизація основних фондів»
відображається сума амортизаційних відрахувань на повне відновлювання,
ремонти і модернізацію основних виробничих фондів підприємства.
В
економічному
елементі
кошторису
«Заробітна
плата»
відображаються витрати на оплату праці промислово-виробничого персоналу
підприємства у виді основної і додаткової заробітної плати.
В економічному елементі кошторису «Відрахування на соціальні
потреби» відображаються обов’язкові відрахування за встановленими
законодавством нормами органам державного соціального страхування , в
пенсійний фонд, в фонд зайнятості.
В склад економічного елементу «Інші грошові витрати» включаються
податки, збори, відрахування у спеціальні позабюджетні фонди, платежі за
гранично допустимі викиди забруднюючих речовин, плата за оренду та ін.
Розрахунок кошторису частіше всього проводиться при плануванні
складних комплексів робіт (у будівництві, сільському господарстві, освоєнні
територій та ін. ) або виборі кращого варіанту виконання господарського
проекту з множини існуючих.
Кошторис витрат дозволяє визначити собівартість виготовлення деякої
кількості продукції за певний період часу, але не виявляє собівартість
одиниці продукції. Ця задача вирішується складанням калькуляції
собівартості.
3. Калькуляція собівартості продукції
Калькуляція собівартості (витрат) – це документ, в якому відображені
витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією одиниці продукції (один
метр, одна штука, один кілограм, один літр та ін.).

Групування витрат за калькуляційними статтями дозволяє визначити
витрати на виготовлення одиниці певного виду продукції, фактори, під
впливом яких сформувався даний рівень собівартості і напрями її зниження.
Калькуляція собівартості виробу має вид, табл. 2.
За методом включення в собівартість калькуляційні статті витрат
поділяються на: прості і комплексні; прямі і побічні; умовно-постійні і
умовно-перемінні.
На прості і комплексні калькуляційні статті витрат поділяються у
залежності від кількості однорідних економічних елементів, які включаються
в статтю.
До простих (які складаються з одного економічного елементу)
відносяться перші вісім статей витрат калькуляції:
Таблиця 2
Калькуляція собівартості виробу
№
п/
п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Калькуляційні статті витрат

2
Сировина і основні матеріали
Зворотні відходи (вираховуються)
Покупні вироби і полуфабрикати
Полуфабрикати власного виробництва
Паливо і енергія на технологічні цілі
Основна заробітна плата виробничих робітників
Додаткова
заробітна
плата
виробничих
робітників
Відрахування на соціальні нужди
Відшкодування зносу інструментів і пристроїв
цільового призначення
Витрати з утримання і експлуатації обладнання
Витрати з освоєння виробництва нових видів
продукції
Цехові витрати
Втрати від браку
Всього: цехова собівартість продукції
Загальнозаводські витрати
Інші виробничі витрати
Всього: виробнича собівартість продукції
Позавиробничі витрати
Всього: повна собівартість продукції

Сума,
грн/один
иця
продукції
3

сировина і основні матеріали; зворотні відходи; покупні вироби і
полуфабрикати; полу фабрикати власного виробництва; паливо і енергія на
технологічні цілі; основна заробітна плата виробничих робітників; додаткова
заробітна плата виробничих робітників; відрахування на соціальні нужди.
Інші статті витрат є комплексними – кожна зі статей включає декілька
однорідних економічних елементів витрат: заробітну плату, матеріали,
енергію та ін.
На прямі і побічні статті витрат поділяються в залежності від способу
віднесення їх на собівартість. До прямих витрат відносяться ті, які
безпосередньо (прямо) можуть бути включені у собівартість продукції. До
них відносяться витрати за статтями: 1 – сировина і основні матеріали; 2 –
зворотні відходи; 3 – покупні вироби і полуфабрикати; 4 – полу фабрикати
власного виробництва; 5 – паливо і енергія на технологічні цілі; 6 – основна
заробітна плата виробничих робітників; 9 – відшкодування зносу
інструментів і пристроїв цільового призначення; 11 – витрати з освоєння
виробництва нових видів продукції. Витрати з інших статей калькуляції
входять у собівартість побічно (наприклад – пропорційно величині прямої
заробітної плати виробничих робітників та ін. ).
На умовно-постійні і умовно-перемінні статті витрат поділяються за
ознакою залежності від обсягу виробництва. Умовно-перемінні статті витрат
знаходяться у прямій залежності від зміни обсягу виробництва. До умовноперемінних відносяться статті витрат: 1 – сировина і основні матеріали; 2 –
зворотні відходи; 3 – покупні вироби і полуфабрикати; 4 – полу фабрикати
власного виробництва; 5 – паливо і енергія на технологічні цілі; 6 – основна
заробітна плата виробничих робітників; 7 – додаткова заробітна плата
виробничих робітників; 8 – відрахування на соціальні нужди; 9 –
відшкодування зносу інструментів і пристроїв цільового призначення; 10 –
витрати з утримання і експлуатації обладнання; 13 – втрати від браку; 15 –
інші виробничі витрати; 16 – позавиробничі витрати. Умовно-постійні статті
витрат знаходяться у незначній залежності або зовсім не залежать від зміни
обсягу виробництва. До умовно-постійних відносяться статті витрат: 11 витрати з освоєння виробництва нових видів продукції; 12 – цехові витрати;
14 – загально заводські витрати.
Розрахунок витрат за статтями калькуляції здійснюється у наступному
порядку.
Стаття 1. Сировина і основні матеріали.
Величина витрат на сировину і основні матеріали, В м , в розрахунку на
одиницю продукції визначається за формулою:
Вм

(1 0,01 Ртр. м )

m

Н мi Ц мi ,

(1)

i 1

де Н м i - норма витрат матеріалу i-го виду на одиницю продукції;
Ц м i - ціна матеріалу i-го виду;
m – кількість найменувань сировини і матеріалів, що використовуються для
виготовлення одиниці продукції;

Ртр. м - процент транспортно-заготівельних витрат на сировину і матеріали.

Процент транспортно-заготівельних витрат на сировину і матеріали ,
Ртр. м ,визначається попередньо в наступному порядку:
1. Складається кошторис транспортно-заготівельних витрат на сировину і
матеріали, які підприємство закуповує за певний період часу (рік).
2. Встановлюється загальна вартість сировини, матеріалів, які підприємство
закуповує за той же період часу (рік).
3. В цілому по підприємству розраховується процент транспортнозаготівельних витрат до загальної вартості сировини і матеріалів.
4. Встановлений процент використовується для обліку транспортнозаготівельних витрат з сировини і матеріалів у калькуляціях собі вартості
всіх видів продукції, які випускаються підприємством.
Стаття 2. Зворотні відходи (вираховуються).
З загальної величини поточних витрат, які включаються у собівартість,
вартість зворотних відходів вираховується, тому, що сплачується
підприємству покупцем відходів або зменшує вартість матеріалів, необхідних
для виготовлення продукції при повторному використання відходів.
Вартість зворотних відходів в розрахунку на одиницю продукції, С відх ,
розраховується за формулою:
Свідх

m

К в i (Н м i

М м i ) Ц відх i ,

(2)

i 1

де К в i - коефіцієнт використання відходів матеріалу i-го найменування при
продажу відходів або повторному використанні у виготовленні продукції;
М м i - маса i-го матеріалу в одиниці продукції;
Ц відх i - ціна продажу відходів i-го матеріалу.
Стаття 3. Покупні вироби і полуфабрикати.
Величина витрат на покупні вироби і полуфабрикати в розрахунку на
одиницю продукції, З п , визначається за формулою:
Вп

(1 0,01 Ртр.п )

k

Nпi Ц пi ,

(3)

i 1

де N п i - кількість покупних виробів або полуфабрикатів i-го найменування,
які використовуються при виготовленні одиниці продукції;
Ц п i - ціна придбання покупного виробу або полуфабрикату i-го
найменування;
які
k - кількість найменувань покупних виробів і полу фабрикатів,
використовуються при виготовленні одиниці продукції;
Ртр .п - прийнятий на підприємстві на основі попередніх розрахунків процент
транспортно-заготівельних витрат на покупні вироби і полуфабрикати.
Стаття 4. Полуфабрикати власного виробництва.
Величина витрат на полу фабрикати власного виробництва в
розрахунок на одиницю продукції, З пф , визначається за формулою:

p

Впф

Н пф i С пф i ,

(4)

i 1

де Н пф i - норма витрат полуфабриката власного виробництва i-го
найменування на одиницю продукції;
С пф i - виробнича собівартість одиниці маси полу фабрикату власного
виробництва i-го найменування;
p - кількість найменувань полуфабрикатів власного виробництва, що
використовуються для виготовлення одиниці продукції.
Стаття 5. Паливо і енергія на технологічні цілі.
Величина витрат на паливо в розрахунку на одиницю продукції, Вп ,
визначається за формулою:
Вп

