
РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

 

 

1.1. Сутність та класифікація цін 

Ціни обслуговують різні галузі виробництв, призначаються на різні види 

продукції (робіт, послуг), а також використовуються як продавцями, так і 

покупцями. Для кожної зазначеної цілі викорис і окуються свої види цін. Їх 

номенклатура в сучасному світовому товаро виробництві є значною, тому їх 

слід знати у всій різноманітності. 

З метою всебічного та поглибленого вивчення системи цін їх необхідно 

класифікувати за певними ознаками. Вирішенню цього завдання сприяє 

класифікація цін, яка схематично зображена на рис. 1.1. 
 

 

Основні ознаки класифікації цін 

 

 

 

Рис. 1.1. Ознаки класифікації цін 

Залежно від каналів руху товарів від виробника до споживача і врахування 

в ціні витрат на виробництво і збут, а також прибутку ціни поділяються на оптові 

та роздрібні.  

Роздрібна ціна — це ціна, за якою здійснюється розрахунок з 
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кінцевим споживачем товару; 

Оптова ціна — це ціна, за якою торгове підприємство здійснює 

  розрахунок з постачальником товару. 

Використання оптових та роздрібних цін при проходженні товаром    

шляху від виробника до споживача (в каналах товароруху) показане на рис. 

1.2. 
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Рис. 1.2. Формування оптових та роздрібних цін   

Розрізняють оптові ціни на продукцію виробничо-технологічного 

призначення  і на товари народного споживання. Оптові ціни на продукцію 

виробничого призначення мають широку сферу дії і є кінцевими, а на товари 

народного споживання- проміжними. Товари виробничого призначення 

можуть реалізовуватися безпосередньо споживачам (за оптовою ціною 

виробника) і через посередників (за оптовою ціною торгівлі).Оптова ціна 

підприємства (відпускна ціна) являє собою ціну виробника продкції, за якою 

підприємство реалізує вироблену продукцію оптово-збутовим організаціям, 

за державним контрактом, псередницьким та іншими підприємствами та 

організаціями. У ринковій  економіці такі ціни повинні забезпечувати 

більшості підприємств  галузі умови для простого й розширеного 

відтворення виробництва. 
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Оптова ціна підприємства визначається при виході товару на ринок і дає 

обгрунтування доцільності такого виходу. Ринкові ж ціни можуть суттєво 

відрізнятися від цієї ціни залежно від ситуації на ринку та умов споживання 

товару. Інформацію про оптові ціни підприємства містять каталоги, проспекти, 

прейскуранти фірм. Забезпечення достовірної інформації про оптову ціну 

підприємства є однією з передумов запровадження ринкових відносин в Україні. 

За оптовими цінами виробника підприємство продає свою продукцію 

іншим підприємствам, а також підприємствам оптової торгівлі. Ці ціни 

використовуються на підприємстві при плануванні, обліку і аналізі товарної і 

реалізованої продукції, прибутку та інших вартісних показників діяльності 

підприємств, а також у розрахунках економічної ефективності виробництва, 

інвестиційних проектів його технічного переозброєння, доцільності одержаних 

кредитів та ін. 

Оптова ціна підприємства включає витрати виробництва й реалізації та 

прибуток підприємства, а також податок на додану вартість та акциз по 

підакцизних товарах (рис.1.3.). 

Різновидом оптової ціни підприємства-виробника є трансфертна 

(внутріфірмова) ціна. Вона являє собою ціну, за якою підприємство реалізує про-

дукцію, роботи й послуги своїм підрозділам. Трансфертна ціна призначена для 

відшкодування витрат та забезпечення необхідного прибутку кожного філіалу, 

стимулювання його до більш раціонального господарювання. Ціни на 

внутріфірмові поставки вважаються конфіденційними, тобто не розголошуються 

і, як правило, істотно відрізняються від ринкових цін. Вони можуть бути як вищи-

ми, так і нижчими за ринкові. Важливо, щоб у результаті використання 

трансфертних цін кінцева продукція підприємства мала ціну нижчу, ніж 

ринкова. 

Використання трансфертних цін дає змогу істотно підвищити 

конкурентну спроможність підприємства. Це може бути здійснено за рахунок 

зниження цін на сировину й матеріали, послуги, які надаються дочірніми 

підприємствами, що помітно підвищує конкурентоспроможність кінцевої 



продукції.  

Іншим різновидом оптових цін виробника є закупівельні ціни. 

Закупівельні ціни являють собою ціни, за якими сільськогосподарські 

виробники (кооперативні, державні, фермерські, особисті підсобні 

господарства) продають свою продукцію державним, кооперативним та 

приватним заготівельним, переробним та торговельним підприємством. 

Закупівельні ціни застосовуються також при заготівлі продукції хутрового 

звірівництва, рибництва, закупках вторинної сировини. Застосування 

таких цін звільняє сільськогосподарські підприємства від витрат, 

пов'язаних із транспортуванням, зберіганням та реалізацією продукції. 

Закупівельні ціни, що функціюнують у сфері договірної (вільної) 

торгівлі, встановлюються залежно від попиту й пропозиції. 

За своїм складом закупівельна ціна включає витрати, прибуток і ПДВ. 

Ще одним різновидом оптових цін є біржові ціни, які використо-

вуються при операціях на біржі. Вони поряд із співвідношенням попиту і 

пропозиції до моменту постачання товару враховують також величину 

відсотка за кредит, затрати на фінансування біржових операцій, витрати на 

страхування і зберігання товару, комісійні брокеру. За нормальної 

кон'юнктури біржові ціни найчастіше вищі, ніж за наявний товар.  

Оптова ціна промисловості (торгівлі) являє собою ціну, за якою 

підприємства та організації-споживачі закуповують продукцію у по-

стачальницько-збутових (оптових) організацій. Вона, крім оптової ціни 

підприємства, включає постачальницько-збутову (оптову) націнку або 

знижку та податок на додану вартість збутових і транспортних організацій. 

Постачальницько-збутова (оптова) націнка (знижка) − це ціна за послугу з 

постачання та збуту. Як і всяка інша ціна, вона повинна компенсувати витрати 

постачальницько-збутових (оптових)органі-зацій та забезпечити прибуток. До 

витрат таких організацій належать: вантажно-розвантажувальні роботи, 

складування, зберігання, підсортування, доведення продукції до вимог 

споживачів, амортизація основних засобів, витрати на опалення, освітлення, 



енергетичні витрати на технологічні потреби та інше. 

Роздрібні ціни − це ціни, за якими населення купує товари у приватній, 

кооперативній та державній торгівлі. Роздрібні ціни є, як правило, кінцевими 

цінами. Роздрібні ціни складаються з оптових цін, витрат і прибутку торгових 

організацій. Якщо товар надходить до торгових організацій безпосередньо від 

виробника, то у такому випадку роздрібна ціна складається з оптової ціни 

виробника і торгової націнки. Якщо канал руху товару від виробника до 

кінцевого споживача проходить через постачальницько-збутову організацію, то 

вона складається з ціни оптової торгівлі і роздрібної торгової націнки. Особливим 

різновидом роздрібної ціни є ціни на продукцію закладів громадського 

харчування, тарифи
 
(розмір плати за різні послуги) на послуги (побутові, ко-

мунальні, туристичні, транспортні, розважальних закладів), ціни на житло, 

гаражі. Якщо товари купуються з одночасною виплатою або перерахунком 

грошей, то роздрібні й оптові ціни набувають форми готівкових, а якщо з 

відстроченням виплати − кредитних. 

Особливим різновидом роздрібних цін є ціни комісійної та аукціонної 

торгівлі. 

Аукціонна ціна − це ціна, що склалася під час рєалізації товарів на 

аукціонах у процесі зміни початкової (відправної) ціни, оголошеної 

аукціоністом, у бік підвищення або зниження. Така ціна може істотно 

відрізнятися від ринкової, оскільки відображає унікальні та рідкісні 

властивості й ознаки товарів. Рівень аукціонної ціни визначається за принципом 

«хто дає більшу ціну».  

Ціни комісійної торпвлі застосовуються при продажу товарів і продуктів на 

комісійних засадах. 

Розглянуті види цін можуть бути базовими (базисними) та лімітними. 

Базові ціни встановлюються на попередні види продукції визначеного 

призначення з фіксованими параметрами якості. При постачанні товару з 

параметрами, що відрізняються від базових, рівні цін визначаються за 

допомогою надбавок і знижок базової ціни, які враховують зміни в якості товару. 



Товаровиробник може встановлювати на нові види продукції лімітну, 

тобто максимально допустиму ціну, яка забезпечить зацікавленість споживачів 

у використанні нової продукції. Отже, лімітна ціна − це граничнодопустимий 

(верхній) рівень ціни нової продукції. Визначається вона на підставі вартісної 

оцінки поліпшення споживчих властивостей продукції, яке забезпечує відносне 

здешевлення її для споживача. Лімітна ціна визначається на початкових етапах 

розроблення (проектування) нової продукції і використовується для техніко-

економічних розрахунків, обгрунтування доцільності її виробництва, 

встановлення договірних або прейскурантних цін. 

За ступенем самостійності підприємства в ціноутворенні ціни (тарифи) 

можуть бути вільними, договірними (контрактними), регульованими та 

фіксованими. 

Вільні ціни в ринкових умовах встановлюються виробником товару 

(послуги) самостійно у відповідності з прийнятою на підприємстві ціновою 

політикою; вони формуються на підприємстві та затверджуються його 

керівником. Такі ціни встановлюються на ті види продукції, що не входять до 

державного переліку фіксованих та регульованих цін. Регулятором вільних цін є 

лише попит і пропозиція на товари визначеної якості. У відпускних вільних 

цінах враховуються собівартість продукції, податок на додану вартість та 

прибуток від реалізації товарів. 

Різновидом вільних цін є прейскурантні ціни і ціни каталогу.  

Прейскурантні ціни використовуються при купівлі товару як на внут-

рішньому ринку, так і в міжнародній торгівлі, і містяться в прейскурантах, які 

видаються підприємством (найчастіше виробником товару). Вони належать 

до категорії довідкових цін, які публікуються продавцем. Прейскуранти фірм 

(цінники) є інформацією неперіодичного характеру, досить деталізованою і 

достовірною. Такі ціни широко використовуються в автомобільній 

промисловості, сільськогосподарському машинобудуванні, виробництві 

обчислювальної техніки тощо. 

Ціни каталогу (проспекту) − це офіційні ціни, які публікуються в 



каталогах і проспектах фірм, підприємств і організацій оптової торгівлі. 

Вони є цінами довідкового характеру, що публікуються нерегулярно і, як 

правило, продавцем товару. Використовуються такі ціни як на 

внутрішньому ринку, так і в міжнародній торгівлі. До цієї категорії цін 

належать ціни покупця, ціни продавця, ціни нетто. 

Ціна покупця являє собою фактичну грошову суму купівлі товару на 

ринку, за якою здійснюється угода купівлі-продажу або за якою покупець 

готовий купити товар. Формування ринкової ціни як ціни покупця (на 

ринку покупця) означає, що фактична ціна складається на заниженому 

рівні, що відображає економічні інтереси покупця. 

Ціна продавця формується в умовах переважання попиту над 

пропозицією (ринок продавця). Така ціна є стимулом для розширення 

виробництва даного товару і відображає економічні інтереси продавця, 

який прагне продати його якнайдорожче. 

Ціна нетто не включає знижки і надбавки, пов'язані з різними 

умовами постачання. Це - чиста ціна товару на місці його купівлі-продажу. 

Ціна нетто для покупця є сумою, фактично сплаченою продавцю, а для 

продавця - фактичною виручкою від продажу товару з врахуванням витрат 

у зв'язку зі здійсненням угоди. 

Договірні ціни встановлюються у договорі між продавцем і покупцем за 

згодою сторін. Головна їх відмінність від твердої прейскурантної ціни полягає в 

тому, що вони можуть змінюватися за взаємною згодою сторін. Договірні ціни є 

важливим елементом системи цін у ринковій економіці.  

Якщо договір укладається між суб'єктами різного громадянства, а платежі 

виконуються в іноземній валюті, він називається контрактом, а ціни, вказані в 

ньому, − контрактними. Договірні (контрактні) ціни ще називаються цінами 

купівлі-продажу (цінами реалізації, ринковими цінами), вони визначаються 

умовами поставки товару. 

Регульовані ціни встановлюються регіональними органами 

ціноутворення, що функціонують при відповідних виконавчих органах влади. 



Управління з питань цінової політики при державній адміністрації визначає для 

таких цін граничні рівні, перевищення яких є неприпустимим. Регулювання їх 

здійснюють органи ціноутворення в установлених верхніх та нижніх межах ціни 

на основі коефіцієнтів зміни цін шляхом прямого обмеження їх зростання або 

зниження, встановлення граничних рівнів цін, граничних відхилень від фіксо-

ваних цін, встановлення граничного рівня рентабельності, залежно від 

граничного розміру торговельних та постачальницько-збутових надбавок 

(націнок) у ціні кінцевої реалізації деяких товарів, установлення граничних 

значень елементів ціни.  

В Україні, починаючи з травня 1996 р., державне регулювання цін на 

промислову продукцію й послуги здійснювалося з допомогою граничних цін і 

тарифів та побічно регульованої ціни. Перший вид цін установлюється державою 

на продукцію, ресурси і послуги, які справляють істотний вплив на загальний 

рівень і динаміку цін у економіці, виробництво яких зосереджено в 

монопольних структурах. Такі ціни встановлювалися насамперед на 

вугілля, електроенергію, газ. Побічне регулювання цін здійснюється 

державою централізовано за допомогою впровадження граничного рівня 

рентабельності на такі соціально значимі види продукції, як хліб і 

хлібобулочні вироби, дитяче харчування. 

Фіксовані ціни на товари розробляються відповідними державними 

органами та запроваджуються управлінням з питань цінової політики при 

державній адміністрації. Вони залишаються незмінними по всій території та 

протягом усього періоду їх дії. В сучасних умовах такі ціни встановлюються на 

окремі види стратегічної сировини, дорогоцінні та рідкоземельні метали, 

продукцію військового призначення тощо. Існують такі форми фіксування цін, як 

прейскурантні ціни, «заморожування» вільних ринкових цін, фіксування 

монопольних цін. З активізацією ринкових відносин в Україні сфера застосування 

фіксованих цін постійно звужується. 

Як регульовані, так і фіксовані ціни і тарифи встановлюються на ресурси, 

що значно впливають на загальний рівень і динаміку цін, на товари і послуги, що 



мають вирішальне значення, а також на продукцію, роботи і послуги, 

виробництво яких зосереджено на підприємствах, що посідають монопольне 

становище на ринку. 

