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куплену у виробників. Вона складається з оптової ціни підприємства і 
посередницької надбавки. Остання включає витрати і прибуток 
посередника і ПДВ, що нараховується на оптову відпускну ціну 
підприємства, збільшену на витрати і прибуток посередника. 

Четвертим, завершальним видом ціни за даною ознакою виступає 
роздрібна ціна, яка складається з оптово-посередницької ціни і 
торгової надбавки, що включає витрати і прибуток торгівлі і ПДВ, 
нарахований на оптово-посередницьку ціну, збільшену на прибуток 
і витрати торгівлі. Роздрібна ціна – це ціна реалізації продукції 
споживачам. 

Ціноутворення – це процес обґрунтування, затвердження та 
перегляду цін і тарифів, визначення їх рівня, співвідношення та 
структури. 

Ринкові умови господарювання вимагають впорядкування системи 
ціноутворення. Вона повинна відповідати законам ринкової економіки. 

Підприємствам у цих умовах надані широкі можливості у 
формуванні цін на товари, послуги тощо. Підприємство реалізує 
свою продукцію, майно за цінами і тарифами, що встановлюються 
самостійно або на договірній основі. 

Ринкові відносини вимагають переходу до нових методів 
формування цін, що ґрунтуються на законах ринку. Вибір методів 
ціноутворення залежить від прийнятої маркетингової стратегії, а 
також від таких факторів, як: вид і характеристика товару (ступінь 
новизни, можливість заміни іншими товарами), ринкова кон’юнктура, 
стан підприємства в галузі. 

Досвід держав з розвиненою економікою свідчить, що стратегія 
ціноутворення в умовах ринку може ґрунтуватися на трьох основних 
підходах – на витратних методах, попиті споживачів і конкуренції. 

Кожний з підходів містить конкретні методи ціноутворення. 
Розглянемо найбільш поширені з них. 

Суть витратних методів ціноутворення полягає в розрахунку 
ціни, виходячи із суми власних витрат підприємства. 

Загальна методика розрахунку ціни витратними методами полягає 
в наступному: визначається собівартість продукції, тобто матеріальні 
витрати, витрати на оплату праці працівників, соціальні відрахування, 
амортизацію тощо. До цих витрат додаються загальноцехові, 
загальнозаводські витрати й розмір чистого прибутку, який прагне 
отримати підприємство, а також податки та обов’язкові відрахування, 
що не ввійшли до собівартості. На основі порівняння розрахованої 
ціни з ринковою, визначають доцільність виробництва певного товару. 

Витратні методи визначення ціни застосовуються здебільшого в 
умовах командно-централізованої економіки. В умовах ринкової 
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2. Часткові – показники екстенсивного, інтенсивного та 
інтегрального використання і коефіцієнт змінності роботи. 

Коефіцієнт екстенсивного використання розраховується для групи 
обладнання і робочого місця. 

а) Коефіцієнт екстенсивного використання для обладнання: 
Кекс = Фд/Фн, 

Кекс=tф/tн, 
де  Фд – дійсний фонд робочого часу; 

tф – фактично витрачений час для виготовлення одиниці продукції; 
tн – нормативний час. 

Фн = (Фк – ВС) * S * tзм, 
де  Фн – номінальний фонд робочого часу; 

Фк – календарний фонд робочого часу; 
ВС – вихідні і святкові дні; 
tзм – тривалість зміни. 

Фд=Фн(1 – (% вт / 100 %)), 
де  % вт – відсоток втрат часу. 

б) Коефіцієнт екстенсивного використання на робочому місці: 
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де  tшт – витрати часу за нормами (норма часу); 
Ni – кількість робочих місць. 
в) Коефіцієнт інтенсивного використання: 
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де  tмаш – машинний час. 
г) Коефіцієнт інтегрального використання: 

Кінтегр = Кекс·Кінт. 
Коефіцієнт змінності роботи (показує, скільки змін працює 

обладнання на певному підприємстві): 
Кзм = Фд/Фд1, 

де  Фд1 – дійсний фонд при однозмінній роботі. 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 10 
«ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ» 

 
Питання для обговорення: 

1. Що таке основні невиробничі фонди? 
2. Що передбачає прямолінійний метод? 
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3. Охарактеризуйте метод прискореного зменшення балансового 
залишку. 