(1 0,01 Ртр.п )

k

Н пi Ц пi ,

(5)

i 1

де Н п i - норма витрат палива i-го виду на одиницю продукції;
Ц п i - ціна придбання палива i-го виду;
k - кількість найменувань палива, що використовується для виготовлення
одиниці продукції;
Ртр .п - прийнятий на підприємстві на основі попередніх розрахунків процент
транспортно-заготівельних витрат на паливо.
Величина витрат на електроенергію в розрахунку на одиницю
продукції, Ве , визначається за формулою:
Ве Н е Ц е ,
(6)
де Н е - норма витрат електроенергії на одиницю продукції;
Ц е - тариф на придбання електроенергії.
Стаття 6. Основна заробітна плата виробничих робітників.
Величина витрат з основної заробітної плати виробничих робітників в
розрахунку на одиницю продукції, З о , визначається за формулою:
(7)
Зо Зпр Зд.пр ,
де Зпр - величина прямої заробітної плати основних виробничих робітників за
виготовлення одиниці продукції;
Зд пр - величина доплат до прямої заробітної плати основних виробничих
робітників за роботу в умовах, відмінних від нормальних. Можуть бути
встановлені: преміальні доплати за виконання і перевиконання норм часу,
випуск якісної продукції, ефективне використання ресурсів; доплати за
роботу у вихідні і святкові дні, другу і третю зміни, за суміщення професій і
посад, за роботу на декількох одиницях обладнання та ін.
Розрахунок прямої заробітної плати на одиницю продукції
здійснюється за формулою:

Зпр

m

k

Г ст ji t ji ,

(8)

i 1 j 1

де Ч ст ji - годинна тарифна ставка j - го розряду i - го виду робіт, грн/година;
t ji - трудомісткість i - го виду робіт j - го кваліфікаційного розряду, н-г;
m - кількість видів робіт при виготовленні продукції;
k - кількість кваліфікаційних розрядів робіт при виготовленні продукції.
Стаття 7. Додаткова заробітна плата виробничих робітників.
За статтею списуються витрати на оплату відпусток, компенсації за
невикористану відпустку, з виплат за вислугу років, виплат за виконання
державних і суспільних обов’язків та ін.
Додаткова заробітна плата виробничих робітників, З дод , відноситься на
собівартість пропорційно прямої заробітної плати виробничих робітників і
визначається за формулою:
Здод

К дод
З пр ,
100

(9)

де К дод - прийнятий на підприємстві на основі попередніх розрахунків
процент додаткової заробітної плати від прямої, %.
Стаття 8. Відрахування на соціальні нужди.
За статтею списуються витрати підприємства з перерахувань у
пенсійний фонд, фонд зайнятості, на соціальне страхування.
Відрахування на соціальні нужди, Всоц , розраховуються пропорційно
сумі основної і додаткової заробітної плати виробничих робітників і
визначаються за формулою:
Всоц

К соц
100

( Зо

Здоп ) ,

(10)

де К соц - прийнятий на підприємстві на основі попередніх розрахунків
процент відрахувань на соціальні нужди від величини основної і додаткової
заробітної плати виробничих робітників, %.
Стаття 9. Відшкодування зносу інструментів і пристроїв цільового
призначення.
За статтею на собівартість списуються витрати на виготовлення
спеціальної оснастки і інструменту. Розрахунок витрат на одиницю продукції
виконується наступним чином. На виготовлення партії спеціального
інструменту і оснастки складається кошторис витрат. Одержана сума витрат
при масовому і серійному виробництві розподіляється на річний випуск
продукції, при одиничному типі виробництва – на величину заказу і прямим
чином вноситься в калькуляцію собівартості виробу.
Стаття 10. Витрати на утримання і експлуатацію обладнання.
За статтею на собівартість списуються витрати на амортизацію,
заробітну плату персоналу, що обслуговує обладнання; допоміжні матеріали,
що використовуються на роботах з утримання і експлуатації обладнання.

Витрати з утримання і експлуатації обладнання, З обл , розраховуються
пропорційно прямої заробітної плати виробничих робітників і визначаються
за формулою:
Зобл

К обл
Зпр ,
100

(11)

де К обл - прийнятий на підприємстві на основі попередніх розрахунків
процент пропорційного нарахування витрат з утримання і експлуатації
обладнання від величини прямої заробітної плати виробничих робітників, %.
Стаття 11. Витрати з освоєння виробництва нових видів продукції.
За статтею на собівартість списуються витрати на проведення
організаційної, матеріальної, наукової, конструкторської і технологічної
підготовок виробництва нової продукції. Розрахунок витрат на одиницю
продукції виконується наступним чином. На виконання робіт з підготовки
виробництва складається кошторис витрат. Визначена сума витрат при
масовому і серійному виробництвах розподіляється на річний випуск
продукції, при одиничному типі виробництва – на величину заказу і прямим
чином вноситься у калькуляцію собівартості виробу.
Стаття 12. Цехові витрати.
За статтею на собівартість списуються витрати на заробітну плату
цехового персоналу, на амортизацію і поточне утримання цехових основних
фондів, витрати з охорони праці, раціоналізації та винахідництва.
Цехові витрати, Вцех , розраховуються пропорційно прямої заробітної
плати основних виробничих робітників і визначаються за формулою:
Вцех

К цех
100

Зпр ,

(12)

де К цех - прийнятий на підприємстві на основі попередніх розрахунків
процент пропорційного нарахування цехових витрат від величини прямої
заробітної плати основних виробничих робітників, %.
Стаття 13. Втрати від браку.
За статтею на собівартість у межах встановлених норм списуються
втрати від випуску технічно неминучого браку. Розрахунок витрат на
одиницю продукції виконується наступним чином. На випуск бракованої
продукції у межах встановлених норм складається кошторис витрат.
Визначена сума витрат при масовому ві серійному виробництвах
розподіляється на річний випуск продукції, при одиничному типі
виробництва – на величину заказу і прямим чином вноситься у калькуляцію
собівартості виробу.
Витрати з бракованої продукції понад встановленими нормами
відшкодовуються з заробітної плати винуватців випуску такої продукції.
Сума витрат з вищенаведених статей визначає цехову собівартість
виробу.
Стаття 14. Загальнозаводські витрати.
За статтею на собівартість списуються витрати на заробітну плату
загальнозаводського
персоналу,
на
амортизацію
і
ремонти

загальнозаводських основних фондів, на службові відрядження, поштовотелеграфні витрати та ін.
Загальнозаводські витрати, З заг , розраховуються пропорційно прямої
заробітної плати основних виробничих робітників і визначаються за
формулою:
З заг

К заг
З пр ,
100

(13)

де К заг - прийнятий на підприємстві на основі попередніх розрахунків
процент пропорційного нарахування загальнозаводських витрат від величини
прямої заробітної плати виробничих робітників, %.
Стаття 15. Інші виробничі витрати.
В статті находять відображення витрати, які списуються на
собівартість, але не входять до вищеперерахованих статей: податки, збори,
відрахування у спеціальні фонди, платежі за кредитами у межах
встановлених ставок та ін. Сумарна величина витрат за статтею визначається
на основі кошторису витрат. Визначена сума витрат при масовому і
серійному виробництвах розподіляється на річний випуск продукції, при
одиничному типі виробництва – на величину заказу і прямим чином
вноситься у калькуляцію собівартості виробу.
Сума витрат за вищенаведеними статтями визначає виробничу
собівартість виробу.
Стаття 16. Позавиробничі витрати.
За статтею на собівартість списуються витрати на маркетингові
дослідження, рекламу, тару, упаковку, відвантаження, доставку продукції до
станції відправника та ін.
Позавиробничі витрати,
розраховуються пропорційно
Впоз вир ,
виробничої собівартості і визначаються за формулою:
Впоз вир

К поз вир
100

Спр ,

(14)