За часом дії ціни поділяються на постійні, тимчасові та разові. Така 

класифікація деякою мірою умовна, оскільки постійних цін у чистому 

вигляді не існує. Постійними можна вважати ціни, наведені в прейскуранті 

або каталозі і діючі протягом більш або менш тривалого періоду до 

чергового їх перегляду. 

Тимчасові ціни встановлюються на нову продукцію, шо планується до 

серійного виробництва і випуск якої в початковий період супроводжується 

підвищеними затратами. Після закінчення дії обумовленого терміну (від 

декількох місяців до 1 − 2 років) вони замінюються постійними. 

Різновидом тимчасових цін є ступінчаті ціни, що являють собою ряд 

послідовно знижуючих (підвищуючих) цін на один і той самий вид товару. Рівні 

зниження цін і строки дії кожної «сходинки» обумовлюються продавцем і 

покупцем. 

При виробництві товару (наданні послуги) за індивідуальним замовленням 

ціну товару розраховують індивідуально. Це так звана разова ціна. 

Залежно від територіальної диференціації ціни поділяються на єдині 

(загальнодержавні), регіональні, зональні та поясні. 

Єдині ціни встановлюються державними органами влади на окремі 

товари і послуги на всій території держави. До них, наприклад, належать 

тарифи на залізничні перевезення, тарифи на електроенергію та ін. 

Регіональні ціни встановлюються місцевими органами влади на 

окремі товари, роботи, послуги. Це, наприклад, вартість проїзду в міському 

транспорті, тарифи на житлово-комунальні послуги та ін. 

Зональні ціни встановлюються на продукцію добуниих галузей 

промисловості із врахуванням різного рівня собівартості добування втих чи 

інших природно-географічних умовах. Це, наприклад, ціни на залізну, 

марганцеву та інші руди, вугілля, нафту та п і. 



Поясні ціни встановлюються за районами (поясами) споживання 

продукції з урахуванням місця її виробництва та затрат на транспортування 

в інші райони. Наприклад, ціни на вино, овочі, фрукти тощо. Пояси визначає 

держава або вони можуть скластися стихійно, якщо які-небудь товари не 

виготовляються в даному районі. Так, вУкраїні встановлених державою 

цінових поясів немає, але активно працюють стихійно сформовані цінові 

пояси. 

Ціни, які обслуговують зовнішній ринок, відображають зовнішньоекономічні 

зв'язки держави з іншими країнами.  

Зовнішньоекономічні ціни являють собою ціни, за якими здійснюються 

розрахунки із закордонними партнерами при імпорті та експорті товарів або при 

продажу їх усередині країни іноземним покупцям за валюту. При формуванні 

таких цін враховуються світові ціни, курси валют, особливості кон'юнктури 

зовнішнього та внутрішнього ринків, умови здійснення угоди, методи 

державного регулювання цін у країнах-партнерах, рівень митних тарифів. Тому 

зовнішньоекономічні ціни можуть відрізнятися від світових. Середні 

зовнішньоекономічні ціни публікуються у статистичних матеріалах ООН та 

статистичних довідниках. За конкретними угодами рівень таких цін нерідко 

становить комерційну таємницю. Підприємства, що займаються регулярною 

зовнішньоекономічною діяльністю, повинні аналізувати та прогнозувати ціни зов-

нішнього ринку із залученням кваліфікованих фахівців. 

В Україні запроваджено так звані індикативні ціни. Вони встановлюються на 

товари, щодо експорту та імпорту яких визначено режим ліцензування й 

квотування або інший спеціальний режим. Індикативні ціни відповідають цінам, 

що склалися на ринку експорту або імпорту на момент здійснення 

зовнішньоторговельної операції. Такі ціни обов'язкові для всіх підприємницьких 

структур, які здійснюють експортно-імпортні операції. При визначенні індикатив-

них цін беруться до уваги чинні в Україні стандарти якості продукції, стан 

кон'юнктури зовнішніх і внутрішніх ринків, цінова інформація про середні 

рівні цін, шо склалися на відповідному географічному ринку збуту, прогноз 



щодо можливого коливання цін та інші чинники та умови. Індикативні ціни 

переглядаються щомісячно, їхнє використання спрямоване на 

впорядкування ціноутворення у сфері зовнішньої торгівлі.  

Зовнішньоекономічні угоди укладаються, як правило, на базі світових 

цін. Світові ціни являють собою ціни або тарифи, за якими здійснюються 

операції на світовому ринку. Такі ціни є основою зовнішньоторговельних 

цін. Довгострокові тенденції руху світових цін пов'язані з науково-

технічним прогресом, структурними зрушеннями на світовому ринку, 

ресурсозабезпеченням країн та інших чинників. Підприємства, що 

займаються зовнішньоекономічною діяльністю, постійно збирають та 

використовують інформацію про світові ціни з метою обгрунтування 

контрактних цін при укладанні угод, маркетингових дослідженнях зовнішніх 

ринків. Останнім часом в Україні розвиваються спеціалізовані підприємства, 

що забезпечують бізнес-інформацією про рівень і динаміку світових цін, а 

також про контрактні ціни на вітчизняні та закордонні товари. 

В практиці міжнародної торгівлі існує поняття товарного демпінгу − 

продажу товарів за демпінговими цінами. Демпінгова ціна —  ціна на товар, 

суттєво більш низька, ніж при звичайних комерційних операціях. 

Використання демпінгових цін обмежується антимонопольним 

законодавством − Законом України «Про обмеження монополізму та 

недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій  діяльності» 

від 18.02.1992 року. 

Для експортних і імпортних товарів, які реалізуються на 

внутрішньому ринку країни, використовують ціни внутрішнього ринку. 

Базою для встановлення рівня таких цін виступає рівень цін на націо-

нальному ринку. Внаслідок цього вони можуть суттєво відрізнятися від 

світових та зовнішньоторговельних цін. Різниця між цінами внутрішнього 

ринку та зовнішньоторговельними цінами слугує підставою для 

встановлення митних тарифів, експортних премій та визначає величину 

прибутку або збитку від зовнішньоекономічної діяльності.  



 Співвідношення цін внутрішнього ринку різних країн є підставою 

для визначення курсів валют, структури зовнішньоекономічного обороту, 

порівняльного аналізу ефективності окремих галузей, зіставлення рівнів 

житт 

Контракт − це офіційний документ, що являє собою договір постачання 

товарів, надання послуг і т.і. Розрізняють контракти купівлі-продажу товарів у 

їх матеріально-уречевленій формі, послуг, а також результатів творчої 

діяльності. 

Контракт купівлі-продажу товарів у їх матеріально-уречевленій формі 

містить експортні, імпорті, реекспортні і бартерні угоди. 

Контракт купівлі-продажу послуг включає операції з оренди; угоди щодо 

надання інженерно-консультативних, виробничо-технічних і туристичних 

послуг, послуг з перевезення та вантажо-розвантажу-вання товарів, за 

банківськими і розрахунковими операціями; транспортно-експедиційного 

обслуговування, страхування товарів і ван тажів; рекламно-видавничої 

діяльності, організації та участі у виставках, ярмарках, аукціонах. 

Контракт купівлі-продажу результатів творчої діяльності включає 

торгівлю ліцензіями і патентами, об'єктами авторського права і результатами 

науково-дослідної діяльності в різних галузях науки, виробництва і т.і. 

У контрактах обумовлюються договірні умови, порядок їх використання і 

відповідальність за здійснення. Контракти найчастіше вміщують декілька 

розділів, які розміщуються у визначеній логічній послідовності. Одним із таких 

розділів є ціна і загальна сума контракту. 

Ціна, яка вказується у контракті, може бути трьох видів: тверда, із 

наступною фіксацією, ковзаюча (плинна). 

Тверда ціна не змінюється з моменту підписання контракту до моменту 

надходження товару до покупця. В довгострокових контрактах обидві сторони, 

намагаючись зменшити втрати у випадку зміни ринкових цін, як правило, 

уникають фіксування твердих цін. Установлення твердої ціни вигідно продавцю 

за умови майбутнього зниження цін, а покупцю — за умови їх підвищення. 



Ціна з наступною фіксацією вказується в контракті на визначену календарну 

дату. Якщо товар надходить до покупця не пізніше вказаної дати, проставлена в 

контракті ціна не змінюється. В іншому випадку до постачальника товару 

застосовуються санкції, які обов'язково повинні бути обумовлені в контракті.  

Ковзаюча ціна змінюється впродовж дії контракту узгодженим між його 

сторонами способом. У такому випадку в контракті не зазначається кінцевий 

рівень ціни, а передбачаються правила й порядокїї встановлення. В укладеному 

контракті може бути узгоджена базова ціна й обумовлені правила та порядок 

внесення поправок у випадках зміни складових елементів ціни на час поставки 

партії товару або здійснення платежів за нього.  

Ковзна ціна залежить від зміни економічного стану країни-експортера 

(продавця). Якщо продавець товару очікує значної зміни цін у країні за період дії 

контракту, то при підписанні контракту сторони обумовлюють право 

коригування цін за загальноприйнятою формулою ковзання: 

 Ц1 = Ц0 х (Ах М1/М2 + Вх Б1/Б2 + Д...) (1.1) 

де Ц1 – кінцева ціна; 

Ц0 – базова ціна; 

А, В – частки, які займають у ціні окремі складові; 

М0,  М1 – індекси цін, за якими заплачено за матеріали;   

Б1, Б0– індекси заробітної плати на період перерахунку ціни (Б1) та 

встановлення базової ціни (Б0); 

Д – незмінна частка у змінній частині ціни (прибуток, амортизація, накладні 

витрати).  

Ковзаюча ціна застосовується в контрактах на продукцію, що 

потребують тривалого строку виконання. В додатках до контракту, крім 

протоколів узгодження договірних цін, може наводитися узгоджений 

сторонами метод розрахунку ковзаючої ціни. При встановленні ковзаючої 

ціни в інтересах імпортера (покупця) в контракт можуть бути внесені 

деякі обмеження, в тому числі може бути встановлена у відсотках до 

договірної ціни межа, в рамках якої перегляд цін не використовується, а 



також межа можливої зміни договірної ціни (наприклад, не більше 18 % 

від загальної вартості замовлення), яка називається лімітом ковзання. 

Ціна, яка фіксується в контракті (ковзаюча, регульована), може 

уточнюватися сторонами безпосередньо перед поставкою кожної партії 

товару або (в довгострокових контрактах) — щорічно перед початком 

нового господарського/фінансового року.  

Ціни, зафіксовані в контракті, називаються ще цінами фактичних 

угод. Вони відображають конкретні умови реалізації товару і є 

достовірною інформацією для учасників угоди, оскільки це ціни реальних 

комерційних операцій.  

 Крім витрат виробництва істотну частку в ціні складають витрати обігу, 

зокрема, витрати, пов'язані із транспортуванням товарів до покупців. 

Взаємовідносини продавців і покупців не обмежуються лише визначенням ціни 

товару. Необхідно ще узгодити базові умови постачання, які визначають основні 

права і обов'язки учасників угоди при транспортуванні, пакуванні і маркуванні 

товарів, щодо страхування вантажів і оформлення комерційної документації, а 

також визначають місце і час переходу права власності від продавця до покупця і 

те, як ці умови відображаються в ціні товару. Все вказане складає поняття 

«франкування», тобто економічні і правові умови, які визначають порядок 

включення в ціну тих чи інших витрат, пов'язаних із транспортуванням, 

вантажо-розвантажувальними  роботами, зберіганням і страхуванням 

вантажів. Таким чином, можна сказати, що франкування регламентує 

правові обов'язки сторін у зв'язку та з постачанням товарів у внутрішній та 

зовнішній торгівлі. 

Залежно від порядку відшкодування споживачем транспортних витрат із 

доставки вантажів розрізняють такі види цін: ціна на місці виробництва 

продукції; єдина ціна із включенням витрат з доставки товарів; зональні ціни; 

ціни, які визначаються на основі базисного пункту; ціни «франко». 

1. Ціна на місці виробництва продукції. За цією ціною товар 

передається покупцю в місці його виробництва з усіма правами на нього та 



відповідальністю. В цьому випадку покупець оплачує понад ціну всі 

фактичні витрати із транспортування товару до місця призначення. 

2. Єдина ціна із включенням витрат з доставки товарів. Цей метод і 

установлення ціни передбачає формування фірмою єдиної ціни для всіх 

покупців, незалежно від місця їх розташування із включенням у неї однакової 

суми транспортних витрат. Ця сума розраховується як середня вартість усіх 

перевезень. Єдина ціна вигідна для покупців, що віддалені від місця 

виробництва. 

3.  Зональні ціни. Згідно з цим методом визначення цін виділяється 

декілька географічних зон, в межах яких установлюється єдина ціна для 

клієнтів. У міру більшої віддаленості зони від місця виробництва товару 

ціна зростає. 

4.   Ціни, які визначаються на основі базисного пункту. Підприємство 

встановлює в декількох географічних пунктах базисні ціни на свою 

продукцію. Тоді фактична ціна продажу розраховується як сума базисної 

ціни і транспортних витрат з доставки товару. 

5.  Ціни «франко». У внутрішній торгівлі ціни залежно від умов по-

стачання товарів відрізняються за видами франко. Франко − це 

комерційний термін, який означає, що визначена частина витрат з  

транспортування або вантаження товару включається в ціну виробника. Кожен 

вид франко показує, до якого пункту на шляху руху товару від продавця до 

покупця додаткові затрати включаються в ціну за угодою купівлі-продажу. 

Існує шість видів франко: 

ціна франко − склад постачальника − не включає ніяких витрат із 

пересування товару від продавця до покупця. Всі ці витрати  покупець 

сплачує понад ціну товару; 

ціна франко − станція відправлення − враховує ціну товару і затрати 

продавця на переміщення товару від свого складу до станції відправлення. 

Всі подальші витрати, пов'язані з доставкою товару на склад покупця, 

сплачуються окремо; 



ціна франко − вагон станції відправлення − відрізняється від 

попередньої умови тим, що включає додаткові витрати на подачу вагона на 

під'їзні колії і навантаження товару у вагони на станції  відправлення; 

ціна франко − вагон станції призначення − крім ціни товару включає 

витрати на перевезення зі складу продавця до станції призначення без 

відвантаження товару із вагонів. Витрати на подальше транспортування 

товару до свого складу покупець сплачує понад ціну окремо; 

ціна франко − станція призначення − включає транспортні витрати 

від складу постачальника до станції призначення із врахуванням витрат на 

відвантаження продукції з вагонів;  

ціна франко − склад покупця − враховує ціну товару і всі витрати з його 

пересування зі складу продавця до складу покупця. 