4. Як підраховуються амортизаційні відрахування за методом 
зменшення балансового залишку? 

5. Які Ви знаєте показники використання основних фондів? 
6. Охарактеризуйте способи оцінки основних фондів. 
7. Яким буває знос основних фондів? 
8. Що означає амортизація необоротних активів підприємства? 
9. Назвіть показники використання основних фондів. 

 
Тести 10 

1. Показники використання основних фондів поділяються на: 
а) часткові; б) спеціальні; 
в) індивідуальні; г) поточні. 
 
2. Що таке балансова вартість? 
а) це фактична сума коштів, витрачених на придбання (створення) 

та введення в дію необоротних активів; 
б) це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство 

очікує отримати від продажу (ліквідації) об’єкта після закінчення 
терміну його експлуатації за вирахуванням витрат, пов’язаних із 
продажем (ліквідацією); 

в) вартість на початок розрахункового року, за якою ОФ 
обліковуються на балансі підприємства. Містить витрати, пов’язані 
з поліпшенням стану основних засобів, за рахунок; 

г) вартість відтворення в сучасних умовах точної копії ОФ з 
використанням аналогічних матеріалів та збереженням всіх експлуа-
таційних параметрів. 

 
3. Ліквідаційна вартість – це: 
а) це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство 

очікує отримати від продажу (ліквідації) об’єкта після закінчення 
терміну його експлуатації за вирахуванням витрат, пов’язаних із 
продажем (ліквідацією); 

б) вартість відтворення в сучасних умовах точної копії ОФ з 
використанням аналогічних матеріалів та збереженням всіх 
експлуатаційних параметрів; 

в) вартість на початок розрахункового року, за якою ОФ 
обліковуються на балансі підприємства. Містить витрати, пов’язані 
з поліпшенням стану основних засобів, за рахунок; 

г) це фактична сума коштів, витрачених на придбання (або створення) 
та введення в дію необоротних активів. 
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техніки, вдосконалення організації виробництва і праці, інших 
прогресивних змін у сфері виробництва і маркетингу. Регулююча 
функція ціни виражається у формуванні балансу між попитом і 
пропозицією: при перевищенні попиту над пропозицією ціни ростуть, 
при перевищенні пропозиції над попитом ціни знижуються. 

Внаслідок широкої різноманітності умов, чинників, обставин, 
що впливають на формування цін, склався широкий спектр їх різновидів, 
які виділяються за багатьма класифікаційними ознаками (рис. 19). 

 
4. Роздрібна ціна 

3. Оптово-посередницька ціна Торгова надбавка 
(витрати і при-
буток торгівлі 
плюс ПДВ) 

2. Оптова відпускна ціна підприємства Посередницька 
надбавка (ви-
грати і прибуток 
посередника 
плюс ПДВ) 

 

1. Виробнича ціна підприємства Непрямі подат-
ки (акцизний 

збір плюс ПДВ) 

  

Повна собі-
вартість продук-
ту або послуги 

Прибуток 
підприємства 

  

Рис. 19. Характеристика різновидів цін 

 
Основоположною ознакою класифікації цін є виділення їх видів 

залежно від стадій формування вартості товару або послуги. 
Таким чином, першим видом ціни за вказаною ознакою є виробнича 

ціна підприємства, що складається з двох елементів – повної 
собівартості одиниці продукту або послуги і прибутку підприємства. 
Цей вид ціни відображає тільки ту вартість продукту або послуги, 
яка складається на підприємстві (під впливом тільки умов створення 
вартості, що існують на підприємстві). 

У сучасній українській економіці другим суб’єктом формування 
вартості продукції виступає податкова система. Зараз підприємства 
сплачують дуже значні суми непрямих податків – акцизного збору і 
податку на додану вартість (ПДВ). Тому оптова відпускна ціна 
підприємства (№ 2), за якою підприємства реалізують продукцію, є 
сумою виробничої ціни підприємства і непрямих податків. При цьому 
ПДВ нараховується на всю суму виробничої ціни підприємства, 
збільшеної на суму акцизного збору. 