де К поз вир - прийнятий на підприємстві на основі попередніх розрахунків
процент пропорційного нарахування поза виробничих витрат від величини
виробничої собівартості , %.
Сума витрат з вище приведених статей визначає повну собівартість
виробу.
4. Функції ціни
Ціноутворення – це встановлення ціни на товар чи послугу.
Розрізнюють функції ціни: облікову, стимулюючу, розподільчу,
збалансування попиту та пропозиції.
Облікова функція. В зв’язку з тим, що ціна є грошовим еквівалентом
вартості, тому вона визначає, скільки витрачено праці, сировини, матеріалів,
комплектуючих виробів на виготовлення товару, характеризує його

споживчу ефективність. У підсумку ціна відображає не тільки величину
сукупних витрат виробництва і обертання товару, але і розмір прибутку.
Стимулююча функція. Сутність функції виявляється у заохочувальній
або стримуючий дії ціни на виробництво і споживання різних видів Ціна
стимулює виробника через включений до неї прибуток. На основі цієї
функції ціни можна діяти на:науково-технічний прогрес, економію ресурсів,
підвищення якості продукції, зміну структури виробництва і споживання.
Стимулювання здійснюється шляхом підвищення рівня прибутку в ціні,
встановлення відповідних надбавок і скидок.
Розподільча функція. Ця функція полягає у тому, що через ціни
проводиться розподіл і перерозподіл виробленого національного доходу між
галузями економіки, регіонами країни, фондами споживання і накопичення,
підприємствами, різними групами населення. Так, високі роздрібні ціни на
предмети розкоші і престижні товари (ювелірні вироби, лікеро-горілчана
продукція, та бачні вироби) забезпечують перерозподіл грошових коштів
через державний і обласні бюджети мало заможним верствам населення.
Функція збалансування попиту і пропозиції. Функція виражається у
тому, що через ціну підтримується баланс між виробництвом і споживанням,
пропозицією і попитом. Так, якщо на ринку складається дефіцит товару, це
автоматично викликає зростання ціни на нього. Це у свою чергу стимулююче
діє на виробництво: виготовлення і поставки товару на ринок збільшуються,
ціна поступово знижується, попит і пропозиція балансуються. І навпаки,
якщо на ринку існує деякий надлишок товару, ціна на нього падає, що у свою
чергу знижує зацікавленість у виробництві товару. Тоді виготовлення і
поставки товару на ринок знижуються, ціна поступово збільшується, попит і
пропозиція балансуються.
5. Політика ціноутворення підприємства на ринках різних типів
Одним із важливих елементів ефективної господарської діяльності є
розумна цінова політика підприємства. В умовах ринку ціна забезпечує
динамічну рівновагу між попитом і пропозицією на товар. Політика
ціноутворення значною мірою залежить від типу ринку (ринок чистої
конкуренції, ринок монополістичної конкуренції, олігополістичний ринок,
ринок чистої монополії), на якому діє підприємство.
Ринок чистої конкуренції. Складається з множини продавців і покупців
товарів широкого вжитку (продукти харчування, одяг, взуття та ін. ) і
однорідних товарів (залізна руда, зерно, цемент та ін. ). Для кожного
підприємства ринок практично завжди відкритий і воно без особливих зусиль
може почати діяти на цьому ринку. Ефективність господарської діяльності
підприємства характеризується задовільною рентабельністю, верхня межа
якої тримається приблизно на рівні 60%. Ринкові умови характеризуються
стійким попитом і продажами товарів. Ринок дуже інертний. В силу значних
обсягів рину, ні один окремий покупець або продавець не робить помітного
впливу на рівень діючої ринкової ціни товару. Сутність політики

ціноутворення підприємства на ринку чистої конкуренції криється у тому, що
при вході в ринок ціну на товар доцільно встановлювати на рівні середньої
ринкової. Підприємству недоцільно встановлювати на товар максимальну
ціну, оскільки покупці (із-за великого обсягу ринку) можуть вільно придбати
необхідну кількість товару по більш низькій ціні. На першому етапі
підприємство не повинно продавати товар і по мінімальній ціні. По-перше,
продажами товару за низькими цінами із-за великого обсягу ринку ослабити
позиції конкурентів і на цій основі розширити свою долю на ринку
практикно неможливо. По-друге, внаслідок еластичного попиту на товари
подібного типу при продажу за зниженою ціною попит ринку перевищить
пропозицію підприємства. Товар буде швидко розпроданий. Підприємство
втратить частину прибутку. Таким чином, на першому етапі роботи
підприємства на ринку чистої конкуренції політика ціноутворення повинна
заклечатись в орієнтації на середні ринкові ціни. В наступному, при
нарощуванні підприємством виробничої потужності, доцільне поступове
зниження ціни на товар у порівнянні з конкурентами і збільшенні на цій
основі обсягу продажів, доходу і прибутку.
Ринок монополістичної конкуренції. Складається з множини покупців і
продавців. На ринку продаються якісні, модні, оригінальні товари.
Наприклад, модний одяг, взуття, якісні холодильники, автомобілі, ювелірні
вироби, парфумерія та ін. Товари можуть відрізнятися друг від друга якістю
виготовлення, умовами використання, зовнішнім оформленням. Покупці
бачать різницю у пропозиціях і готові платити за товари по різному. Товари
продаються у широкому діапазоні цін. Підприємства намагаються розробити
ефективні товари для різних споживчих сегментів, широко користуються
практикою присвоєння товарам марочних назв, рекламою, сучасними
методами продажів. На ціну товару значний вплив має якість товару, його
оригінальність, відповідність тенденціям моди, корисність, ефективність.
Тому, політика ціноутворення на цьому ринку полягає у тому, що для
підвищення ціни на товар і прибутку підприємства першочергова увага
повинна приділятися підвищенню якості товару, його оригінальності,
відповідності діючим модним тенденціям, привабливості і ефективності.
Хоча ринок монополістичної конкуренції для всіх підприємств
формально відкритий, але успішно увійти до нього можуть лише ті з них, які
володіють сучасними технологіями і спроможні запропонувати
високоефективні, якісні, модні, оригінальні товари.
Ефективність
господарської діяльності на цьому ринку характеризується високою
рентабельністю, верхня межа якої знаходиться приблизно на рівні 150%.
Олігополістичний ринок. Складається з невеликої кількості продавців дуже великих, частіше всього транснаціональних корпорацій, і великої
кількості покупців. На ринку продаються товари стратегічного призначення:
нафта, зброя, кольорові і дорогоцінні метали, радіоактивні матеріали, алмази
та ін. Ринок практично закритий, відношення між продавцями
характеризуються жорсткою конкуренцією. Новим претендентам увійти на
цей ринок складно. Особливістю ціноутворення на олігополістичному ринку

є те, що , по-перше, ціни формуються під впливом групових, в достатній мірі
монополізованих інтересів, тому наближаються до своєї верхньої межи, подруге, встановлюються у деякому діапазоні, який відображає якість товару.
Ефективність господарської діяльності на цьому ринку у різних товарів
різна і характеризується високою, або дуже високою рентабельністю, верхня
границя якої по окремими товарам (наприклад – зброя) може досягати тисячі
процентів.
Ринок чистої монополії. На цьому ринку всього один продавець і
багато покупців. Це може бути державна монополія, монополія, яка
регулюється державою, або нерегульована приватна моно полія. Для інших
продавців ринок закритий і проникнути на нього без згоди монополіста
практично неможливо.
Частіше всього, на ринку чистої монополії продаються товари
надзвичайного попиту: лікеро-горілчана продукція, тютюнові вироби, азартні
розваги та ін. Ефективність господарської діяльності на цьому ринку
характеризується високою рентабельністю, верхня границя якої може
досягати 300%.
В кожному окремому випадку ринку чистої монополії ціноутворення
складається по-різному.
Держава, при використанні своєї монополії на цьому ринку,
встановлює високі ціна на товари надзвичайного попиту. За рахунок цього
вона одержує високі прибутки і успішно формує бюджети всіх рівнів. На цій
основі держава намагається організувати оптимальне фінансування освіти,
охорони здоров’я, правоохоронних структур, оборони країни та ін.
Використання державної монополії на цьому ринку дає можливість
знижувати податки і на цій основі посилювати в країні інвестиційні процеси.
Таким чином, політика ціноутворення при державній монополії полягає в
ефективному перерозподілі грошових коштів, які держава одержує за
рахунок високих ринкових цін на товари надзвичайного попиту.
У випадку регульованої монополії держава дозволяє компанії
встановлювати ціни, які забезпечують одержання певної норми прибутку, яка
дає можливість розвивати виробництво і посилювати стимулювання
персоналу.
У випадку нерегульованої монополії підприємство само встановлює
ціну на товар. Хоча підприємство є монополістом, але з ряду причин воно не
завжди встановлює максимально можливу ціну. В цьому проявляється і
боязнь введення державного регулювання монополією і небажання
приваблювати конкурентів і намагання швидше проникнути дякуючи
невисоким цінам на всю глибину ринку. Таке положення спостерігається в
умовах уважного дослідження державою ринкових явищ або розвинутих
конкурентних відносин. При слабкої конкуренції або її відсутності
нерегульована монополія приводить до швидкого і необґрунтовано високого
росту цін. В цих умовах збереження нерегульованої монополії для держави
втрачає всякий смисл.