Окрему групу цін складають ціни, що використовуються в обліку та 

статистиці.  

До цін, які використовуються у статистиці, належать: індекси цін; поточні 

ціни; середні ціни, порівняльні та незмінні ціни, питомі ціни. Ціни статистичного 

обліку є, як правило, агрегованими (узагальненими). Такі види цін дають змогу 

виявити та аналізувати тенденції динаміки цін, розраховувати динаміку фізичних 

обсягів виробництва та реалізації товарів, здійснювати контроль і аналіз 

виконання планових завдань. 

В умовах інфляційного підвищення цін великого значення набувають 

розрахунки індексів ціні, зокрема, індексу споживчих цін, який характеризує 

вартість життя населення. Індекси цін виробників, а також індекси споживчих 

цін використовуються для оцінки показників валового внутрішнього продукту 

та інших показників системи національних рахунків. 

У статистичних розрахунках широке застосування знаходять порівняльні 

ціни. Вони використовуються у звітності та плануванні протягом певного часу для 

оцінки та порівняння обсягу продукції за різні періоди часу та обчислення 

показників динаміки. 

Для оцінки руху цін у міжнародній торгівлі статистичні органи 



використовують питомі ціни. Вони визначаються на базі інформації про 

виробництво, продаж, експорт та імпорт товарів. Динаміка таких цін 

визначається за допомогою індексів, що публікуються в документах ООН та 

враховують експортні ціни провідних західних держав. 

 

 

1.2. Склад та структура ціни 

Кожний вид ціни складається з окремих частин, які називаються 

елементами. До елементів ціни належать: собівартість (С) ,  прибуток (П), 

мито (М), акцизний збір (А), податок на додану вартість (ПДВ), 

посередницько-збутова націнка (Нп) і торговельна надбавка (Нт).  

Собівартість та прибуток є обов’язковими елементами ціни, тому 

що відшкодування витрат і отримання прибутку є невід’ємною умовою 

виробництва продукції. Наявність інших елементів в ціні. Так, мито 

входить до складу ціни тільки імпортних товарів, а акцизний збір є 

елементом лише незначної частки продукції. Податком на додану 

вартість хоча й обкладається абсолютна більшість товарів, але є певні 

винятки. Націнки посередницько-збутових і торговельних організацій 

містять і ціни тих товарів, реалізація яких здійснюється через 

посередницькі ланки. Тому не тільки ціни на різні товари, а й той самий 

вид ціни може мати неоднаковий склад елементів. Найбільш наочно це 

видно на прикладі відпускної ціни, яка за своїм складом може виступати 

в шістьох варіантах. 

   У першому варіанті (С + П) відпускна ціна збігається з ціною 

підприємства. Такі ціни встановлюються на продукцію, яка не обкладається 

товарними податками, а її реалізація здійснюється безпосередньо 

виробником (наприклад, кам'яне вугілля, шкільні підручники). Другий 

варіант (С + П + ПДВ) застосовується в тому разі, коли продукція 

обкладається податком на додану вартість та її продає сам виробник 

(наприклад, одяг, взуття, меблі, побутова техніка). Це найпоширеніший 



варіант відпускної ціни виробника. За третім варіантом (С + П + А + ПДВ) 

ціни встановлюються на підакцизні товари (наприклад, тютюнові вироби, 

алкогольні напої). Якщо продукція реалізується через посередницько-збутові 

організації, то до складу ціни входить відповідна націнка і формується 

четвертий (С + П + Нп) , п'ятий (С + + П + ПДВ + Нп) і шостий (С + П + А + 

ПДВ + Нп) варіанти відпускної ціни посередника. 

 

Склад ціни на продукцію вітчизняного виробництва наведений на рис. 1.3 
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Рис. 1.3. Поелементний склад ціни 

Як видно зі схеми, торговельна надбавка, перетворює відпускну ціну в 

роздрібну. Склад роздрібної ціни (Цр) на вітчизняні товари, яка містить у 

собі максимальну кількість елементів, можна записати таким чином: 

  Цр = С + П + А + ПДВ + Нп + Нт (1.2) 

Важливою характеристикою ціни є її структура, яка показує її частку 

кожного елемента ціни в її абсолютному значенні. Ціни мають різні 

структури, що зумовлюється неоднаковим їхнім її складом та 

особливостями формування окремих елементів. Якщо  склад ціни відомий, 

то можна встановити в її величині частку витрат, прибутку чи товарних 

податків, що дає змогу визначити  шляхи зміни ціни та коригувати цінову 

стратегію підприємства.Тому обґрунтованість кожного елемента ціни та 

досягнення її оптимальної структури є важливим завданням 

ціноутворення. 



За своїм значенням головним елементом ціни є витрати, які 

виступають у формі собівартості. Собівартість − це виражені в грошовій 

формі витрати підприємства, які пов'язані з виробництвом та реалізацією 

продукції, товарів та послуг. 

Собівартість, як обов'язковий елемент ціни, відіграє різну роль у її 

формуванні. Якщо на продукцію встановлюються фіксовані або регульовані 

ціни, то в цьому разі собівартість − вихідна база ціни і є основою для 

визначення в її складі прибутку та інших елементів. При формуванні 

вільних цін собівартість продукції безпосередньо їхній рівень не визначає. 

Роль собівартості зводиться до того, що вона показує нижню межу, 

мінімальну ціну товару і є одним із чинників її визначення.  

Витрати, що входять до собівартості продукції, можуть бути 

згруповані за різними ознаками. За економічним змістом витрати 

поділяються на окремі елементи, за цільовим призначеннян — на 

калькуляційні статті, за способом віднесення на окремі види продукції — на 

прямі та непрямі, за обсягами виробництва − на постійні та змінні. 

Використання різних підходів до розподілу витрат дає змогу визначити 

результати діяльності окремих підрозділів підприємства та їхній внесок у 

формування собівартості та прибутковості виробленої продукції. 

Перша група об'єднує економічно однорідні витрати, які групуються 

за такими елементами: сировина та матеріали, паливо га енергія, заробітна 

плата, амортизація тощо. Таке групування дає можливість визначити  

ефективність використання ресурсів та виявити їхній вплив на обсяги 

виробництва, а звідси і на ціни товарів. 

Класифікація витрат за калькуляційними статтями нерозривні 

пов'язана з їхнім розподілом на прямі та непрямі (накладні). Прямі − це 

витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на певний вид продукції, 

робіт чи послуг. До непрямих належать витрати, які не можуть бути 

безпосередньо віднесені на конкретні вироби і тому розподіляються між 

ними відповідно до встановленої на підприємстві бази розподілу. Як 



правило, такою базою є загальна сума прямих витрат або заробітна плата 

основних виробничих робітників. 

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерською обліку 16 

«Витрати», собівартість продукції складається з виробничої собівартості та 

витрат, які пов'язані з операційною діяльністю. Виробнича собівартість 

містить прямі та загальновиробничі (непрямі) витрати. До складу першої 

групи входять прямі матеріальні витрати (вартість сировини та основних 

матеріалів, покупних і комплектуючих напівфабрикатів та ін.); витрати на 

оплату праці, які можуть бути прямо віднесені на конкретні види продукції; 

та інші прямі витрати (нарахування на соціальні заходи, амортизація 

виробничого обладнання та його поточний ремонт тощо). 

До загальновиробничих належать витрати, що пов'язані з ви-

робничою діяльністю таких структурних підрозділів підприємства, як 

цех, бригада, ділянка. Це витрати на управління виробництвом (оплата 

праці апарату управління підрозділів, відрахування на соціальні заходи, 

оплата службових відряджень та ін.), амортизація основних засобів 

загальновиробничого призначення і витрати на їхнє утримання, 

експлуатацію, ремонт та оренду, комунальні послуги (опалення, 

освітлення, водопостачання), витрати на охорону праці і т. д. 

Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні 

залежно від зміни обсягу виробництва. До змінних загальновиробничих 

витрат належать витрати на управління виробництвом, які  змінюються 

прямо пропорційно до зміни обсягів діяльності. Постійні — це 

витрати, абсолютна величина яких залишається незмінною, або 

змінюється незначно при зміні обсягу виробництва. Постійні та змінні 

загальновиробничі витрати розподіляються на види продукції чи робіт з 

використанням певної бази розподілу (години роботи, зарплата, обсяги 

діяльності, прямі витрати тощо). Сума прямих та загальновиробничих 

витрат становить величину виробничої собівартості. 

До складу непрямих належать також витрати, які пов'язані з 



операційною діяльністю. Вони, у свою чергу, поділяються на ад- 

міністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати. 

Адміністративні витрати — це такі загальногосподарські витрати, які 

пов'язані з обслуговуванням підприємства та управлінням ним (загальні 

корпоративні, утримання апарату управління та основних засобів, зв'язок, 

обов'язкові платежі тощо). Витрати на збут пов'язані з реалізацією 

продукції і містять витрати на тару, оплату праці продавців, 

транспортування продукції, рекламу та ін. Виробнича собівартість та 

операційні витрати в сумі складають повну собівартість продукції. 

Спираючись на розглянуті способи групування витрат, при 

визначенні ціни продукції можна застосувати два методи їхнього обліку: метод 

обліку повних витрат і метод обліку прямих витрат. Суть першого методу 

полягає в розрахунку собівартості одиниці  продукції, який містить у собі всі 

сукупні витрати (накладні та прямі ), що пов'язані з її виробництвом (табл. 

1.1). 

Таблиця 1.1       

Умовний приклад визначення собівартості одиниці                                                    

                                продукції методом обліку повних витрат 

№ п/п Показник Грн. 

 

 

1 

Прямі витрати 

 З них: 

 

14-00 

матеріальні 5-30 

на оплату праці 8-00 

інші прямі витрати 0-70 

витрати на управління виробництвом 4-90 

 

 

       2  

Загальновиробничі витрати 

з них: 

 

12-00 

витрати на управління виробництвом 4-90 

амортизація 3-70 

утримання та експлуатація основних засобів 2-60 

інші загальновиробничі витрати 0-80 

3 Виробнича собівартість (р.1 + р.2) 26-00 

4 Адміністративні витрати 8-90 

5 Витрати на збут 3-10 

6 Інші операційні витрати 1-00 

7 Повна собівартість (р.3 + р.4 + р.5 + р.6) 39-00 

 Недоліком цього методу є умовність розподілу непрямих (накладних) 



витрат за окремими видами продукції, що може неправильно відображати 

внесок кожного виробу до доходу підприємства. 

Припустимо, що підприємство випускає три однорідні види 

продукції: А, В і С. При цьому продукція «А» якраз буде тим виробом, 

повна собівартість якого на основі попередньою розрахунку визначена на 

рівні 39 грн. Загальна сума накладних витрат становить 500 тис. грн, які 

можуть бути віднесені на окремі вироби за трьома базами розподілу: 

пропорційно обсягу виробництва, прямим витратам та заробітній платі. За 

цих умов розрахунок можливої собівартості трьох виробів наведений у 

табл. 1.2. 

Таблиця 1.2   

Визначення собівартості окремих виробів за різними базами 

розподілу накладних витрат 

№ 

п/п 

Показник Вид продукції Усього 

А В С 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

 

1 

Обсяг 

виробництва, 

тис.шт. 

 

10 

 

40 

 

9 

 

36 

 

6 

 

24 

 

25 

 

100,00 

 

 

 

2 

Прямі витрати, 

тис.грн. 

з них: 

 

140 

 

25 

 

224 

 

40 

 

196 

 

     35 

 

560 

 

100,0 

зарплата основних 

виробничих 

працівників 

 

80 

 

50 

 

    48 

 

30 

 

32 

 

      20 

 

160 

 

100,0 

 

3 

Сума накладних 

витрат, тис.грн 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

500 

 

100,0 

 

 

 

 

4 

Розподіл 

накладних витрат 

(тис.грн) між 

виробами 

пропорційно: 

        

обсягу 

виробництва  

 

200 

 

40 

 

180 

 

36 

 

120 

 

24 

 

500 

 

100,0 

прямим витратам  125 25 200 40 175 35 500 100,0 

зарплаті 250 50 150 30 100 20 500 100,0 

 

 

 

 

5 

Повна 

собівартість (тис. 

грн) за розподілом 

витрат 

пропорційно: 

        

обсягу 

виробництва 

 

340 

 

- 

 

404 

 

- 

 

316 

 

- 

 

- 

 

- 



прямим витрат  265 - 424 - 371 - - - 

зарплаті 390 - 374 - 296 - - - 

 

 

 

6 

Собівартість 

виробу (грн) за 

розподілом витрат 

пропорційно: 

        

обсягу 

виробництва 

 

34,0 

 

- 

 

44,9 

 

- 

 

52,7 

 

- 

 

- 

 

- 

прямим витратам 26,5 - 47,1 - 61,8 - - - 

зарплаті 39,0 - 41,6 - 49,3 - - - 

 

Результати розрахунків свідчать, що по кожному з виробів між 

максимальними і мінімальними рівнями цін є досить істотні розбіжності, які 

щодо продукції «А» найбільші і становлять 47,2 %. І хоча собівартість 

кожного виробу обгрунтована методично правильно, усе ж не зрозуміло, 

яка ж із них є достовірною. Наведений приклад свідчить, що на основі 

розглянутих способів розподілу накладних витрат практично неможливо 

знайти оптимальну собівартість і, відповідно, ціну виробу. 

У країнах з ринковою економікою широко застосовується метод обліку 

прямих витрат, який спирається на систему «директ-костінг». Назва 

системи «директ-костінг», означає облік прямих витрат та базується на 

розмежуванні загальних витрат на постійні та змінні залежно від обсягу 

виробництва. Зі збільшенням або зменшенням обсягів виробництва змінні 

витрати на одиницю продукції залишаються сталими. До них належать 

витрати на сировину та матеріали, паливо та енергію для технологічних 

потреб, на заробітну плату виробничим працівникам тощо. До складу 

постійних витрат входять амортизація, орендна плата, комунальні послуги, 

оплата праці управлінського персоналу та ін. 

Сутність методу прямих витрат може бути розкрита тільки на основі 

нерозривного зв'язку між витратами, обсягом виробництва та ціною. Тому 

його практичне застосування розглянемо не як спосіб визначення саме 

витрат, а як підґрунтя для встановлення можливої ціни на продукцію. 

Постійні (накладні) витрати не підлягають калькулюванню. Але вони ра-

зом з прибутком входять до складу фінансового показника, який 

називається «маржинальний дохід». Шляхом віднімання від мар-



жинального доходу постійних витрат визначається прибуток і, відповідно, 

доцільність встановлення певної ціни на товар (табл. 1.3). 