Третім видом ціни за ознакою формування вартості продукції є 
оптово-посередницька ціна, за якою посередники реалізують продукцію, 
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основних фондів, інших необоротних матеріальних активів загально-
господарського призначення; витрати по обслуговуванню виробничого 
процесу; податки, збори та інші передбачені законодавством 
обов’язкові платежі (окрім податків, зборів і обов’язкових платежів, 
що включаються у виробничу собівартість продукції); витрати, пов’язані 
з професійною підготовкою і перепідготовкою працівників апарату 
управління та іншого загальногосподарського персоналу. 

До складу витрат на збут включаються витрати, пов’язані з 
реалізацією (збутом) продукції: витрати на утримання підрозділів 
підприємства, пов’язаних із збутом продукції; з утриманням, 
ремонтом і експлуатацією основних фондів, інших необоротних 
матеріальних і нематеріальних активів, пов’язаних із збутом продукції; 
витрати, пов’язані з транспортуванням, перевезенням і страхуванням 
готової продукції; із забезпеченням правил техніки безпеки і охорони 
праці; фактичні витрати на гарантійний ремонт і гарантійне 
обслуговування продукції або гарантійної заміни проданих товарів, 
якщо на підприємстві не створювався резервний фонд; витрати на 
проведення передпродажних і рекламних заходів і на дослідження 
ринку (маркетинг) по товарах, що продаються підприємством; витрати 
по зберіганню, навантаженню, розвантаженню і упаковці продукції; 
податки і збори, встановлені законодавством України, пов’язані із 
збутом продукції; інші витрати, пов’язані із збутом продукції. 

 
17.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ЦІН, МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 
Ціна – сума грошей, що виплачує покупець продавцю відповідно їх 

домовленості, умов, що склалися на ринку (співвідношення попиту 
і пропозиції), властивостей товару (ступінь новизни, прогресивності, 
якості та ін.) та інших умов. Як економічна категорія, ціна – 
грошовий вираз вартості об’єктів купівлі і продажу на ринку, тобто 
товарів, послуг, активів, чинників виробництва. Зміст ціни як 
економічної категорії знаходить зовнішній прояв у функціях ціни: 
обліково-вимірювальної, розподільної, стимулюючої, регулюючої. 

Обліково-вимірювальна функція ціни призначена для визначення 
затрат суспільної праці, затрат виробничих ресурсів, величини 
прибутку, вимірювання ефективності виробництва, рівнів кількісних і 
якісних показників діяльності підприємства. Розподільна функція 
ціни служить для здійснення операцій по розподілу доходу підприємства 
на витрати і прибуток, національного доходу країни між галузями, 
секторами економіки, підприємствами, між фондом споживання і 
фондом накопичення. Стимулююча функція ціни виражається в 
тому, що з допомогою механізму підвищення і пониження цін 
підприємці одержують сигнали і стимули щодо впровадження нової 
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4. Фондовіддача показує: 
а) кількість продукції на 1 грн основних засобів; 
б) кількість ОФ на 1 грн продукції; 
в) кількість працівників на одиницю основних засобів; 
г) витрати машинного часу на 1 грн продукції. 
 
5. До первісної вартості необоротних активів включають такі 

витрати: 
а) витрати на ліквідацію основних засобів; 
б) прямі податки; 
в) витрати на доставку основних засобів; 
г) витрати на сплату відсотків за користування кредитом. 
 
6. Втрата ОФ частини їх вартості в результаті появи сучасніших, 

більш продуктивних ОФ, кращої організації виробництва це вид 
морального зносу: 

а) 1-го роду; 
б) 2-го роду; 
в) 3-го роду; 
г) 4-го роду. 
 
7. Метод суми чисел передбачає: 
а) підсумовування вартості ОФ; 
б) підсумовування кількості років фактичної служби ОФ; 
в) ділення кількості років нормативної служби ОФ на первісну 

вартість ОФ; 
г) немає правильної відповіді. 
 
8. Залишкова вартість передбачає: 
а) вартість відтворення в сучасних умовах точної копії ОФ з 

використанням аналогічних матеріалів та збереженням всіх екс-
плуатаційних параметрів; 

б) вартість спрацювання ОФ; 
в) це фактична сума коштів, витрачених на придбання (створення) та 

введення в дію необоротних активів; 
г) вартість ОФ, ще не перенесена на вартість виготовленої продукції. 
 
9. До методів нарахування амортизації необоротних активів 

відносять: 
а) пропорційний; 
б) мультиплікаційний; 
в) математичний; 
г) прямолінійний. 
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10. Скільки методів нарахування амортизації необоротних активів 
існує? 