6. Визначення цілей ціноутворення
На ціноутворення товару суттєвий вплив чинить ціль господарської
діяльності підприємства. Прикладами цілей, які найбільш часто приймаються
у діяльності підприємства можуть бути: забезпечення виживання,
максимізація поточного прибутку, максимізація довготермінового прибутку
за показниками частини ринку або якості товару.
Забезпечення виживання становиться основною ціллю підприємства у
тих випадках, коли на ринку між підприємствами існує гостра конкуренція
або різко змінюються потреби покупців. У цих умовах, щоб гарантувати збут
товару і своє існування , підприємство для підвищення попиту на товар
знижує його ціну. Виживання стає важливіше прибутку. До тих пір, поки
ціна покриває витрати (собівартість продукції) підприємство може ще деякий
час продовжувати виробничу діяльність. Якщо ціна знижується нижче собі
вартості, підприємство починає одержувати збитки і повинно зупинити
господарську діяльність.
Максимізація поточного прибутку. Частіше всього ця ціль вибирається
«молодими» підприємствами, які тільки починають працювати на ринку. Для
таких підприємств дуже важливо швидко накопичувати капітал і розвиватись
випереджаючи конкурентів, а поточні фінансові показники для них
важливіше довготермінових. Для успішної реалізації такої цілі підприємство
займається декількома видами господарської діяльності, посилюючи ті з них,
які мають більш високу ефективність.
Максимізація довготермінового прибутку за показниками частини
ринку. Як правило, ціль вибирається підприємствами, які продають товари
широкого вжитку. На такі товари діє еластичний попит, при якому величина
попиту змінюється більш інтенсивно, ніж ціна. Для того, щоб збільшити
частину своєї присутності на ринку, підприємство нарощує свою виробничу
потужність і знижує ціну на товар у порівнянні з конкурентами. За рахунок
зниження ціни зменшується прибуток з одиниці товару, але за рахунок
випереджаючого росту обсягу продажів збільшується загальна величина
прибутку.
Максимізація довготермінового прибутку за показниками якості
товару. Ціль вибирається підприємствами, які продають якісні, модні,
оригінальні товари. У цьому випадку добитися високих довготермінових
прибутків підприємство намагається завоюванням лідерства на ринку за
показниками якості, відповідності тенденціям моди або оригінальності
товару. З одної сторони , створення такого товару пов’язано з великими
виробничими витратами на проведення науково-дослідних, випробувальноконструкторських робіт, удосконалення технології, навчання персоналу та ін.
Є але з іншої – висока якість, оригінальність, відповідність моді є
прекрасною основою для встановлення високої ціни на товар, стабільного
попиту і довготермінового прибутку.

7. Аналіз попиту
Будь-яка ціна, встановлена підприємством, так або інакше відіб’ється
на рівні попиту на товар. У звичайній ситуації попит і ціна знаходяться у
зворотно пропорційній залежності, тобто, чим вище ціна, тим нижче попит. І,
відповідно, чим нижче ціна, тим вище попит. Більшість кривих попиту має
від’ємний нахил, рис. 1. Однак, в умовах з престижними товарами
(високоякісні прикраси, парфумерія, одяг, автомобілі та ін. ) крива попиту
частіше має додатний нахил, рис. 2.
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Рис. 1. Залежність між ціною і попитом для
звичайних товарів
Наприклад, при підвищенні ціни на товар з Ц 1 до Ц 2 обсяг продажів
підвищується з N 1 до N 2 . У цьому випадку споживачі вражають більш
високу ціну показником більш високої якості товару. Однак, ціни вище Ц 2
споживач вважає надто завищеними у порівнянні з якістю товару, тому
рівень попиту і обсяг продажів знижуються.
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Рис. 2. Залежність між ціною і попитом для престижних товарів

Для встановлення економічно обґрунтованої ціни необхідно дослідити
еластичність попиту – наскільки змінюється попит при зміні ціни. Існують
два типи попиту: еластичний і нееластичний, рис.3, 4.
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Рис. 3. Нееластичний попит
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Рис. 4. Еластичний попит

При нееластичному попиті, рис. 3, значне підвищення ціни - з Ц 1 до
Ц 2 веде до відносно невеликого падіння попиту - з N 1 до N 2 . Відповідно, при
значному зниженні ціни - з Ц 2 до Ц 1 спостерігається незначне підвищення
попиту – з N 2 до N 1 .
При еластичному попиті, рис. 4, незначне підвищення ціни - з Ц 1 до Ц 2
приводить до суттєвого падіння попиту – з N 1 до N 2 . Відповідно, незначне
зниження ціни – з Ц 2 до Ц 1 приводить до значного підвищення попиту – з
N 2 до N 1 .
Якщо під впливом зміни ціни попит практично не змінюється – він
нееластичний. Якщо інтенсивність зміни попиту випереджає зміну ціни –
попит еластичний. Еластичний попит діє на товари широкого вжитку,
однорідні товари; нееластичний на високоякісні, модні, оригінальні товари.
Таким чином, при нееластичному попиті формування доходу
підприємства доцільно проводити за рахунок високої ціни на товар (темп
росту ціни випереджає темп падіння попиту на товар). Економічно доцільним
обмеженням росту ціни при цьому є її розрахункова верхня межа. При
еластичному попиті формування доходу підприємства доцільно проводити за
рахунок високого попиту на товар і великих обсягів його продажів при
невисоких цінах - нижчих, ніж у конкурентів (темп росту попиту випереджає
темп зниження ціни). Нижнею межею ціни є собівартість. Максимальну
величину продажів обмежує виробнича потужність підприємства.
8. Оцінка витрат
Важливою економічною характеристикою виробництва товару є
величина витрат (собівартості) на його виготовлення. Собівартість впливає

на величину прибутку і рентабельності товару. Підприємство прагне до
зниження собівартості.
Для визначення собівартості виготовлення нового товару в залежності
від його виду використовують декілька методів: агрегатний, питомих
показників, регресійного аналізу, калькулювання собівартості за статтями
витрат (калькуляції). Кожен з них використовується у залежності від стадії
проектування товару. На початкових етапах технічної підготовки
виробництва - при розробці технічного завдання, ескізного і технічного
проектів – переважно використовують методи: агрегатний. Питомих
показників, регресійного аналізу. На етапах робочого проекту і серійного
випуску продукції використовується метод калькулювання собівартості за
статтями витрат.
9. Аналіз цін і товарів конкурентів
Для обґрунтованого цінового позиціонування свого товару на ринку
підприємству необхідно знати ціни і якість товарів конкурентів. Добитися
цього можна декількома способами.
Підприємство може провести порівняльні покупки, щоб співставити
ціни і якість товарів між собою. Воно може вивчити думку покупців про те,
як вони сприймають ціни і якість товарів конкурентів. Підприємство може
детально вивчити товари конкуруючих фірм на основі їх придбання,
випробування у різних умовах, дослідження їх складових частин і технології
виготовлення.
Якщо товар підприємства аналогічний товарам основного конкурента,
воно буде змушено призначити ціну, близьку до ціни товару цього
конкурента. Якщо товар гірше за якістю . підприємство не зможе запросити
за нього ціну таку ж. як у конкурента. Встановити ціну вище, ніж у
конкурента, підприємство може тоді, коли його товар буде краще за якістю.
По суті, підприємство встановлює цінове позиціонування свого товару
відносно товарів конкурентів.
10. Вибір методу ціноутворення
При розрахунку цін виробництва на товари і послуги у залежності від
виду товару або етапу роботи найбільш часто використовують наступні
методи ціноутворення:
- метод «середньої ціни»;
- метод встановлення ціни за ефективністю товару;
- метод забезпечення цільового прибутку.
Метод «середньої ціни»
Метод доцільно використовувати при встановленні ціни на однорідні
товари: борошно, цукор, цемент та ін. та товари широкого вжитку: хліб,
звичайні посуд, взуття, одяг та ін.