Як свідчать дані таблиці, метод прямих витрат починається з 

можливої ціни, за якою товар буде продаватися на ринку. Доцільність 

застосування ціни визначається рівнем прибутку від реалізації продукції, 

який залежить від обсягу її виробництва (продажу) та величини 

маржинального доходу. Чим більшою є величина маржинального доходу, 

тим більший прибуток одержить підприємство від реалізації конкретного 

виробу. 

Таблиця 1.3          

Умовний приклад доцільності встановлення 

ціни методом прямих витрат 

№ 

п/п 

Показник Грн. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Ізмінні мовірна ціна виробу 

Змінні витрати 

Маржинальний дохід (р.1 – р.2) 

Сума постійних витрат 

Обсяг виробництва, шт. 

Постійні витрати на одиницю продукції (р.4 : 

р.5) 

Прибуток (р.3 – р.6) 

50 

15 

35 

240000 

10000 

24 

11 

 

Величина прибутку залежить також і від обсягу виробництва. 

Наприклад, при збільшенні випуску до 15 тис. шт. постійні витрати на 

одиницю продукції становили б 16 грн, а прибуток відповідно зріс би до 19 

грн (35 − 16). Навпаки, при падінні виробництва до 5 тис. шт. постійні 

витрати зросли б до 48 грн, що призвело б до збитків у розмірі 13 грн (35 − 

48) на одиницю продукції. Таким чином, наведений у табл. 1.3 приклад ще 

не свідчить про те, що ціна в 50 грн є найкращою. Для цього треба 

розглянути кілька варіантів ціни при різних обсягах виробництва. 

Розглянемо умовний приклад і припустимо, що підприємству потрібно 

визначити ціну на продукцію за таких умов: 

можливий обсяг виробництва становить величину в межах 7 − 20 



тис. виробів; 

ціна може бути встановлена від 30 до 60 грн за штуку; 

сума постійних витрат дорівнює 240 тис. грн., а змінні витрати на 

одиницю продукції становлять 15 грн. 

Порівнюючи наведені варіанти, можна зробити висновок, що 

найвигіднішим є третій варіант встановлення ціни, тому що підприємство 

отримає найбільший розмір прибутку. 

 

Таблиця 1.4               

Можливі варіанти встановлення ціни 

 

 

Варіант 

 

Ціна 

виробу, 

грн. 

 

Можливий 

обсяг 

продажу, 

тис.шт. 

Виручка 

від 

реалізації, 

тис.грн 

(гр.2*гр.3) 

Витрати, тис.грн.  

Прибуток, 

тис.грн.(гр.4- 

-гр.7) 

 

Постій

ні 

Змінні 

(15грн.* 

*гр.3) 

Повні 

(гр.5+ 

+гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 60 7 420 240 105 345 75 

2 50 10 500 240 150 390 110 

3 40 15 600 240 225 465 135 

4 30 20 600 240 300 540 60 

 

Зниження ціни до 30 грн є недоцільним, оскільки призведе до 

різкого падіння прибутковості. Такий результат свідчить про те, що 

насичення попиту відбулося за ціною 40 грн і тому подальше зниження ціни 

вже не може істотно вплинути на збільшення обсягу продажу. Але вибір 

конкретного варіанта встановлення ціни залежить від наявності вільних 

виробничих потужностей або можливостей щодо їхнього швидкого 

введення в дію. 

Таким чином, до позитивних сторін методуу прямих втрат можна 

віднести те, що, по-перше, калькуулювання витрат тільки в частині їхніх змінних 

величин значно спрощуує облік і підвищуує точність розрахуунків, а по-друуге, 

цей метод дає змогуу віднайти ефективні комбінації витрат, обсягуу та ціни і 

швидко переорієнтуувати виробництво уу відповідь на зміни ринкової 

кон'юнктуури.  



Поряд з витратами не менш значним елементом ціни є прибууток, що 

являє собою формуу чистого доходуу, який отримуує підприємство від 

реалізації продуукції після відшкодуування своїх витрат. Отримання прибууткуу 

є головним стимуулом буудь-якої форми підприємництва, що в уумовах 

ринкової економіки націлює кожне підприємство на отримання максимальної  

величини доходуу. Але йомуу ніхто не може гарантуувати отримання 

прибууткуу, оскільки, ууспіх його комерційної діяльності залежить від багатьох 

ринкових чинників, вплив яких навіть важко передбачити. Томуу кінцевий 

резуультат діяльності підприємства може буути як прибуутковим, так і 

збитковим.  

Залежно від порядкуу формуування цін прибууток може буути ви-

значений нормативним або залишковим методами. Нормативний метод 

застосовуується, коли на продуукцію встановлюються регуульовані ціни, 

або коли підприємство має намір визначити бажануу цінуу пропозиції на 

новий товар. В основі першого методуу лежать нормативи рентабельності 

до собівартості одиниці продуукції. Такі нормативи можууть буути 

розрахуунковими або граничними. 

Розрахуункові нормативи рентабельності визначаються підпри-

ємством самостійно на основі величини прибууткуу, який воно плануує 

отримати в певномуу періоді (як правило за рік). Необхідний розмір 

прибууткуу для підприємства визначається потребами його розвиткуу і має 

буути достатнім для забезпечення, як мінімуум, нормального процесуу 

відтворення. Томуу величина очікууваного прибууткуу може буути 

визначена через суумуу витрат, які підприємство має намір здійснити за 

його рахуунок. 

Припуустимо, що підприємство, виходячи із власних інтересів та 

чинного законодавства, плануує отримати 1,4 млн гри чистого прибууткуу, 

який бууде направлений на розвиток виробництва, матеріальне заохочення 

працівників, поповнення резервного фондуу, виплатуу дивідендів, 

погашення раніш взятих кредитів та інші потреби. При  цьомуу потрібно 



враховуувати, що отриманий прибууток обкладається податком. Томуу для 

визначення розміруу валового прибууткуу з уурахууванням податкуу на 

нього (Пв), можна використати такуу формуулуу: 

Пв=Пч/100-Сп*100 (1.3) 

де Пч – очікууваний чистий прибууток, грн; 

      Сп – ставка податкуу на прибууток, %. 

УУ нашомуу прикладі величина  валового прибууткуу, за уумови 30% 

ставки податкуу на нього становить 2 млн. грн:  

(1,4/100-30*100) 

Відношенням даної сууми прибууткуу до собівартості виробленої 

продуукції визначається її розрахуункова рентабельність. Наприклад, якщо 

повна собівартість продуукції становить 8 млн грн, то розрахуунковий 

норматив рентабельності дорівнюватиме 25 %: 

(2/8*100) 

Розрахуункові і граничні нормативи рентабельності застосовууються як 

інструумент визначення прибууткуу, який зараховуується в цінуу конкретного 

виробуу: 

П=С*Рн/100 (1.4) 

де Рн – норматив рентабельності, %. 

Наприклад, якщо собівартість виробуу становить 108 грн, то при 25 % 

нормативі рентабельності величина прибууткуу в ціні дорівнюватиме 27 грн: 

(108*25/100) 

Тоді ціна підприємства, як суума собівартості і прибууткуу, становитиме 

135 грн (108 + 27). 

Цінуу підприємства (Цпр) можна визначити, не обчислюючи окремо 

величинуу прибууткуу в ціні. З цією метою використаємо формуулуу: 

Цпр=С*(1+Рн/100) (1.5) 

Тоді, за вказаних уумов, ціна підприємства визначається таким чином: 

108*(1+25/100)=108*1,25=135 грн. 

При формууванні вільних цін рівень прибууткуу в них не обме-



жуується. Томуу його розмір може буути визначений залишковим методом, 

тобто як різниця між ціною та суумою собівартості, товарних податків та 

торгово-посередницьких надбавок. Цей метод ефективний тоді, коли 

підприємство бажає визначити доцільність продажуу продуукції за діючою 

ринковою ціною при власних витратах на її виробництво. 

УУ практиці вітчизняного ціноуутворення до складуу цін націо-

нальних товарів входять два непрямих податки: акцизний збір і податок на 

додануу вартість. Акцизний збір − це податок, який включається в ціни 

високорентабельних товарів не першої необхідності і в кінцевомуу 

підсуумкуу сплачуується їхнім покуупцем. Акцизним збором 

оподатковууються виключно товари і не оподатковууються роботи та 

послууги. 

Акцизний збір встановлюється в цінах тільки окремих товарів, перелік 

яких затверджуується Верховною Радою УУкраїни. З січня 2012 р. до 

перелікуу підакцизної продуукції входять п'ять товарних грууп: алкогольні 

напої, тютюнові вироби, транспортні засоби, нафтопродуукти та ювелірні 

вироби. 

Визначення розміруу акцизного зборуу, що включається в цінуу, 

здійснюється на основі ставок, які можна поділити на дві груупи. До 

першої входять тверді ставки в гривнях або євро на фізичнуу або 

уумовнуу одиницю продуукції. Так, на лікеро-горілчані вироби ставка 

акцизного зборуу становить 16 грн на один літр 100% спиртуу, на 

сигарети з фільтром — 10 грн за 1000 шт., на моторні бензини — 60 євро за 

1000 кг, на автомобілі з об'ємом циліндрів двигууна понад 3000 кууб. см — 

1,0 євро за 1 кууб. см (діяли на 1 січня 2015р.). 

До друугої груупи входять відсоткові ставки, які встановлюються до 

оборотуу (ціни) з реалізації товарів. Відсоткова ставка в розмірі 55% діє на 

ювелірні вироби. При визначенні акцизного зборуу в ціні вітчизняних 

товарів на основі відсоткової ставки необхідно враховуувати, що ставка 

встановлена до ціни, котра вже містить уу собі цей податок. Томуу 



величина акцизного зборуу в ціні визначається за формуулою: 

А=(С + П +А)*Ас/100 (1.6) 

де Ас — ставка акцизного зборуу, %. 

Але якщо ціна формуується на підприємстві, то наведена формуула 

не може буути застосована. Томуу виробник спочаткуу визначає цінуу, що 

складається із собівартості та прибууткуу, а потім цінуу з акцизним збором 

(ЦА) за формуулою:  

ЦА= (С + П)/100-Ас*100    (1.7) 

Різниця між цінами, що містять і не містять уу собі акцизний.; збір, 

або добууток ціни з акцизним збором на відповіднуу ставкуу,-дає змогуу 

визначити величинуу цього податкуу в ціні: 

А = ЦА - (С + П) (1.8) 

або 

А = ЦА*Ас/100 (1.9) 

Наприклад, якщо собівартість одиниці продуукції становить 108 

грн, прибууток − 27 грн, а ставка акцизного зборуу − 55%, то ціна з 

акцизним збором дорівнюватиме 300 грн: 

(108+27/100-55*100) 

а сам акцизний збір – 165 грн: 

(300-(108+27)), або (300*55/100) 

Сууми акцизного зборуу визначаються сууб'єктами підприємницької 

діяльності самостійно й оплачууються в порядкуу і строки відповідно до 

чинного законодавства УУкраїни. УУ разі подальшого перепродажуу 

придбаних товарів, акцизний збір не стягуується. 

Іншою формою непрямого податкуу, що входить до складуу ціни, є 

податок на додануу вартість. Він включається в ціни абсолютної більшості 

товарів та послууг за винятком тих, які не обкладаються цим податком: 

вуугілля та вуугільні брикети, уучнівські зошити та підруучники, дитячі 

жуурнали та газети, лікарські засоби та вироби медичного призначення, 

товари для інвалідів тощо. Перелік товарів (робіт, послууг), що звільняються 



від податкуу на додануу вартість є єдиним на всій території УУкраїни і 

може змінюватись уу законодавчомуу порядкуу. 

Податок на додануу вартість визначається в ціні товаруу (послууги) 

за діючою ставкою до оподаткованого оборотуу, який не містить уу собі 

цього податкуу, або інакше, до ціни, яка враховуує собівартість та 

прибууток. Якщо ціна встановлюється на підакцизний товар, то до 

оподаткованого оборотуу входить акцизний збір, а податок на додануу 

вартість визначається за формуулою: 

ПДВ= (С + П + А)*ПДВс/100 (1.10) 

де ПДВс — ставка податкуу на додануу вартість, %. 

Так, уу нашомуу прикладі, при 20 % ставці податкуу на додануу 

вартість, його величина дорівнюватиме 60 грн (300 * 0,2), а сама відпуускна 

ціна виробника становитиме 360 грн (300 + 60). 

УУ разі, коли на продуукцію діє відпуускна ціна, до якої вже входить 

податок на додануу вартість, то його величина в ціні визначається за 

формуулою: 

ПДВ = (С +П + А +ПДВ)*ПДВс/100 + ПДВс (1.11) 

В уумовах, коли ставка податкуу на додануу вартість встановлена в 

розмірі 20 %, попередню формуулуу можна записати таким чином: 

ПДВ= (С + П +А + ПДВ) *20/120 = С+П +А +ПДВ/6 (1.12) 

Так, якщо відпуускна ціна виробника становить 360 грн, то величина 

податкуу на додануу вартість уу її складі дорівнюватиме 60 грн (360 : 6). 

Процес надходження товаруу від виробника до кінцевого споживача 

(населення) може мати такі стадії: виробник − посередник − 

підприємство, виробник − роздрібна торгівля − населення, або виробник − 

посередник − роздрібна торгівля − населення. УУ цьомуу процесі можууть 

брати уучасть кілька посередників. Такий ланцюговий зв'язок зуумовлює 

необхідність встановлення цін на кожномуу етапі товаропросуування, що 

досягається за допомогою застосуування посередницько-збуутових і 

торговельних надбавок. Такі надбавки є самостійними елементами ціни і 



за своєю економічною природою аналогічні оптовим цінам підприємства. 

Вони покликані відшкодовуувати витрати обігуу продуукції і 

забезпечуувати отримання прибууткуу посередницьким і торговельним 

організаціям. Томуу розмір надбавки залежить від величини витрат уу 

сфері обігуу (заробітна плата, транспортні та навантажуувально-

розвантажуувальні роботи, паливно-енергетичні витрати, амортизація, 

оренда приміщень тощо), бажаного рівня прибууткуу та обсягуу 

продажуу. Враховууючи, що надбавки є формою доданої вартості, до 

їхнього складуу входить відповідний податок. Тоді посередницько-

збуутові і торговельні надбавки складаються з таких елементів: 

Нп(т) = ВО + П + ПДВ (1.13) 

де Нп(т) − посередницько-збуутова (торговельна) надбавка, грн; 

ВО − витрати обігуу посередницької (торговельної) організації, грн. 