а) 3; б) 4; 
в) 5; г) 6. 
 
11. За яким методом амортизаційні відрахування визначаються 

за допомогою фіксованого (постійного) відсотка від залишкової 
вартості об’єкта? 

а) суми чисел; 
б) виробничим; 
в) прискореного зменшення балансового залишку (залишкової 

вартості); 
г) зменшення балансового залишку. 
 
12. Виробничий метод передбачає: 
а) нарахування амортизації здійснюється залежно від виробітку 

об’єкта за весь період експлуатації; 
б) характеризується постійним зменшенням річних амортизаційних 

відрахувань; 
в) річна сума амортизації визначається як добуток балансового 

залишку об’єкта на початок звітного періоду та норми амортизації, 
яка обчислюється із терміну корисного використання об’єкта і 
подвоюється; 

г) річна сума амортизації визначається діленням вартості, що 
амортизується, на очікуваний період використання об’єкта основних 
засобів. 

 
13. Скільки існує загальних показників використання основних 

фондів? 
а) 2; б) 3; 
в) 4; г) 5. 
 
14. Фізичний знос – це втрата основними фондами: 
а) зовнішнього вигляду; 
б) технічних властивостей; 
в) економічних властивостей; 
г) якісних властивостей. 
 
15. До загальних показників використання основних фондів відносять: 
а) фондоозброєність; 
б) фондооборотність; 
в) фондозабезпеченість; 
г) фондозношуваність. 
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характеристика служить для чіткого обмеження кола затрат, що 
включаються в собівартість продукції. Друга характеристика викликана 
тим, що витрати на виробництво продукції здійснюються в багатьох 
формах. На виробництво і реалізацію продукції (послуг) витрачаються 
предмети праці (сировина, матеріали, енергія), жива праця (робочий 
час), знаряддя праці. Для їх обліку у виробництві застосовуються 
відповідні натуральні одиниці і паралельно – грошова оцінка. Ряд 
видів затрат має тільки грошовий вираз: витрати знарядь праці 
(устаткування, машин) – у формі амортизаційних відрахувань, 
частина продукту для суспільства – у формі податкових відрахувань, 
відрахувань до пенсійного фонду, на соціальне страхування. 

Собівартість продукції – це частина вартості продукції. Вартість 
продукції включає, окрім собівартості, також чистий доход. Собівартість 
продукції показує, в що обходиться виробництво і збут продукції 
окремим підприємствам. Собівартість продукції складається із затрат 
упредметненої праці, вираженої у затратах сировини, матеріалів, 
палива, енергії і частки знарядь праці (основних фондів), що 
зношується, і частини затрат живої праці, вираженої у заробітній 
платі і відрахуваннях на соціальне страхування, до пенсійного фонду, 
до бюджету. Таким чином, собівартість включає всю перенесену вартість 
і частину знов створеної на підприємстві вартості продукції. 

Собівартість належить до числа найважливіших якісних показників 
роботи підприємства. Це зумовлено тим, що вона є синтетичним 
показником, який відображає багато ключових ділянок діяльності 
підприємства, його структури, його організації: рівень розвитку 
техніки та її використання; рівень організації виробництва і праці; 
рівень організації управління підприємством; рівень організації і 
використання трудових ресурсів і рівень продуктивності праці. Будучи 
синтетичним, узагальнюючим показником, собівартість продукції 
взаємозв’язана з іншим синтетичним показником, що дає кінцеву 
характеристику діяльності підприємства і виражає мету цієї діяльності, – 
прибутком. Розмір прибутку залежить від рівня собівартості продукції. 
Тому підприємство постійно зацікавлене в зниженні собівартості 
продукції, оскільки це веде до зростання прибутку. 

Особлива роль показника собівартості продукції виражається в 
тому, що величина планової собівартості служить основою для 
розрахунку низки найважливіших показників діяльності підприємства: 
потреби в оборотних коштах, планового об’єму прибутку, економічної 
ефективності окремих організаційно-технічних заходів, ефективності 
виробництва в цілому, показників внутрізаводських планів, рівня цін. 

До складу адміністративних витрат включаються: витрати, пов’язані 
з управлінням підприємством; витрати за змістом і обслуговуванням 
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