Встановлення підприємством ціни на товар проходить у наступному
порядку:
1. Вивчається рівень ринкових цін на товари – аналоги товару
підприємства.
2. Оскільки діапазон коливання ринкових цін на аналогічні товари
дуже вузький, на етапі виходу підприємства на ринок, ціна на товар, Ц Т ,
встановлюється на рівні середньої ринкової ціни Ц Т Ц С . Підприємству не
рекомендується встановлювати ціну вище середньої внаслідок наступного
зниження попиту і втрати прибутку. Встановлювати ціну нижче середньої
також не рекомендується, тому, що внаслідок ще невисокого випуску
продукції обсяг продажів ще невеликий, за зниженою ціною товар буде
швидко розкупатись, підприємство втратить прибуток.
3. Визначається рівень рентабельності виробництва товару, Рт, за
формулою:
РТ

П
100%
С

ЦТ С
100%
С

,

(15)

де П – прибуток від продажу одиниці товару;
С – повна собівартість одиниці товару.
Якщо рентабельність виробництва товару на даному підприємстві, Рт,
менше рентабельності виробництва аналогічного товару конкурентами, Рк,
тобто Рт < Рк, то виробництво товару підприємством економічно недоцільно.
Якщо рентабельність товару вище або дорівнює рентабельності
аналогічних товарів у конкурентів, тобто Рт Рк, то виробництво товару
підприємством економічно доцільно.
4. В наступному, при збільшенні обсягів виробництва товару на
підприємстві, якщо Рт

Рк, то в діапазоні від

ЦС

до Ц Н С (1

Рк
)
100

підприємством можливо зниження ціни для збільшення обсягу продажів
товару і, відповідно, прибутку підприємства.
При ціні товару Цн рентабельність товару у підприємства, Рт, буде
дорівнювати рентабельності аналогічних товарів у конкурентів, Рк, тобто, Рт
= Рк.
Приклад 1.
Підприємство починає виробництво товару широкого вжитку.
Собівартість виробництва товару на підприємстві складає С = 0,44 грн. Цей
товар вже виготовляють п’ять підприємств-конкурентів і поставляють його
на ринок. Ціни виробництва, за якими товар продається оптовим
посередникам, Ц пр , і рентабельність виробництва товару підприємствамиконкурентами, РТ , дорівнюють: Ц пр 1 = 0,60 грн; РТ 1 = 40%; Ц пр 2 = 0,62 грн; РТ 2
= 44%; Ц пр 3 = 0,63 грн; РТ 3 = 42%; Ц пр 4 = 0,64 грн; РТ 4 = 38%; Ц пр 5 = 0,66 грн;
РТ 5 = 46%.
Встановити ціну виробництва на товар підприємства.

Рішення:
Для встановлення ціни виробництва на товар широкого вжитку,
використаємо метод «середньої ціни».
1. Визначаємо середню ціну виробництва, Ц С , такого ж товару
підприємствами-конкурентами:
ЦС

Ц пр 1

Ц пр 2

Ц пр 3

Ц пр 4

5
0.60 0,62 0,63 0,64 0,66
5

Ц пр 5
0,63 грн.

2. Приймаємо ціну виробництва товару на підприємстві, Ц Т , равною
середній ціні виробництва такого ж товару підприємствами-конкурентами:
Ц Т Ц С = 0,63 грн.
3. За формулою 9.1 визначаємо рівень рентабельності виробництва
товару, РТ :
РТ

ЦТ С
100%
С

0,63 0,44
100%
0,44

43%.

В зв’язку з тим, що рентабельність виробництва товару підприємством
РТ = 43% знаходиться на середньому рівні серед підприємств-конкурентів,
робимо висновок, що виробництво товару з собівартістю С =0,44 грн і ціною
виробництва Ц Т = 0,63 грн економічно доцільно.
Метод встановлення ціни з ефективності товару
Метод доцільно використовувати при встановленні ціни
виробництва на модні, оригінальні, якісні товари. Основним фактором
ціноутворення при цьому методі є економічний ефект нового товару.
Встановлення ціни на товар проводиться у наступному порядку:
1. Вивчається ринок товарів аналогічного призначення і вибирається
базовий товар. В якості базового товару приймається товар-конкурент,
широко розповсюджений на ринку і кращий за своїми технікоекономічними характеристиками. За даними ринку встановлюється ціна
базового товару, Ц б .
2. Визначається економічний ефект, Е , нового товару у порівнянні з
базовим товаром.
Так, наприклад, розрахунок величини економічного ефекту, Е ,
нового товару довготермінового використання (автомобіль, холодильник,
виробниче обладнання та ін.) може бути проведений за формулою 16:
Е Ц б ( К п К д 1)
И
К Е я Ес Ее ,
(16)
де Ц б - ціна базового товару; К п - коефіцієнт врахування зміни
продуктивності нового товару у порівнянні з базовим. Розраховується як
відношення річних обсягів продукції (робіт), які виробляються при
використанні нового товару, В2 , і базового, В1 : К п В2 / В1 ;
(17)

К д - коефіцієнт врахування зміни строку служби нового товару у порівнянні

з

базовим.

Розраховується

як

відношення

Кд

1
Т1

Ен :

1
Т2

Ен ,

(18)
де Т1 ,Т 2 - строки служби відповідно базового і нового товарів з врахуванням
їх морального зносу;
Е н - нормативний коефіцієнт економічної ефективності;
И - зміна поточних витрат експлуатації у споживача при використанні їм
нового товару замість базового (без врахування витрат на їх реновацію повне
відновлення) за строк служби нового товару з врахуванням їх морального
зносу, визначається за формулою 19:
В2
В1

И1
И

1
Т2

И2

(19)
ЕН

де И1 , И 2 - річні поточні експлуатаційні витрати по базовому, И 1 , і новому,
И 2 , товарам. Як правило, включають витрати: на паливо, електричну
енергію, заробітну плату обслуговуючого персоналу, поточні ремонти і
технічне обслуговування та ін.;
Е я - ефект від зміни якості продукції, яка виготовляється з допомогою
нового товару;
Е с - соціальний ефект, обумовлений використанням нового товару у
споживача;
К - зміна відрахувань від супутніх капітальних вкладень споживача за
строк служби з врахуванням морального зносу при використанні ним нового
товару замість базового, визначається за формулою 20.

ЕН К1
К

1
Т2

В2
В1

К2

(20)

ЕН

Е е - екологічний ефект, обумовлений використанням нового товару.

3. Розраховується верхня межа ціни нового товару, Ц вм , за формулою
21:
Ц вм

Цб

Е

(21)

Верхня межа ціни нового товару визначає максимально можливий її
рівень, при якому споживач втрачає бажання придбавати новий товар. Для

споживача верхня межа в якості ціни товару не прийнятна, тому, що
передбачає повне споживання у вигляді прибутку економічного ефекту
виробником. При верхній межі ціни придбання нового товару для споживача
економічно стає рівноцінним придбанню базового товару.
4. Визначення нижньої межі ціни нового товару, Ц нм .
Як правило, нижня межа ціни забезпечує відшкодування витрат
виготовлення (повної собівартості), C п і нормативний прибуток, П н ,
необхідний для організації виробником нормального процесу товарного
відтворювання:
Ц нм

Сп

Пн

(22)

Нормативний прибуток на одиницю товару визначається за формулою
23:
Пн

С Рн
,
100

(23)

де Рн - нормативна рентабельність товару,%.
В умовах виживання в якості нижньої межи ціни на товар
підприємством може бути прийнята величина повної собівартості, С п :
Ц нм

Сп

(24)
5.Таким чином, ціна виробництва, Ц , на новий модний, оригінальний,
якісний товар може змінюватись у межах від Ц вм до Ц нм , рис. 5.
Ц вм

Цб

Е

Ц1

30% Е
10% Е
Е
Ц2

Ц3

Цб

Ц нм

Рис. 5. Встановлення ціни з ефективності товару
Встановлення ціни проходить три етапи. При цьому діють наступні
закономірності.