Рівень посередницьких і торговельних надбавок державою в ціломуу 

не обмежуується. Вони визначаються за погодженням сторін і 

встановлюються, як правило, уу відсотках до ціни придбання товаруу. З 

окремих видів продуукції місцеві органи влади регуулюють рівень 

посередницьких і торговельних надбавок шляхом встановлення їхніх 

граничних рівнів. Вони діють на вітчизняні та деякі імпортні лікарські 

засоби і вироби медичного призначення, окремі види хліба і 

хлібобуулочних виробів, борошно пшеничне та житнє, дитяче 

харчуування та деякі інші види продовольчих товарів, ціни на які 

декларууються на місцях. 

Розрахуунок ціни з надбавкою здійснюється за формуулою: 

Цр = Цп * (1+Н/100) (1.14) 

де Цр − ціна реалізації товаруу, грн; 

Цп − ціна придбання (відпуускна ціна виробника чи посередника), 

грн; 

Н − посередницька або торговельна надбавка, %. 

Наприклад, магазин придбав уу виробника одиницю товаруу за 



відпуускною ціною 360 грн і встановив до неї надбавкуу в розмірі 15 %. 

Тоді роздрібна ціна магазинуу дорівнюватиме 414 грн [360 * (1 + 0,15], а 

торговельна надбавка − 54 грн (414 − 360). Таким самим методом 

визначається надбавка і відпуускна ціна посередника. 

В окремих випадках виникає необхідність використовуувати не 

надбавкуу до ціни, а її знижкуу. Застосуування знижки в основномуу 

зуумовлене ситууацією, коли постачальник (виробник чи генеральний 

дилер) сам пропонуує продавцю цінуу кінцевої реалізації. Тоді продавець 

повинен визначити цінуу придбання, за якою йомуу доцільно куупити такуу 

продуукцію, щоб забезпечити собі бажануу величинуу торговельної 

знижки. УУ цьомуу випадкуу цінуу придбання можна визначити за 

формуулою: 

Цп = Цр * (1 – З/100) (1.15) 

де З − торговельна (посередницька) знижка, %. 

Наприклад, якщо постачальник пропонуує продавцю встановити 

роздрібнуу цінуу товаруу в розмірі 414 грн, то при знижці в 13 %, ціна 

придбання для нього має не перевищуувати 360 грн [(414 * (1 - 0,13)]. 

УУ такомуу разі магазин одержить на свою користь знижкуу в розмірі 54 

грн (414 - 360). 

Таким чином, часткуу роздрібної ціни, яка залишається на користь 

торговельної (посередницько-збуутової) організації, можна розглядати, з 

одного бокуу, як надбавкуу до ціни придбання, а з іншого, як знижкуу з 

ціни реалізації. При цьомуу абсолютні величини надбавки або знижки 

збігатимууться, а відсоткові значення буудууть різними, що зуумовлено 

неоднаковою базою їхнього обчислення. 

 

 

 

1.3. Формуування цінової політики в інноваційній діяльності 



підприємства 

Сууть цінової політики полягає уу встановленні на товари підприємства 

таких цін і вмінні так варіювати ними залежно від попитуу на ринкуу, щоб 

оволодіти його певною часткою, забезпечити намічений обсяг прибууткуу і 

вирішуувати інші стратегічні та оперативні завдання. 

Цінова політика підприємства визначається в першуу чергуу її власним 

потенціалом, наявністю достатнього капіталуу, кваліфікованих кадрів, 

організацією діяльності, а не лише станом попитуу і пропозиції на ринкуу. 

Навіть наявний попит потрібно вміти задовольнити, причомуу в потрібний час, 

уу потрібномуу обсязі, в потрібномуу місці і при забезпеченні потрібного ринкуу 

якості продуукції. 

На політикуу цін великий вплив справляють керівники слуужбою збуутуу, 

завідууючі виробництвом, керівники фінансових відділів, буухгалтерія. Томуу 

питаннями розробки цінової політики підприємства займаються поряд із 

планово-економічними слуужбами й маркетингові відділи, і, по сууті, деякі з 

наведених нами нижче етапів формуування цінової політики підприємства 

являють собою етапи маркетингових досліджень, в ході яких виявляється 

інформація за трьома блоками. Перший блок передбачає визначення основних 

факторів збуутуу даного товаруу (його найбільш важливих характеристик). 

Друугий блок пов'язаний із отриманням інформації про конкуурентів, 

особливо з вибором конкуурууючих товарів і визначенням їх параметрів за 

основними факторами. УУ третьомуу блоці концентрууються дані про 

споживачів, в під час обробки яких складається вибірка для проведення 

опитуування, яка включає декілька категорій покуупців за найбільш 

контрастними ознаками. 

Існуує два підходи до ринкового ціноуутворення: встановлення 

індивідууальних цін або єдиних цін. Перший формуується на договірній основі в 

резуультаті переговорів між покуупцем та продавцем. Друугий 

характеризуується тим, що покуупці куупуують товар за однаковою ціною.  

Незалежно від того, яким чином формууються ціни на продуукцію, до 



ууваги берууться деякі загальноекономічні критерії, які визначають відхилення 

від рівня цін вверх чи вниз від споживчої вартості товаруу. Підприємства 

підходять до питання ціноуутворення по-різномуу. Проте загальний алгоритм 

методики розрахуункуу ціни простий, і його можна подати уу такій 

послідовності дій: 

1. Постановка завдань ціноуутворення. 

2. Визначення попитуу. 

3. Оцінка витрат. 

4. Аналіз цін і витрат конкуурентів. 

5. Вибір методуу ціноуутворення. 

6. Встановлення остаточної ціни. 

Розглянемо особливості здійснення кожного крокуу в політиці 

ціноуутворення конкретніше.  

Передуусім підприємство має вирішити, яких саме цілей вона прагне до-

сягнуути за допомогою конкретного товаруу. Якщо вибір цільового ринкуу і 

ринкове позиціонуування ретельно продуумані, тоді підхід до формуування 

комплексуу маркетингуу, включаючи і проблемуу ціни, досить ясний. Чим 

ясніше ууявлення про те, шо маєш на меті, тим легше встановлювати цінуу. 

Цілей цінової політики − значна кількість, проте найбільш поширені такі: 

забезпечення виживання (існуування підприємства на ринках) стає метою 

підприємства втих випадках, коли на ринкуу занадто багато виробників і пануує 

гостра конкууренція або різко змінюються потреби клієнтів. Виживання 

важливіше, ніж прибууток. Доти, доки знижені ціни покривають витрати, 

підприємства, які потрапили уу скруутне становище, можууть ще деякий час 

продовжуувати діяльність. Тобто в даномуу випадкуу підприємство призначає 

на свою продуукцію мінімально прийнятні для нього ціни; 

 максимізація поточного прибууткуу. Багато підприємців хотіли б 

встановити на свій товар цінуу, яка забезпечить їм отримання максимального 

прибууткуу. Для цього визначають можливий попит і попередні витрати за 

кожним варіантом цін. Із альтернативних варіантів обирається той, шо дає в 



короткостроковомуу періоді підприємствуу найбільший прибууток.  

максимальне розширення оборотуу. Цінуу, шо спрямована на 

максимізацію оборотуу, застосовуують, якщо продуукт виробляється 

корпоративно і важко визначити всю струуктууруу і фуункції витрат. Саметуут 

важливо оцінити попит. Реалізуувати цю метуу можна шляхом встановлення 

відсотка комісійних від обсягуу збуутуу; 

 оптимальне розширення збуутуу. Вважається, шо оптимальне 

розширення обсягуу збуутуу призводить до зниження витрат на одиницю 

продуукції та до збільшення прибууткуу. Відповідно до можливостей ринкуу 

встановлюють якомога нижчуу цінуу, що називається ціновою політикою 

настуупуу на ринок. Підприємства знижуують ціни на свою продуукцію до 

мінімально допуустимого рівня, підвищууючи тим самим часткуу свого 

ринкуу, домагаючись зниження витрат одиниці товаруу, і на цій основі 

можууть і далі знижуувати ціни. Проте така політика веде до ууспіхуу тільки 

якщо чуутливість ринкуу до цін велика, якщо є реальне зменшення витрат 

виробництва і збуутуу і якщо зниження цін відсууне конкуурентів уу бік; 

 оптимальне збільшення збуутуу з міркуування, що компанія якій 

належить найбільша частка ринкуу, бууде мати найнижчі витрати і найвищі 

довготривалі прибуутки. Домагаючись лідерства за показниками частки 

ринкуу, вона йде на максимально можливе зниження цін; 

„зняття вершків‖ завдяки встановленню високих цін. Підприємство 

встановлює на кожне своє виробниче нововведення максимально можливуу 

цінуу завдяки порівняльним перевагам новинки. Коли збуут за даною ціною 

скорочуується, підприємство знижуує цінуу, залуучаючи до себе настуупний 

прошарок клієнтів; 

лідерство уу якості. Підприємство, яка здатна закріпити за собою такуу 

репуутацію, встановлює високуу цінуу, щоб покрити витрати на досягнення 

високої якості і проведення дорогих наууково-дослідних і дослідно-

конструукторських робіт. 

Такі цілі цінової політики співіснуують між собою, не завжди 



збігаючись. Їх досягнення взаємодіє уу часі. 

Перед розглядом методик ціноуутворення згадаємо, що ринки буувають 

різних типів, кожен з яких ставить свої завдання уу сфері ціноуутворення і від 

яких залежить цінова політика продавця: 

ринок чистої конкууренції; 

ринок олігополістичної конкууренції; 

ринок монополістичної конкууренції; 

монополія. 

Тип ринкуу, на якомуу фуункціонуує підприємство, впливає і на її підходи 

до ціноуутворення, але в буудь-якомуу випадкуу фірмі важливо знати попит на 

свій товар, оскільки попит − один із найсууттєвіших цінотворчих чинників. 

Важливою характеристикою попитуу є його еластичність, тобто 

чууттєвість споживачів до зміни цін наданий товар. Чуутливість споживачівдо 

цін визначається цілою низкою психологічних та економічних факторів. 

Наприклад, чууттєвість покуупців до зміни цін бууде нижчою, якщо: 

продуукт розташовано на ринкуу окремо від інших (немає аналогів); 

споживачуу невідомі товари-замінники; 

споживачам важко порівняти якість різних взаємозамінних товарів; 

витрати споживачів на товар порівняно невисокі уу зіставленні з їх 

доходами; 

витрати споживачів на продуукт складають невеликуу часткуу його 

суукуупних витрат; 

споживач може частинуу витрат на куупівлю товаруу розподілити, з ким-

небуудь іншим; 

товар реально використати уу системі із раніше куупленими товарами; 

товаруу приписуується висока якість, особливий престиж, виключність; 

споживачі не мають можливостей довго зберігати товар. 

Чим менший руухливий попит, тим вищуу цінуу може встановити 

продавець товаруу. І навпаки, чим еластичніший попит, тим більше підстав уу 

підприємства використовуувати політикуу зниження цін на свою продуукцію, 



оскільки це призведе до збільшення обсягуу збуутуу. Це особливо вигідно, якщо 

збільшення виробництва призведе до загальної економії на витратах. Визначений 

на основі цінової еластичності попит визначає верхню межуу ціни. При цьомуу 

слід пам'ятати, що на попиті можууть позначитися, крім ціни, ще й інші 

чинники, наприклад, збільшення реклами, і стає неможливим визначити, яка 

частина збільшення попитуу пояснюється зниженням ціни, а яка − збільшенням 

реклами. 

Як визначити обсяг попитуу, повинна знати слуужба маркетингуу. 

Найпростіше перемножити кількість можливих споживачів на частотуу 

споживання товаруу. Попит, як правило, визначає максимальнуу цінуу, якуу 

підприємство може призначити на свій товар. 

Мінімальна ціна визначається витратами підприємства. Компанія прагне 

призначити на товар такуу цінуу, щоб вона повністю покривала всі витрати з 

його виробництва, розподілуу і збуутуу, включаючи прибууток. Томуу в процесі 

формуування цінової політики важливого значення набууває процес 

формуування прогнозної величини витратної частини ціни. Спростити 

виконання цього процесуу можна шляхом використання резуультатів 

стратегічного аналізуу собівартості продуукції. Під час проведення такого 

аналізуу відбуувається прогнозуування кожної витратної складової частини 

собівартості, аналізууються її прогнозні рівні та планууються заходи щодо 

зниження витрат підприємства на виробництво і реалізацію продуукції в 

прогнозованомуу періоді. 

Для забезпечення раціональної цінової політики необхідно зіставити 

струуктууруу витрат із запланованими обсягами виробництва і розрахуувати 

короткострокові середні витрати (на одиницю продуукції). При збільшенні 

випуускуу одиниці товаруу витрати  спочаткуу знижууються до досягнення 

визначеного обсягуу виробництва. Однак, якщо нарощуувати виробництво і 

далі, виникають додаткові витрати через перевантаження обладнання, 

додатковий його ремонт, поруушення виробничого ритмуу. Для відтягуування 

періодуу зростання витрат підприємство розширює виробничі потуужності і 



завдяки цьомуу продовжуує збільшуувати випууск продуукції, який 

суупроводжуується економією короткострокових середніх витрат (при наявності 

незадоволеного попитуу на продуукт). Проте ефективне розширення зновуу 

зуупиняється, і витрати почнууть зростати, підштовхууючи підприємця до 

нових капіталовкладень. Але такий процес нарощуування виробництва не може 

тривати безкінечно. Окрім обмеження попитуу обмеження має і саме ви-

робництво. Якщо на ринкуу фуункціонуує декілька конкуурентних фірм, що 

виробляють однаковий товар, але мають різні виробничі можливості, вони 

мають різний потенціал для конкууренції. 

Більшість витрат не носить обов'язкового характеруу, томуу керівництво 

самостійно визначає, наприклад, чи витрачатися на маркетингові дослідження, 

рекламуу, пошуук і збір інформації. При оптовій торгівлі витрати на одиницю 

товаруу значно нижчі, ніж при торгівлі уу роздріб. Чим більша партія, тим менші 

витрати, але зайва економія призводить до зворотних наслідків. Керівники 

прагнууть справляти за товар такуу цінуу, яка, як мінімуум, покривала б уусі 

валові витрати виробництва. 

На встановлення фірмою середнього діапазонуу цін впливають ціни 

конкуурентів та їх ринкові реакції. Необхідно знати ціни і якість товарів своїх 

конкуурентів. Для проведення такого аналізуу підприємство може скористатися 

одним із настуупних способів: 

1)доруучити своїм представникам зробити порівняльні закуупки, щоб 

зіставити ціни та якість товарів між собою;  

2)роздобуути прейскууранти конкуурентів, закуупити їх обладнання і 

розібрати його; 

3)попросити покуупців висловитися з приводуу того, як вони 

сприймають ціни і якість товарів конкуурентів. 

Знання про ціни і товари конкуурентів підприємство може використати як 

відправнуу точкуу для потреб власного ціноуутворення. Якщо її товар 

аналогічний товарам основного конкуурента, тоді його ціна близька до ціни 

товаруу цього конкуурента. По сууті підприємство користуується ціною для 



позиціонуування своєї пропозиції стосовно пропозиції конкуурентів. 

Для прийняття своєчасних рішень уу сфері ціноуутворення треба 

володіти достовірною інформацією про хід реалізації товарів конкуурентів. 

Основні показники, необхіднідля контролю цін конкуурентів, наведені нижче, 

але не слід забуувати, шо кожний товар має свої особ-ливості і конкретні 

характеристики, необхідні для аналізуу: 

динаміка обсягуу продажуу в натууральних і вартісних вимірниках для 

порівняння з попереднім роком і з різними сегментами ринкуу та 

каналами розподілуу; 

зміни цін конкуурентів за різними груупами товарів; 

обсяг продажуу за зниженими цінами, визначений як відсоток від 

продажуу за повними цінами; 

категорія споживачів, що виграють від зниження цін; 

динаміка витрат на маркетингові дослідження загалом і за конкретними 

товарами; 

дуумка покуупців відносно товарів; 

незадоволення запропонованою ціною як з бокуу споживачів, так і з 

бокуу торговельного персоналуу; 

зміни позиції споживачів щодо підприємства-конкуурента і його цін; 

кількість втрачених споживачів порівняно з попереднім періодом. 

Головним резуультатом аналізуу інформації про ціни, що отримуується з 

різних джерел, повинно буути скорочення кількості непередбачених ситууацій уу 

сфері цінової політики конкуурентів та мінімізація власних витрат. Адже буудь-які 

дії конкуурента щодо зміни цін можууть викликати уу підприємства значні 

втрати (недоотримання прибууткуу уу випадкуу підвищення цін конкуурентами 

та втрата частини ринкуу при зниженні ними цін). 

Підприємство не завжди в змозі провести аналіз варіантів своїх дій без-

посередньо в момент зміни цін конкуурентом, оскільки конкуурент, можливо, 

готуувався до цього крокуу досить довго, а чітко відреагуува-ти потрібно через 

декілька годин або днів. Томуу практично єдиний спосіб скоротити термін 



прийняття рішення про реакцію уу відповідь — передбачити можливі цінові 

маневри конкуурента і завчасно підготуувати відповідні заходи. 

УУ ціломуу всі методи ціноуутворення можна поділити на затратні та 

маркетингові. До кожної із зазначених грууп входить значна кількість 

методів, кожен з яких має свої позитивні та негативні сторони. Особливості 

використання кожного з методів буудууть розглянууті нижче. Механізм 

ціноуутворення в УУкраїні на рівні підприємств, як правило, дууже простий і 

недостатньо гнуучкий для уумов змінного попитуу. Саме цим визначається 

відсуутність на споживчомуу ринкуу окремих видів товарів (які швидко 

реалізууються в уумовах фіксованої вданомуу часовомуу інтервалі ціни) і 

проблеми затоварення торгових підприємств іншими видами товарів (ціна на які 

дещо виша, ніж платоспроможний попит на них). 

Підприємство сподівається, що обраний метод дає змогуу правильно роз-

рахуувати конкретнуу цінуу. Взагалі ж існуують дві груупи методів ціноуут-

ворення: 

1) витратні методи ціноуутворення; 

2) маркетингові методи ціноуутворення. 

До основних витратних методів ціноуутворення належать: 

метод «середні витрати плюс прибууток»; 

розрахуунок ціни на підставі аналізуу беззбитковості і забезпечення 

цільового прибууткуу; 

метод мінімальних витрат; 

метод ціноуутворення із підвищенням ціни шляхом надбавки до неї; 

метод цільового ціноуутворення. 

До  маркетингових методів належать такі методи: 

визначення ціни з орієнтацією на попит; 

визначення ціни на підставі аналізуу мінімальних прибуутків і збитків; 

визначення ціни на підставі максимального пікуу прибуутків і збитків; 

визначення ціни з орієнтацією на конкуурентів; 

визначення ціни з уурахууванням поточних цін; 



визначення ціни з орієнтацією на ринкові ціни; 

встановлення ціни шляхом слідуування за цінами офіційних лідерів на 

ринкуу; 

формуування ціни на основі вже прийнятих на даномуу ринкуу; 

метод визначення престижних цін; 

сууперницький метод відношення цін; 

встановлення ціни на основі відчуутної цінності товаруу. 

Розрахуунок ціни за методом «середні витрати плюс прибууток». 

Найпростіший спосіб ціноуутворення полягає уу нарахууванні певної 

націнки на собівартість товаруу. Для встановлення оптимальної ціни необхідно 

враховуувати особливості поточного попитуу і конкууренції. Методика 

розрахуункуу цін на основі націнок залишається попуулярною з низки причин. 

По-перше, продавці більше знають про витрати, ніж про попит. По-друуге, якщо 

цим методом ціноуутворення користууються всі підприємства галуузі, їх ціни, 

швидше за все, буудууть схожими. Томуу цінова конкууренція − мінімальна. По-

третє, вона вважається більш справедливою відносно і покуупців, і продавців. 

Розрахуунок ціни на підставі аналізуу беззбитковості і забезпечення 

цільового прибууткуу. Це ще один метод ціноуутворення на основі витрат. 

Підприємство прагне встановити цінуу, яка забезпечить їй бажаний обсяг 

прибууткуу. Як відомо, варіюючи ціною та іншими показниками, сууб'єкт гос-

подарювання може досягати різних резуультатів. Такий метод ціноуутворення 

вимагає від підприємства розглядуу різних варіантів цін, їх впливуу на обсяг 

збуутуу, необхідний для подолання рівня беззбитковості та отримання цільового 

прибууткуу, а також аналізуу ймовірності досягнення цього за кожною 

можливою ціною товаруу. 

Метод мінімальних витрат передбачає встановлення ціни на 

мінімальномуу рівні, достатньомуу для покриття витрат, пов'язаних із 

виробництвом конкретної продуукції. 

Настуупний метод − метод надбавки до ціни. Ціна розраховуується шляхом 

множення ціни закуупівлі, зберігання сировини і матеріалів на визначений 



коефіцієнт доданої вартості. Вказаний підвищууючий коефіцієнт визначається 

шляхом ділення загальної сууми прибууткуу від продажуу на собівартість. 

Ще один метод − цільового ціноуутворення. На його підставі роз-

раховуується собівартість на одиницю продуукції з уурахууванням обсягуу 

продажуу, який забезпечуує отримання наміченого прибууткуу. 

Важливуу роль також відіграє метод визначення ціни з орієнтацією на 

конкууренцію. Якщо підприємство займає монопольнуу позицію на ринкуу, вона 

здатна отримуувати найбільші прибуутки. Проте в уумовах зрілості ринкуу 

з'являється багато фірм, які активно впроваджууються на нього і розвивають 

конкууренцію за рахуунок здійснення стратегій дифе-ренціацій і 

диверсифікацій. 

УУ таких уумовах при визначенні ціни ефективний метод, який враховуує 

конкуурентне становище підприємства і даного товаруу чи послууги, а також 

всю конкуурентнуу ситууацію на ринкуу. В цьомуу випадкуу цінуу на товари, 

які продаються, визначають шляхом аналізуу і порівняння можливостей 

товарів даної підприємства відносно фірм конкуурентів на конкретномуу 

ринкуу, а також через аналіз і порівняння цін, які склались на ринкуу. 

Відповідно метод визнання ціни з такою орієнтацією полягає в ууточненні ціни 

з уурахууванням зміни конкуурентної ситууації та конкуурентного становища 

підприємства на ринкуу. Туут застосовуується метод визначення ціни шляхом 

орієнтації на ринкові ціни; метод формуування ціни шляхом наслідуування цін 

підприємства-лідера на ринкуу; метод визначення ціни на підставі цін, 

прийнятих на даномуу ринкуу; метод визначення престижних цін і 

сууперницький метод визначення цін. 

Так, метод формуування ціни шляхом орієнтації на ринкові ціни пе-

редбачає встановлення ціни відповідно до ціноуутворення і рівня цін, які 

склалися на ринкуу, не поруушууючи при цьомуу традиції ринкуу. Метод 

наслідуування звичайномуу рівню ринкових цін застосовуується при визначенні 

ціни на товари, які важко диференціювати: цемент, цуукор і т.і. Встановлена 

таким чином ціна визначається в особливій ціновій зоні кожною фірмою 



самостійно. 

Визначаючи цінуу з врахууванням рівня поточних цін, підприємство в 

основномуу враховуує ціни уусіх конкуурентів і менше ууваги звертає на показ-

ники власних витрат чи попитуу. Цей загальний підхід має різноманітні 

модифікації встановлення ціни залежно від конкретних уумов, в першуу чергуу 

від особливостей продуукції і типуу ринкуу. Такий метод ціноуутворення є 

досить попуулярним. УУ випадкуу, коли еластичність попитуу важко 

піддається виміруу, підприємством здається, що рівень поточних цін ууособлює 

колективнуу муудрість галуузі. Вони відчуувають, що підтримуувати рівень 

поточних цін означає зберігати нормальнуу рівновагуу в межах галуузі. 

Так, в уумовах, близьких до чистої конкууренції і однорідної продуукції, 

ціна встановлюється або на рівні поточної ринкової, або з міркуувань 

конкуурентної боротьби — дещо нижче неї. Це означає, що підприємствуу 

необхідно аналізуувати рівень своїх витрат на виробництво і збуут товарів, а не 

шуукати інформацію про ціни. 

Різновидом методуу встановлення ціни з уурахууванням ринкових цін є 

тендерний метод. УУ цьомуу випадкуу іде конкуурентна боротьба між 

товаровиробниками за підряди за контракт на виконання виробничо-технічного 

проектуу під час торгів. В закритих торгах берууть уучасть 2-3 великі 

підприємства, які мають великий авторитет на ринкуу. Мета кожного 

конкуурента - виграти тендер.                                                 

На ринкуу монополістичної конкууренції, коли багато виробників 

пропонуують продуукцію одного призначення, ціна на конкретний товар 

встановлюється з уурахууванням цін на аналогічні товари і співвідношення 

параметрів цих товарів.  З цією метою широко застосовууються параметричні 

методи ціноуутворення, засновані на кількісній залежності між ціною товаруу і 

його споживчими вартостями. Томуу при встановленні ціни товаровиробник 

повинен прогнозуувати якість свого товаруу і товаруу конкуурентів, рівень цін 

порівняно з якістю, а також врахуувати можливуу поведінкуу покуупців. При 

такомуу аналізі використовуують так звані рівноважні ціни, які обуумовлюють 



рівнуу ефективність використання товарів різної якості. 

Також фірмі необхідно враховуувати і ціни товарів-замінників. Адже саме 

низький попит на певний товар може пояснюватися сууттєво нижчими цінами 

товарів-замінників. Томуу, щоб «переключити» попит на свій товар, 

підприємство має встановлювати дещо нижчі ціни і забезпечуувати кращуу 

якість свого товаруу. 

Слід заууважити, що цей метод ціноуутворення має певні ризики, але при 

деяких типах ринкуу він є чи не єдиним можливим. Наприклад, якщо 

підприємство, займає домінууюче становище на ринкуу, має великий стуупінь 

довіри з бокуу покуупців, а також широкі можливості для встановлення на 

ринкуу ціни на більш вигідномуу для себе рівні, ніж інший, здатна вільно 

формуувати ціни з уурахууванням конкууренції; а є підприємства 

неконкуурентні і за стуупенем відомості, і за стуупенем визнання покуупцем 

їхньої торгової марки. Томуу ці підприємства буудууть дотримууватися для своєї 

продуукції рівня цін, визначеного фірмою-лідером. Ціни кожної підприємства 

обмежені певними рамками і не буувають вищі, ніж відповідні ціни 

підприємства-лідера. 

Практикуується ціноуутворення на основі цін, прийнятих на даномуу 

ринкуу. Туут застосовууються ціни, які зберігаються на стабільномуу рівні 

відносно певних товарів протягом тривалого проміжкуу часуу в конкретномуу 

ринковомуу просторі. В цьомуу випадкуу незалежно від обсягуу ринкової 

частки, якуу займає дана підприємство, навіть при незначномуу підвищенні 

ціни, відбуувається різке скорочення продажуу відповідних товарів і навпаки: 

при невеликомуу зниженні можливе різке збільшення збуутуу. Як приклад 

використання цього методуу можна назвати шоколад, сік уу металевих банках, 

що продається в автоматах і і т.ін. Щоб відмовитись від звичних цін і 

забезпечити їх підвищення, і покращуують якість товаруу, його 

фуункціональні якості, уупаковкуу, Ч стиль, дизайн, надають йомуу більшої 

привабливості, адаптууючи його до ринкуу покуупців, які прогнозууються. 

Характерне також встановлення престижних цін. Прикладами товарів 



такого ціноуутворення можууть буути коштовності, норкові шууби і т.і. 

Останнім часом відбуувається розширення асортиментуу престижних 

товарів. Вони мають люксовий рівень якості. Якщо такі товари буудууть 

продаватися за нижчими цінами, вони станууть легкодостуупними і втратять 

свою головнуу привабливість для ринкуу престижних покуупців. Разом з тим 

реально очікуувати істотного збільшення продажуу, якщо збуувати престижні 

товари за високими цінами, але нижче рівня, який склався на ринкуу. На ці 

товари встановлюють ціни вищі. Це бууде важливим стимуулом для покуупців, 

які розраховуують на демонстраційний ефект від товаруу, який куупуується, і є 

основою ще вищого рівня продажуу. Відповідно за такими товарами ефективно 

з самого початкуу виходуу на ринок використовуувати політикуу високих цін і 

підтримуування іміджуу надвисокого класуу. Також на ринках престижного 

ціноуутворення — встановлення цін на товари, що продаються на більш 

високомуу рівні порівняно з товарами, які продаються конкуурууючими 

підприємствоми з засобами використання престижуу товарної марки та 

великого іміджуу підприємства. 

Цікавий і загальний метод ціноуутворення, який використовуується на 

центральних оптових ринках, товарних ринках, ринках цінних паперів і т.і. 

Існуує 2 його різновиди: 

1. Підвищууючий метод ведення ауукціонуу, коли вказуується най- 

нижча ціна, після чого іде її підвищення, а товар дістається томуу, хто 

запропонуує найвищуу цінуу. 