В силу нееластичності попиту на модні, оригінальні, якісні товари ціна
бішу частину періоду продажів утримується на високому рівні.
Якщо попит перевищує пропозицію, ціна товару зростає – прагне до
Ц вм ), якщо пропозиція перевищує попит, ціна
своєї верхньої межі ( Ц
Ц нм ).
товару знижується – прагне до нижньої межі ( Ц
5.1. На першому етапі продажів, на короткий відрізок часу – від
декількох днів до декількох тижнів (у залежності від тривалості життєвого
циклу товару), ціна встановлюється приблизно на 10% економічного ефекту
нижче верхньої межі ціни:
Ц 1 Ц вм 0,1 Е
(25)
При цій ціні 10% ефекту передається у користування покупцю, 90%
ефекту присвоюється у вигляді прибутку виробником. На цьому етапі
інтенсивно вивчається попит на товар, відзиви покупців. У разі необхідності
вносяться корективи в оформлення товару, або умови продажів. .
5.2. На другому етапі продажів ціна на новий товар, Ц 2 ,
встановлюється приблизно на 30% економічного ефекту нижче верхньої межі
ціни:
Ц 2 Ц вм 0,3 Е
(26)
При цій ціні 30% ефекту передається у користування покупцю, 70%
ефекту присвоюється у вигляді прибутку виробником. Це основний етап
продажів, він складає приблизно 70 – 80% всього часу продажів товару.
5.3. На третьому, заключному етапі продажів, при знятті товару з
виробництва, ціна, Ц 3 , для більш швидкої продажі залишків товару може
ступнево, або лінійно знижуватись до нижньої межі ціни.
Приклад 2.
Підприємство починає виробництво нового високоякісного товару.
Собівартість виробництва товару на підприємстві складає С = 800 грн.
Подібний товар виготовляють і поставляють на ринок 8 підприємствконкурентів. Базовий товар – кращий за показниками якості, має ціну
виробництва, Ц б = 1200 грн. Економічний ефект нового товару у порівнянні
з базовим складає Е = 500 грн. Нормативна рентабельність товарів на
підприємстві Рн = 30%. Встановити ціну виробництва нового товару.
Рішення:
Для встановлення ціни виробництва на високоякісний товар
використаємо метод визначення ціни за ефективністю товару.
1. За формулою 21 визначаємо верхню межу ціни нового товару, Ц вм :
Ц вм Ц б Е = 1200 + 500 = 1700 грн.
2. Нижню межу ціни нового товару, Ц нм , визначимо за формулою 22:
Ц нм С П н ,
при цьому, нормативний прибуток на одиницю товару визначимо за
формулою 23:

С Рн 800 30
240 грн.
100
100
Тоді, Ц нм = 800 + 240 = 1040 грн.
Пн

3. Ціну виробництва товару, за якою підприємство продає товар на
першому етапі, Ц 1 , визначаємо за формулою 25:
Ц 1 Ц вм 0,1 Е 1700 0,1 500 1650 грн.
4. Ціну виробництва товару, за якою підприємство продає товар на
другому етапі, Ц 2 , визначаємо за формулою 26:
Ц 2 Ц вм 0,3 Е 1700 0,3 500 1550 грн.
5. На третьому етапі ціна виробництва товару ступенево або лінійно
знижується від величини Ц 2 = 1550 грн до нижньої межи ціни Ц нп = 1040 грн.
Метод забезпечення цільового прибутку
Як правило, метод використовується для уточнення ціни виробництва
товару, розрахованої за методом «середньої ціни» або за ефективністю
товару.
Достатньо часто підприємству для збільшення обсягів поточної
господарської діяльності або освоєння нових її напрямів необхідно
гарантовано одержувати річний прибуток певної величини. Досягнути цього
підприємство намагається через відповідну ціну, собівартість продукції і
обсяги продажів товару. Метод ціноутворення на одержання цільового
прибутку ґрунтується на графіку беззбитковості. На такому графіку, в
залежності від обсягів виробництва представлені величини доходу
підприємства і собівартості річного випуску продукції, рис. 6.
Собівартість річного випуску продукції (валові витрати) складаються з
витрат постійних (величина яких практично не залежить від річного обсягу
виробництва: управлінські витрати, витрати, які пов’язані з освоєнням
виробництва нових видів продукції та ін. ) і витрат перемінних (величина
яких пропорційна обсягу виробництва: витрати на сировину, матеріали,
паливо, заробітну плату робітників та ін. ). Собівартість річного випуску
продукції знаходиться у лінійній залежності від обсягу виробництва.
Річний дохід підприємства знаходиться у прямо пропорційній
залежності від обсягу виробництва. Пряма доходу починається з нульової
відмітки і піднімається уверх по мірі збільшення кількості проданого товару.
Нахил прямої (тангенс кута ) доходу визначається ціною товару ( tg
Ц ).
При такій ціні для забезпечення беззбитковості, тобто, покриття витрат
(собівартості) доходом, підприємству необхідно продати як мінімум N бз 1
одиниць товару. Крапка А1 перехрещення прямих собівартості річного
випуску продукції і річного доходу підприємства визначає обсяг
виробництва N бз 1 , при якому забезпечується беззбиткова діяльність
підприємства (дохід дорівнює собівартості).
Якщо і-й річний обсяг виробництва N i  N бз 1 , то собівартість річного
випуску продукції перевищує річний дохід – і підприємство несе збитки.

Якщо і-й річний обсяг виробництва N i  N бз 1 , то річний дохід підприємства
перевищує собівартість річного випуску продукції і підприємство одержує
прибуток.
Річний дохід підприємства
Величини
Д2

Д1

Цільовий
прибуток П
А2

А1
С2

С1

Витрати перемінні
Витрати постійні
0

N бз 2

N бз 1

N2

N1

Обсяг виробництва

Рис. 6. Графік визначення ціни товару по цільовому прибутку
Якщо підприємство намагається одержати річний прибуток у розмірі
П (відрізок Д1 С1 ), то йому треба продати N 1 одиниць товару за ціною Ц 1 за
одиницю. Однак, якщо виробнича потужність підприємства не дозволяє
випускати N 1 одиниць продукції і можливий тільки випуск N 2 одиниць
продукції, то для одержання цільового прибутку П (відрізок Д 2 С 2 ) при
обсягу виробництва N 2 необхідно скоректувати ціну (збільшена) і витрати
(знижені).
Таким чином, в цьому методі ціна на товар визначається із умов
забезпечення цільового прибутку у взаємному зв’язку з обсягом
виробництва, постійними і перемінними витратами.
11. Формування ціни в залежності від етапу просування товару від
виробника до споживача
У залежності від етапу просування товару від виробника до споживача
використовуються:
1. ціна виробництва, Ц п - визначається підприємством-виробником на
стадії виробництва товару в залежності від його виду: для однорідних товарів
і товарів широкого вжитку – на основі методу «середньої ціни»; для якісних,
модних, оригінальних товарів – за методом врахування ефективності товару.
За ціною виробництва підприємствами масового і серійного типів товар

крупними партіями продається посередникам – збутовим організаціям;
підприємствами одиничного типу поштучно – безпосередньо замовникуспоживачу.
2. ціна оптова, Ц оп - визначається посередником – збутовою
організацією. Включає в себе ціну виробництва, Ц п , націнку оптової
посередницької організації, Н оп , яка забезпечує їй покриття витрат, Роп , і
одержання нормативного прибутку, П оп :
Ц оп Ц п Н оп Ц п Роп П оп
(27)
По оптовій ціні збутова організація зі своїх складів продає товар
дрібними партіями у роздрібну сіть торговельним організаціям.
3. роздрібна ціна, Ц р - визначається торговельною організацією
роздрібного продажу товарів. Включає в себе оптову ціну товару, Ц оп ,
націнку торговельної організації, Н торг , яка забезпечує їй покриття витрат,
Рторг , і одержання нормативного прибутку, П торг :
(28)
Ц р Ц оп Н торг Ц оп Рторг П торг
За роздрібною ціною торговельна організація через підприємства
роздрібної сіті: супермаркети, універмаги, магазини та ін. продає товар
споживачам поштучно або дуже дрібними партіями.
12. Ціни на інтелектуальні продукти
Одним з найбільш складних напрямів у ціноутворенні є встановлення
цін на інтелектуальні продукти: винаходи, конструкторські і технологічні
розробки, програмне забезпечення, "ноу-хау" та ін.
За надані права на використання захищеної промислової власності,
секретів виробництва ("ноу-хау"), знання і досвід, що передаються, ліцензіат
(покупець ліцензії) виплачує ліцензіару (продавцю ліцензії) в якості
компенсації ліцензійну винагороду, яку звичайно називають ціною ліцензії
або ціною інтелектуального продукту. Ліцензійна винагорода може бути
виплачена ліцензіатом шляхом переводу грошових сум, передачі акцій або
інших цінних паперів ліцензіата, а також шляхом відправлення в адрес
ліцензіара товарів, у тому числі продукції, виготовленої за ліцензією.
Переважно виплата ліцензійної винагороди здійснюється у вигляді переводу
грошових сум.
У світовій практиці використовують наступні види ліцензійних
платежів:
а) паушальні (попередні) платежі;
б) платежі роялті (періодичні відрахування);
в) комбіновані (змішані) платежі.
Паушальний платіж проявляється у тому, що ліцензійна винагорода
виплачується до початку комерційного використання об’єкту (виробництва і
продажу продукції за ліцензією).

Як правило, настоює на паушальних платежах у тих випадках, коли
надає ліцензії маловідомим ліцензіатам, коли немає реальної можливості
провести дійовий контроль за діяльністю ліцензіата у частині використання
об’єкта ліцензії або, за думкою ліцензіара, інтелектуальний продукт, право на
використання якого продається, має низьку ефективність. Крім того,
паушальні платежі використовуються при наданні ліцензій економічно
слабим партнерам, які знаходяться у країнах з нестійким політичним
режимом або кризовим економічним станом. Одержання паушальних
платежів у цих випадках гарантовано захищає ліцензіара від ризиків у період
дії ліцензійного договору.
Для ліцензіата одним із переваг паушальних платежів є відсутність
контролю за його виробничою і комерційною діяльністю з боку ліцензіара.
Незважаючи на певні переваги паушальних платежів як форми виплати
ліцензійної винагороди, вони не завжди прийнятні для ліцензіара. Так,
ліцензіар втрачає можливість одержати дані про рентабельність
використання інтелектуального продукту у ліцензіата. Крім того, оскільки
паушальні платежі виплачуються у вигляді свого роду авансу до початку
комерційного використання об’єкту ліцензії (комерційного виробництва),
вони завжди менше виплат у вигляді періодичних відрахувань – роялті.
Ліцензіат може не погодитись на паушальну форму розрахунків тому,
що вона потребує значних вільних грошей до одержання реального прибутку
від використання об’єкту даної ліцензії.
Крім того, великий ризик
пов’язаний з тим, що ліцензіат може мати значні витрати на придбання
ліцензії, але не одержати бажаного результату.
В зв’язку з приведеними вище факторами паушальна форма виплати
ліцензійної винагороди зустрічається відносно рідко.
Більш раціональною за деякими причинами є виплата ліцензійної
винагороди, яка залежить від результатів використання об’єкту ліцензії.
Такою формою є поточні періодичні відрахування
- роялті, які
представляють собою платежі, що виплачуються ліцензіатом ліцензіару
впродовж всього строку дії ліцензійного договору по закінченню кожного
звітного періоду (року), починаючи з дати вступлення договору у силу.
В виплаті ліцензійної винагороди у вигляді платежу роялті ліцензіар
зацікавлений у випадку високої ефективності інтелектуального продукту, що
продається, стійкості політичного клімату у країні ліцензіата, надійності його
фінансового стану.
Ліцензіат може наполягати на платежі роялті у випадку відсутності
грошових сум, необхідних для виплати одночасного паушального платежу.
Однак найбільш часто ліцензійна винагорода виплачується у вигляді
змішаної (комбінованої) форми. Комбінована форма виплати ліцензійної
винагороди включає виплату початкових (паушальних) платежів і платежів
роялті. Початкові платежі, як правило, виплачуються за один платіж до
початку комерційного використання об’єкту ліцензії (звичайно до дати
передачі технічної документації). При змішаній виплаті розмір початкового
платежу встановлюється у межах 3-25% від ціни ліцензії, що виплачується у

вигляді роялті. Інша частина ліцензійної винагороди виплачується у вигляді
роялті у звичайному порядку по закінченню кожного звітного періоду.
В ліцензійному ціноутворенні спочатку визначається ціна ліцензії для
виплат у вигляді роялті, Ц лр . Ії величина розраховується за формулою:

Ц л. р
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Ц пt N пt Rt ,

(29)

t 1

де Ц пt - розрахункова (планова) ціна одиниці товару, виготовленого за
ліцензією в t-му році;
N пt - розрахунковий (плановий) обсяг виробництва продукції за ліцензією в tму році дії ліцензійного договору;
R t - розрахункова ставка роялті в t-му році;
Т - строк дії ліцензійного договору;
t=l,2....Т – роки дії ліцензійного договору.
Якщо в якості бази ставки роялті приймається економічний ефект або
прибуток ліцензіату, то ставка роялті може бути визначена за формулою:
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де Е t - економічний ефект або прибуток у ліцензіата на одиницю продукції за
ліцензією в t-му році;
(10 - 35) - доля економічного ефекту або прибутку ліцензіата з одиниці
продукції, яка передається ліцензіару в якості ліцензійної винагороди, %.
Нижня границя приймається при малому; верхня – при великому строку
морального старіння винаходу. Розрахунок економічного ефекту ведеться з
використанням цін і витрат у країні ліцензіата. При цьому необхідно
враховувати можливі зміни цін і витрат впродовж строку дії договору.
Ціна ліцензії для виплат у вигляді паушального платежу визначається
на основі перерахунку ціни ліцензії для виплат у вигляді роялті. Погляди на
паушальний платіж у ліцензіара і ліцензіату різні.
При виплаті ліцензійної винагороди у вигляді паушального платежу
ліцензіат виступає у ролі кредитору, а ліцензіар – одержувача кредиту.
Ліцензіар намагається одержати таку сумарну ліцензійну винагороду у
вигляді паушального платежу, яка будучи вкладеним у банк, забезпечило б
йому дохід за величиною і за часом одержання , рівний виплаті у вигляді
роялті.
Тому, кожній сумі, одержаній у вигляді роялті, повинна відповідати
частина паушального платежу, яка будучи вкладеною в банк, збільшувалася
б на протязі відповідного строку до величини, рівної виплаті у вигляді роялті.
У свою чергу ліцензіат, розглядаючи паушальні платежі як свого роду
кредит ліцензіару, намагається при виплаті у вигляді паушального платежу,
знизити ціну ліцензії до такої величини, щоб різниця між виплатами у
вигляді роялті і паушальним платежем була рівна вартості кредиту.

Для визначення ціни при паушальному платежу попередньо
встановлюються межі її зміни. В якості верхньої межі ціни приймається ціна
ліцензії при виплатах у вигляді паушального платежу у випадку експорту
ліцензії (ціна ліцензіара), яка визначається за формулою 31.
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де Ц лрt - ліцензійна винагорода у вигляді роялті, яка б виплачувалась у
t-му році, грн.;
- облікова банківська ставка у країні ліцензіара, %;
Т – строк ліцензійного договору, років.
В якості нижньої межі ціни приймається ціна ліцензії при виплатах у
вигляді паушального платежу у випадку імпорту ліцензії (ціна ліцензіата),
визначається за формулою:
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где

- облікова банківська ставка у країні ліцензіата, %.
Остаточна ціна ліцензії при паушальному платежу, яка фіксується у
ліцензійному договорі, приймається між верхньою ( Ц лпвм ) і нижньою ( Ц лпнм )
межами на основі договору ліцензіара з ліцензіатом.
При комбінованому платежі одна частина ліцензійної винагороди
виплачується у вигляді паушального платежу, решта – у вигляді платежу
роялті.
13. Ціноутворення при товарній номенклатурі
Якщо товар є частиною товарної номенклатури, підприємство
намагається розробити систему цін, яка б забезпечувала одержання
максимального прибутку по номенклатурі в цілому.
Встановлення цін в межах товарного асортименту. Підприємство
звичайно створює не окремий товар, а цілий товарний асортимент. У цьому
випадку здійснюється ступеневе змінення цін на однотипні товари. При
встановленні цінової сходинки кожного рівня необхідно враховувати
різницю у собівартості товарів, їх ефективності, оцінки покупцями, ціни
конкурентів та ін. У багатьох сферах торгівлі при встановленні цін на товари
свого асортименту продавці користуються встановленими ціновими
орієнтирами. Так, наприклад, в магазинах чоловічого одягу можуть
продавати трьох рівнів цін. Ці три цінових орієнтири будуть співпадати у
свідомості покупців з виробами невисокої, середньої і високої якості. Навіть
у випадку помірного підвищення цін всіх трьох рівнів, люди будуть, як
правило, продовжувати покупати костюми того цінового рівня, якому звикли