2.Понижууючий метод ведення ауукціонуу, коли спочаткуу вказууєть 

ся найвища ціна. Якщо покуупця за такою ціною немає, ціна зни 

жуується. Право на уукладання уугоди куупівлі-продажуу на відповідний 

товар отримуує покуупець, який першим прийме цінуу продавця і таким 

чином погодиться на найбільш високуу цінуу в порівнянні з іншими 

уучасниками ауукціонуу. 

  До маркетингових методів можна віднести метод встановлення ціни на 

основі відчууженої цінності товаруу. В уумовах ринкової економіки багато 



товаровиробників при обгруунтууванні, розрахуункуу і встановленні ціни 

враховуує цінність своїх товарів. 

Основним фактором ціноуутворення в даномуу випадкуу вистуупає 

споживацьке сприйняття. Для виявлення споживацьких оцінок ви-

користовуують нецінові заходи впливуу: спеціальні опитуування, анкетуування 

та інші маркетингові дослідження, які дають змогуу формуувати в свідомості 

споживачів ууявлення про цінність товаруу. 

Використання цього методуу ціноуутворення вимагає об'єктивного 

підходуу до встановлення ціни: якщо вона виявиться більшою, ніж ціннісна 

значимість товаруу, яка визнається споживачем, збуут продуукції бууде 

нижчий розрахуункового; уу випадкуу невиправданого заниження ціни існуує 

ризик недотримання розрахуункової сууми прибууткуу. 

Як бачимо, маркетингові методи є дууже важливими, але на практиці вони 

використовууються разом із затратними методами. 

Мета всіх методик ціноуутворення − звуузити діапазон цін, уу межах якого 

бууде обрана остаточна ціна товаруу. Однак перед призначенням остаточної 

ціни підприємство повинна розглянуути низкуу додаткових уумов, до яких 

належать:  

а)   психологія ціносприйняття. Продавець повинен враховуувати не 

тільки економічні, й психологічні чинники ціни. Багато споживачів дивляться на 

цінуу як на показник якості. Багатьом підприємством вдається збільшуувати 

збуут своєї продуукції підвищенням ціни на свої товари, і ці товари буудууть 

вважатися престижними. Метод встановлення ціни з уурахууванням 

престижності товаруу виявляється особливо ефективним, наприклад, стосовно 

парфуумів або дорогих автомобілів, які можууть коштуувати в 10 разів дешевше, 

але люди платять за них уу 10 разів дорожче, оскільки вважають, що така ціна 

передбачає щось особливе. Існуує ще неписаний закон, якого дотримууються 

майже всі продавці: ціна обов'язково повинна виражатися непарним числом. 

Наприклад, замість ціни $200 встановлюють цінуу $ 199, і тоді для багатьох 

споживачів цей товар бууде коштуувати $100 і більше, а не $200 і більше; 



б) політика цін підприємства. Передбачуувануу цінуу потрібно перевірити 

на відповідність уустановкам політики цін, якуу практикуують. Безліч фірм 

виробили уустановки щодо свого бажаного цінового образуу, надання 

знижок з ціни і вживання відповідних заходів уу відповідь на ціновуу 

діяльність конкуурентів; 

в) вплив ціни на інших уучасників ринкової діяльності. Крім уусього 

іншого, необхідно враховуувати реакцію на передбачуувануу цінуу з бокуу 

інших уучасників ринкової діяльності. Як поставляться до цієї ціни 

дистриб'ютори та дилери? Як відреагуують на неї конкууренти? Чи не 

підвищать свої ціни постачальники? Чи не втруутяться державні органи, 

щоб перешкодити торгівлі за цією ціною? І нарешті, необхідно  знати 

закони країни, що стосууються встановлення цін, і буути уупевненим в 

«обороноздатності» своєї політики ціноуутворення; 

г)   ціноуутворення в межах товарної номенклатуури − підприємство 

прагне розробити системуу цін, яка забезпечуувала б одержання 

максимального прибууткуу щодо номенклатуури загалом: 

встановлення ціни в межах товарного асортиментуу. Необхідно 

встановити стуупінчастий розподіл цін на різні товари. При встановленні 

цінової «сходинки» кожного рівня необхідно враховуувати відмінності 

уу собівартості різних товарів, різницю в оцінках їх властивостей 

покуупцями, а також ціни конкуурентів. Завдання продавця − виявити 

відчуутні якісні відмінності товарів, що виправдовуують різницю в цінах; 

встановлення цін на товари-доповнювачі. Складність полягає уу 

визначенні того, що слід включити в початковуу цінуу як стандартний 

комплект, а що запропонуувати як вироби-доповнювачі. Якщо 

уукомплектуувати товар великою кількістю доповнювальних виробів, ціна 

може зрости до межі, коли покуупці відмовляться від придбання. УУ разі 

ж продажуу "голих" товарів (тобто без доповнювальних виробів) покуупці 

можууть відмовитися від їх придбання через необхідність доплати за 

доповнювальні вироби, які їх цікавлять; 



встановлення цін на обов 'язкові додатки. Виробники основних товарів 

часто призначають на основні товари низькі ціни, а на обов'язкові додатки 

встановлюють високі націнки, внаслідок чого їм вдається забезпечити 

високий прибууток за рахуунок продажуу обов'язкових додатків. Іншим 

виробникам, що не пропонуують власних обов'язкових додатків, 

доводиться для отримання такого ж валового доходуу встановлювати на 

свій товар більш високуу цінуу; 

встановлення цін на побічні продуукти виробництва. Якщо побічні 

продуукти не мають ціннісної значуущості, а позбавлення від них 

обходиться недешево, це позначиться на рівні ціни основного товаруу 

(наприклад, уу металуургії). Виробник прагне знайти ринок для цих побічних 

продууктів і часто готовий прийняти буудь-якуу цінуу, якщо вона покриває 

витрати з їх зберігання і доставки. Це дозволить йомуу знизити цінуу основного 

товаруу, зробивши його більш конкуурентоспроможним; 

д) встановлення цін за географічним принципом передбачає прийняття 

рішення про встановлення фірмою різних цін для споживачів уу різних 

країнах: 

встановлення ціни FОВ уу місці походження товаруу означає, що 

товар продається перевізникуу на уумовах франко-вагона, після чого всі 

права на цей товар переходять до замовника, який оплачуує всі витрати з 

транспортуування від місця виробництва до місця призначення. Недолік 

полягає в томуу, що це виявляється дорого для віддалених клієнтів, що 

призводить до втрати великої їх кількості; 

встановлення єдиної ціни з включеними в неї витратами з доставки − 

це повна протилежність встановлення ціни FОВ уу місці походження 

товаруу. УУ цьомуу випадкуу підприємство справляє єдинуу цінуу з 

включенням до неї однієї і тієї самої сууми транспортних витрат незалежно 

від віддаленості клієнта. Плата за перевезення дорівнює середній суумі 

транспортних витрат. Тоді більш наближені клієнти віддадууть перевагуу 

фірмі, яка користуується методом ціни FОВ уу місці походження товаруу, 



оскільки для них вона бууде нижчою, ніж для більш віддалених клієнтів. З 

іншого бокуу, з'являється більше шансів залуучити віддаленого замовника; 

встановлення зональних цін − щось середнє між попередніми 

методами. Всі замовники, що знаходяться в межах однієї зони, платять 

однуу і туу самуу суумарнуу цінуу, яка стає вищою в міруу віддаленості 

зони. Однак всередині цінової зони також з'являються більш віддалені 

клієнти, які буудууть оплачуувати частинуу транспортних витрат більш 

близьких клієнтів. Крім того, замовники по обидва боки від кордонуу 

цінової зони можууть перебуувають на відстані декількох кілометрів один 

від одного, а платити істотно різні ціни; 

встановлення цін стосовно базисного пуунктуу дає змогуу продавцеві 

обрати те або інше місто як базисне і справляти з уусіх замовників 

транспортні витрати в суумі, що дорівнює вартості доставки з цього 

пуунктуу незалежно від того, звідки насправді відбуувається 

відвантаження. Тоді одночасно з підвищенням розмірів суумарної ціни 

для замовників, які перебуувають неподалік від підприємства, для 

віддалених замовників ця ціна знижуується. Якщо всі продавці оберууть як 

базисний пуункт одне і те саме місто, що характерно для бірж, ціна з 

включенням витрат з доставки виявиться однаковою для всіх клієнтів і 

ціновуу конкууренцію бууде уусуунено. Для більшої гнуучкості ряд фірм 

обирає сьогодні як базисні декілька міст; 

встановлення цін з прийняттям на себе витрат з доставки 

застосовуується коли продавець зацікавлений уу підтримці ділових відносин 

з конкретним покуупцем або з певним географічним районом. УУ цьомуу 

випадкуу, щоб забезпечити надходження замовлень,  продавець бере на себе 

фактичні витрати з доставкою товаруу. Цим методом встановлення цін 

користууються для проникнення на нові ринки, а також для уутримання 

свого становища на ринках з конкууренцією, що загострюється; 

є) встановлення цін зі знижками і заліками. Як винагородуу споживачів 

за певні дії багато фірм готові змінювати свої початкові ціни. 



На рішення керівництва підприємства щодо політики ціноуутворення 

здійснюють вплив внуутрішні і зовнішні фактори. Маркетингові цілі та витрати 

підприємства слуугуують лише приблизним орієнтиром для визначення цін на 

товари або послууги. Перед тим як встановити кінцевуу цінуу, підприємство 

враховуує також стуупінь державного регуулювання, рівень і динамікуу 

попитуу, характер конкууренції, потреби оптових і роздрібних торговців, які 

продають товар кінцевомуу споживачуу.  

  



РОЗДІЛ 2 

ОЦІНКА УУПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ 

ПІДПРИЄМСТВА  

 

 

 

 

2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 

ПрАТ „Размарас‖(в минууломуу швейна фабрика „Размарас‖), 

уутворена на початкуу 1978 рокуу з двох швейних фабрик „Жовтень‖ та 

„Спорт одяг‖. Підприємство „Размарас‖ - комплексно-механізоване 

підприємство, яке має суучасне обладнання, використовуує найсуучашніші 

технології при виготовленні швейної продуукції. 

Вже багато років фабрика „Размарас‖ працює з провідними 

підприємствоми Європи: ‖Кайзер‖, ‖Данвер‖, ‖Мільтінберг‖, та іншими по 

виготовленню для них жіночого та чоловічого верхнього одягуу. 

Розподіл продуукції підприємства такий: 79 % продуукції-це виконання 

замовлень інофірм; 21 % - продуукції, яка виготовляється на внуутрішній 

ринок. 

Підприємство не має ніяких претензій до замовників, забезпечене 

обладнанням провідних фірм світуу: Японії, Німеччини, Іспанії; працюють 

автоматизовані системи проектуування та розкрою одягуу, 

використовуується комп’ютерна техніка на всіх етапах ууправління і 

виробництва. 

Свою продуукцію підприємство реалізуує в 4-х фірмових магазинах. 

Підприємство не має заборгованості по зарплаті, перед бюджетом. 

ПрАТ ВТШ підприємство „Размарас‖ − підприємство прибууткове. 

На підприємстві постійно вивчаються і впроваджууються нові 

технології виробництва одягуу провідних фірм Європи. 



Основні види діяльності підприємства це: виробництво верхнього 

одягуу, виробництво верхнього одягуу за індивідууальними замовленнями 

населення, роздрібна торгівля одягом. 

Підприємство „Размарас‖ комплексно-механізоване підприємство, 

обладнане новітнім уустаткууванням останніх поколінь фірм Японії, 

Німеччини, використовуує суучаснуу технологію при виготовленні швейної 

продуукції. На підприємстві  працюють: автоматизовані системи 

проектуування на розкрою одягуу, використовуується комп’ютерна техніка 

на всіх етапах виробництва та ууправління. 

Підприємство з рокуу в рік нарощуує темпи виробництва. Навіть уу 

період економічного спадуу підприємствуу вдалося зберегти досягнуутий 

рівень виробництва. В період зниження покуупної спроможності населення 

підприємство почало працювати на уумовах давальницької сировини, що 

дало змогуу не зменшуувати темпи виробництва та зберегти стабільний 

колектив. Підприємство не має заборгованості по заробітний платі та 

заборгованості перед бюджетом, що дає змогуу стабільно працювати без 

вимуушених зуупинок підприємства. 

Таблиця 2.1 

Аналіз асортиментуу продуукції 

Найменуування 

асортимент 

2016 рік 2017 рік Темп 

приростуу % 

до 2016р. 

2018 рік Темп 

приростуу % 

до 2017р. 

Пальто жіноче 77,6 49,5 63,8 47,9 97,8 

Пальто чоловіче 12,4 4,8 38,7 3,9 81,3 

Плащ жіночий 13,1 3,3 25,2 1,0 30,3 

Плащ чоловічий 11,5 5,1 44,3 0,7 13,7 

Кууртка жіноча 15,6 15,6 100,0 6,0 38,5 

Кууртка чоловіча 3,0 6,0 200,0 1,7 28,3 

Жакет жіночий 32,5 119,7 368,3 133,1 111,2 

Спідниця жіноча 0,1 0,6 200,0 10,6 1766,7 

Штани жіночі - - - - - 

Костюми жіночі 0,3 0,2 66,7 3,1 1550,0 

 

Правління підприємства постійно вирішуує питання технічного 

переобладнання виробництва. Так уу 2017 році бууло введено до 



експлууатації нове обладнання для котельної, проведено реконструукцію по 

зміні котлів, що дало можливість зменшити використання природного газуу 

на 50% та електроенергії на 30%, встановлено нове технологічне спеціальне 

обладнання в цехах фабрики, збуудоване нове приміщення складуу готової 

продуукції та інше. 

 Як видно з наведених даних фабрика зменшила випууск пальто 

жіночих та чоловічих та збільшила виробництво жакетів жіночих, спідниць 

та штанів жіночих, що продиктоване потребами ринкуу. 

Підприємство активно розвиває ділові стосуунки зі своїми 

традиційними партнерами, готова до нових ділових знайомств та 

співробітництва уу галуузі професійних інтересів. Основною метою 

підприємства є довгострокові взаємовигідні партнерські відносини, які 

задовольняють індивідууальні потреби замовників. 

Вже 12 років підприємство працює на уумовах давальницької сировини 

з провідними підприємствоми Європи, підприємства: „ARTEX‖(Франція), 

підприємство „Marks and Spenser‖ (Великобританія), підприємство 

„Weidmann Fasion‖ (Німеччина). 