надавати перевагу. Задача продавця – виявити різницю у якості товарів, яка,
на погляд покупців, виправдовує різницю у цінах.
Встановлення цін на обов’язкові приналежності. Багато підприємств
виробляють так звані приналежності, які належить використовувати разом з
основним товаром. Прикладами таких обов’язкових приналежностей можуть
служити запасні частини до автомобілів, програмне забезпечення для
комп’ютерів та ін. У цьому випадку ціноутворення має наступні особливості:
на основні товари підприємства-виробники намагаються знизити ціни, але на
обов’язкові приналежності ціни встановлюються високими, тому що у
випадку придбання основного товару покупець, хоча і за високою ціною буде
змушений придбавати обов’язкову приналежність.
Встановлення цін на побічні ціни виробництва. Виробництво товарів на
деяких підприємствах пов’язано з появою побічних продуктів (виробництво
бензинів – з виробництвом смол; вироблення електричної енергії на теплових
електростанціях – з виробництвом теплової енергії і золи та ін. ). Якщо
підприємству-виробнику не вдається налагодити комплексне використання
побічних продуктів, воно намагається знайти для них ринок збуту і
продавати за порівняно низькими цінами, які б покривали витрати з їх
збереження і доставки. Це дозволить підприємству знизити ціну основного
товару і зробити його більш конкурентоспроможним.
14. Встановлення цін за географічним принципом
Географічний підхід до ціноутворення передбачає прийняття рішення
про встановлення підприємством різних цін для споживачів у різних
частинах країни. Доставка товарів клієнту, який знаходиться далеко,
обходиться підприємству дорожче, ніж клієнту, що розташований близько.
Виникають складні питання з ціноутворення на товари для покупців, які
знаходяться на різних відстанях від підприємства-виробника. Розглянемо
основні варіанти встановлення ціни за географічним принципом.
Встановлення ціни в місці походження товару. В цьому випадку товар
відпускається з підприємства-виробника в місці його розташування всім
споживачам по однаковій ціні. Після продажу товару відповідальність за
нього переходить до покупця, який несе витрати з транспортування товару
від місця знаходження підприємства-виробника до місця призначення. Таким
чином, витрати покупця складаються з оплати товару за його ціною і витрат з
доставки товару до місця призначення. Недолік даного методу ціноутворення
полягає у тому, що для віддалених клієнтів придбання товару стає надто
дорогим і втрачає свою привабливість.
Встановлення єдиної ціни з включеними до неї витратами з доставки.
В цьому випадку всім покупцям, незалежно від їх
віддаленості,
підприємство пропонує товар за єдиною ціною, яка визначається на основі
суми ціни виробництва товару і середніх транспортних витрат підприємства з
доставки товару у даному регіоні. Доставка товару покупцю здійснюється
підприємством-виробником. Перевага методу – відносна простота

використання і можливість для підприємства рекламувати єдину ціну у
регіоні. Недолік – відносно підвищена ціна (внаслідок середніх транспортних
витрат) для ближніх районів і тому деякий відтік «місцевих» клієнтів.
Встановлення зональних цін. Метод встановлення зональних цін
представляє собою деяке середнє між методом ціни у місці походження
товару і методом єдиної ціни з витратами з доставки. Підприємство виділяє
декілька зон оплати товару. Всі замовники, які знаходяться у межах певної
територіальної зони, платять одну і ту ж ціну. Ціна становиться вище по мірі
віддаленості зони від підприємства-виробника. Зональна ціна складається з
ціни виробництва товару і середніх транспортних витрат з перевезення
товару у зону. Доставка товару покупцю здійснюється підприємствомвиробником.
Встановлення цін у базових пунктах. На території розповсюдження
товару підприємство-виробник створює декілька базових пунктів з продажу
продукції. Доставка товару в базові пункти проводиться підприємствомвиробником. Ціна продажу товару в базовому пункті складається з ціни
виробництва і транспортних витрат з доставки товару з місця його
виготовлення у базовий пункт. Доставка товару з базового пункту до місця
його використання здійснюється покупцем. Замовник сам вибирає базовий
пункт, який найбільш приємний для нього з умов мінімуму витрат і зручності
транспортування продукції.
Встановлення цін з прийняттям на себе витрат з доставки.
Підприємство, яке зацікавлене у збереженні стійких продажів товару і
випередженні конкурентів на діючому ринку, для ефективного проникнення
на нові ринки використовує метод встановлення цін з прийняттям на себе
витрат з доставки. У цьому випадку на всій території підприємство продає
товар за ціною виробництва, частково або повністю приймає на себе і
покриває за рахунок прибутку витрати з доставки товару. Підприємство
вважає, що на цій основі підвищиться попит на його товари, зростуть обсяги
діяльності, дохід і прибуток, які суттєво перекриють додаткові транспортні
витрати.
15. Встановлення цін зі знижками та заліками
В якості винагороди споживачів за певні дії, такі, як рання сплата
рахунків, придбання великого обсягу товару або позасезонні закупки, багато
які підприємства ідуть на зменшення цін у вигляді встановлення знижок та
заліків.
Знижки за швидкість платежу. Під знижкою за швидкість платежу
розуміють зменшення ціни для покупців, які оперативно сплачують рахунки.
Подібні знижки типові для багатьох галузей виробництва і допомагають
прискорити обертання обігових коштів і на цій основі збільшити прибуток,
зменшити витрати зі стягнення кредитів і боргів. Наприклад, відповідно до
договору платіж повинен бути проведений на протязі 30 днів, але покупець
може зменшити суму платежу на 2%, якщо розрахується на протязі 10 днів.

Знижка за кількість придбаного товару. Під знижкою за кількість
розуміють зменшення ціни для покупців, які закупають великі кількості
товару. Встановлення знижок за кількість товару сприяє прискоренню
обертання обігових коштів, зниженню витрат з продажу, збереження,
підтримання запасів, транспортування товару і збільшення на цій основі
прибутку підприємства.
Сезонні знижки. Під сезонною знижкою розуміють зменшення ціни для
споживачів, які здійснюють позасезонні покупки товарів або послуг. Сезонні
знижки дозволяють підприємству підвищувати попит на товари і тим самим
підтримувати більш ста більший рівень виробництва на протязі всього року.
Наприклад, авіакомпанії, залізниці, готелі пропонують сезонні знижки у
періоди сезонних спадів діяльності.
Заліки. Під ціновими заліками розуміють специфічні види знижок з
ціни товару. Наприклад, ціновий товарообмінний залік – це зменшення
ціни нового товару при умові здачі старого (придбання нового автомобіля
за ціною, яка знижена на величину старого, що здається, автомобіля). Під
ціновими заліками на стимулювання збуту розуміють виплати або знижки
з ціни для винагороди дилерів за участь у програмах реклами і
підтримання збуту.
16. Встановлення дискримінаційних цін
Дискримінаційними в практиці ціноутворення називають такі ціни, які
встановлюються без врахування реальних витрат на створення товару або
послуги. Основою формування дискримінаційних цін є відмінності у
споживачах, місцевості, часу продажу та ін. Встановлення дискримінаційних
цін проходить у різних формах.
З урахуванням відмінностей у покупцях. В цьому випадку різні покупці
платять за один і той же товар або послугу різні ціни. Наприклад, ціна за
відвідування музею для учнів, студентів, пенсіонерів може встановлюватись
нижче, ніж для інших категорій населення.
З врахуванням місцезнаходження. Товар продається за різними цінами
у різних місцях, хоча витрати на його створення у цих місцях однакові або
зворотно протилежні. Наприклад, ціни білетів на стадіоні у перших рядах
дорожче, тому, що їм віддають перевагу глядачі, хоча витрати на їх
обладнання нижче, ніж у останніх рядів.
З урахуванням часу. Ціни змінюються у залежності від сезону, дня
тижня і навіть часу доби. Наприклад, ціни на морозиво на ранок і вечір
можуть встановлюватись нижче, ніж у день.