Загальна стратегія розвиткуу бізнесуу спрямована на збільшення 

виробничих потуужностей та розширення асортиментуу продуукції що 

виробляється .  

Продуукція, що виробляється , на фабриці реалізуується уу 60 

магазинах на території УУкраїни. Торговий дім „Юність‖, ТОВ „Метро‖, 

ПАТ „Одежда‖ Херсон, „Дитячий світ‖, уу томуу числі уу 4 фірмових 

магазинах. 

Конкуурентами ПРАТ „Размарас‖ є підприємства м. Києва та УУкраїни 

з аналогічними виробами продуукції: 

ПРАТ „УУкраїна‖ (м. Київ); 

ПРАТ „Мрія‖ (м. Дніпропетровськ). 

Підприємство протягом кількох років виграє тендер на виробництво 

форменого одягуу для працівників Митної слуужби УУкраїни. 



На перспективуу підприємство плануує працювати на уумовах повного 

експортуу з підприємствоми Данії та Нідерландів. 

Аналіз проведемо за даними, представленими в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Техніко-економічні показники ПРАТ „Размарас” 

Найменуування показників Один. 

виміруу 

2016 

рік 

2017 

рік 

Темп 

приростуу %  

Обсяги виробництва в діючих цінах без 

ПДВ 

Тис.грн. 18171 25146 138,4 

В порівняних цінах Тис.грн. 48218 49234 102,1 

Собівартість виробленої продуукції Тис.грн. 11298 16169 143,1 

Витрати на 1 грн. виробленої продуукції Тис.грн. 62,18 643 126,5 

Вируучка від реалізації без ПДВ в т.ч. 

інші країни 

Тис.грн. 17117,52

5207 

23343 

5774 

136,4 

110,9 

Введено в дію основних фондів Тис.грн. 1728 1494 86,5 

Середньо облікова чисельність штатних 

працівників 

 

Чол. 

 

658 

 

676 

 

102,7 

З них ПВП Чол. 598 622 104,0 

Продууктивність праці Тис.грн. 80,6 79,2 98,2 

Фонд оплати праці Тис.грн. 3585 4820 134,5 

Прибууток від операційної діяльності Тис.грн. 5742 7489 130,4 

Прибууток від звичайної діяльності Тис.грн. 5710 7420 130,0 

Чистий прибууток Тис.грн. 4283 5194 121,3 

Дебіторська заборгованість Тис.грн. 2159 6126 283,7 

Кредиторська заборгованість Тис.грн. 991 4193 423,1 

Рентабельність % 37,9 32,1 -5,8 

 

Як видно з наведених даних підприємство має позитивні тенденції 

розвиткуу, зросли обсяги виробництва товарної продуукції на 138,4 %, уу  

діючих цінах та на 102 % уу порівняних цінах, підприємство отримуує 

прибууток та його обсяг виріс на  121,3 %. Серед негативних факторів слід 

визначити збільшення витрат на 1 гривню виробленої продуукції на 126,5 %, 

що вплинууло на зменшення отриманого прибууткуу та зниження 

продууктивності праці на 1,8 %. Зниження продууктивності праці пов’язане з 

підвищенням чисельності промислово-виробничого персоналуу на 104%. 

 

 

 



 

2.2. Аналіз цінової політики підприємства 

Аналіз рівня реалізації продуукції, яка виробляється на внуутрішній 

ринок, рівня цін та рентабельності за останні роки наведені уу таблиці 2.3. 

Як видно з наведених даних ціни на основні види продуукції 

збільшилися на 105-135 %, рентабельність продуукції виросла на 111% та 

109%, при цьомуу залишки готової продуукції на складах збільшилися на 

149% та 114%, а реалізація продуукції на внуутрішньомуу ринкуу знизилася 

на 12,6% та 15 %. 

Таблиця 2.3. 

Показник 2015 рік 

 

2016 рік Темп 

ростуу % 

до 2015р. 

2017 

рік 

Темп ростуу 

% 

до 2016р. 

Залишки продуукції на кінець 

рокуу, тис.грн. 

4289,0 6379,0 149,4 7311,0     114,8 

Випууск продуукції на 

внуутрішній ринок, тис.грн. 

98,5 8620,0 87,4 7322,9 85,0 

Реалізація продуукції на 

внуутрішньомуу ринкуу, 

тис.грн 

8813,4 6817,0 77,3 3736,0 54,8 

Ціни на основні види 

продуукції грн.. (середні) 

     

Пальто 248,0 262,3 105,8 275,8 105,1 

Плащі 175,8 163,2 92,8 195,7 119,9 

Кууртки 118,0 124,5 105,5 169,2 135,9 

Жакети 93,2 81,4 87,3 86,6 106,4 

Рентабельність % 87,7 97,9 111,6 107,0 109,3 

 

На рівень реалізації продуукції впливають багато факторів, уу томуу 

числі куупівельна спроможність населення, наявність більш дешевої робочої 

продуукції з Китаю та Туурції та рівень цін на продуукцію підприємства. 

Підприємствуу потрібно звернуути уувагуу на рівень рентабельності та цін 

на свою продуукцію, проводити постуупове зниження цін на продуукцію, що 

дозволить збільшити рівень продуукції та суумуу реального прибууткуу від 

реалізації. 

Динаміка чисельності персоналуу представлена уу таблиці 2.4. 

Як видно з наведених даних підприємство збільшило чисельність 



персоналуу, приріст чисельності відбуувається за рахуунок збільшення 

чисельності робітників, що свідчить про розширення виробництва. 

Основними джерелами поповнення персоналуу на підприємстві є 

профільні професійно-технічні уучилища та слуужба зайнятості. 

Таблиця 2.4 

Динаміка чисельності персоналуу 

Категорія персоналуу 2015 рік 2016 рік 2017 рік Темп приростуу 

% до 2016р. 

Всього 645 676 692 102,3 

Промислово-виробничий 

персонал 

598 622 645 103,7 

Робітники 507 527 547 103,8 

В т.ч.відрядники 373 393 414 105,3 

Почасовики 134 134 133 99,3 

Керівники, спеціалісти та 

слуужбовці 

91 95 98 103,2 

В т.ч. керівники 36 37 38 102,7 

спеціалісти 52 55 57 103,6 

слуужбовці 3 3 3 100,0 

 

Підприємство періодично дає наочнуу рекламуу та рекламуу уу засобах 

масової інформації про наявність вільних робочих місць, професії та 

кваліфікацію працівників, які необхідні виробництвуу. 

Працівники підприємства постійно підвищуують свою кваліфікацію. За 

останній рік підвищили кваліфікацію 16 чоловік,  уу томуу числі 

безпосередньо на виробництві – 16 чоловік. Працівники підприємства 

підвищуують свій освітній рівень уу закладах вищої та середньо-спеціальної 

освіти за заочною формою навчання. 

Розподіл чисельності промислово-виробничого персоналуу за освітою 

представлено уу таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5. 

Освітня струуктуура персоналуу 

 Вища Середня 

спеціальна 

Професійно-

технічна 

Всього 

Керівники 21 15 1 37 

Фахівці  56 6 - 62 

Технічні слуужбовці - 1 2 3 



Робітники 8 56 625 689 

Всього 85 78 628 791 

  

Проаналізууємо змінуу кадрів по статі. Дані представимо в таблиці 2.6 

 

Таблиця 2.6 

Аналіз персоналуу по статі 

Аналіз показуує, що зруушення, які пройшли уу струуктуурі 

персоналуу, незначні. Шостуу частинуу всієї кількості персоналуу 

становлять чоловіки, що говорить про специфікуу виробництва. 

Продовжимо аналіз кадрового потенціалуу аналізом за віковим складом 

працівників. Резуультати представлені в таблиці 2.7. 

Таблиця 2.7 

Аналіз персоналуу за віковим складом 

 

Показники 

Фактично 

за 2016 рік 

Фактично 

за 2017 рік 

Відхилення 

чоловік % чоловік % абсолютне відносне 

Всього працівників: 

В томуу числі 

до 18 років 

18 – 25 

26 – 36 

37 – 50 

старше 50 

676 

 

12 

177 

184 

268 

35 

100 

 

21,78 

26,18 

27,22 

39,64 

5,18 

692 

 

- 

243 

193 

278 

48 

100 

 

- 

35,12 

27,89 

40,17 

6,93 

16 

 

-12 

66 

9 

10 

13 

2,31 

 

-100,00 

27,16 

4,66 

3,59 

27,08 

 

Одержані дані показуують, що середній вік персоналуу в межах 30 

років. Пройшли значні зміни уу кількості працівників для таких вікових 

грууп: до 18 років  зменшилась  на 100%; від 18 до 25 років – збільшилася на 

27,16 %; старше 50 років – збільшилась на 27,08 %. В інших вікових груупах 

 

Показники 

Фактично 

за 2016 рік 

Фактично 

за 2017 рік 

Відхилення 

чоловік % чоловік % Абсол. Віднос. 

Персонал підприємства 

В томуу числі 

Чоловіки 

Жінки  

676 

 

112 

564 

100 

 

16,57 

83,43 

692 

 

113 

579 

100 

 

16,33 

83,67 

16 

 

1 

15 

2,31 

 

0,88 

2,59 



пройшли незначні зруушення в чисельності працівників. 

Проведемо аналіз зміни чисельності робітників за тарифним розрядом. 

Резуультати представимо в таблиці 2.8. 

Дані показуують, що за звітний рік уу порівнянні з минуулим  кількість 

робітників  з тарифними розрядами 3,4,5,6 збільшилась. Зменшилась 

кількість робітників із  розрядом 2. В ціломуу можна сказати, що 

кваліфікація робітників зросла. 

Таблиця 2.8 

Аналіз  чисельність робітників за тарифним розрядом 

 

Показники 

Фактично 

за 2016 рік 

Фактично 

за 2017 рік 

Відхилення 

чоловік % чоловік % абсолютне відносне 

Кількість робітників 

Кваліфікаційний склад 

(розряд по єдиній 

тарифній сітці) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

507 

 

 

 

- 

48 

161 

136 

98 

64 

100 

 

 

 

- 

9,47 

31,76 

26,82 

19,33 

12,62 

527 

 

 

 

- 

42 

163 

138 

112 

72 

100 

 

 

 

- 

7,97 

30,93 

26,19 

21,25 

13,66 

20 

 

 

 

- 

-6 

2 

2 

14 

8 

3,79 

 

 

 

- 

-0,40 

1,23 

1,45 

12,5 

11,11 

 

Завершальним етапом аналізуу кадрового потенціалуу бууде аналіз 

персоналуу за відношенням до власності. Цей фактор також вважається 

мотивууючим: якщо працівник є співвласником майна, він зацікавлений уу 

одержанні більшого прибууткуу. 

Резуультати аналізуу представимо в таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9 

Аналіз персоналуу за відношенням до власності 

 

Показники 

Фактично 

за 2015 рік 

Фактично 

за 2016 

Відхилення 

чоловік % чоловік % абсолютне відносне 



 

Одержані дані показуують, що співвласників уу звітномуу році 

зменшилась на 6,84%, і збільшилась чисельність працівників по наймуу на 

13,46%.  

Дані для проведення аналізуу кадрового потенціалуу взяті зі звітності 

підприємства  «Звіт з праці» за 2016 - 2017 роки, та згідно штатного 

розкладуу працівників ПРАТ ―Размарас‖. 

Таблиця 2.10 

Баланс рабочого часуу 1 працівника 

Показник 2016 р.  % 2017 р.  % 

Чисельність 676  692  

Календарна кількість днів 365  365  

Вихідні та святкові 101,8  101,3  

Номінальна кількість днів 263,2  263,7  

Кількість неявок всього 39,2  49,0  

Номінальна кількість днів без 

врахуування відпуусток 

239,8  231,3  

Кількість робочих днів на одного 

працівника 

224,0  214,9  

Відпрацьовано працівником чол/дн. 151405  148697  

Відпрацьовано робітниками чол/час 1220197  1189212  

Середня тривалість робочого дня 8,06  8,00  

Відпрацьовано чол/год одним 

робітником 

1805  1719  

Неявки всього 39,2 17,5 48,9 22,7 

            в т.ч.      

Відпуустки 23,5 10,5 31,8 14,8 

Відпууск на навчання 1,2 0,5 2,3 1,1 

Лікарняні 13,2 5,9 12,3 5,7 

З дозволуу законодавства 0,1 0,0 0,1 0,0 

З дозволуу адміністрації 1,2 0,5 2,3 1,1 

Прогуули 0,03 0,0 0,02 0,0 

 

Аналіз робочого часуу 1 працівника. Аналізууючи баланс робочого часуу 

1 працівника бачимо, що уу 2017,р. в порівнянні з 2016р. Зменшилась 

Персонал підприємства 

Відношення до  власності 

співвласник  

по наймуу 

676 

 

406 

270 

100 

 

60,06 

39,94 

692 

 

380 

312 

100 

 

54,91 

45,09 

16 

 

-26 

42 

2,31 

 

-6,84 

13,46 



кількість робочих днів на 1 працівника, скоротилась середня тривалість 

робочого дня, а також зменшилось відпрацьованих людино – днів і годин – 

все це негативно впливає на обсяг виробництва продуукції на підприємстві, 

при цьомуу чисельність працівників на підприємстві збільшилась.  

Скорочення кількості робочих днів уу порівнянні з попереднім роком, 

пов’язане зі збільшенням відпуусток з дозволуу адміністрації, а також 

чергових відпуусток.  

Таблиця 2.11 

Матеріальне стимуулювання працівників на фабриці “Размарас” 

Всього персоналуу 2017 рік 

Найменуування видуу оплати  

Основна заробітна плата 2398496,69 

Оплата за розцінками 676846,12 

Погодинна оплата 751759,82 

 

Оплата переробок 908,76 

Оплата відряджень 3005,72 

Всього основна заробітна плата 3831017,11 

Додаткова заробітна плата  

Премії за покращення господарських резуультатів 176503,00 

Премія за квартал 0,00 

Доплата за сууміщення професій 97707,36 

Доплата за роботуу уу вечірній час 10311,69 

Премія працівникам магазинуу 34773,28 

Оплата вихідні та святкові 26915,40 

Доплата бригадирам  1679,64 

Відпууск на навчання 12018,59 

Доплата за важкі та шкідливі уумови праці 3182,94 

Оплата позауурочних годин 0,00 

Держзобов’язання 194,10 

Доплата підліткам 10936,12 

Персональна надбавка  7207,60 

Збереження середнього заробіткуу 11590,65 

Оплата за народження дитини 2273,93 

Доплата за клас 2594,60 

Оплата за навчання працівників 300,00 

Оплата донорам 258,43 

Оплата уучням 3557,77 

Оплата за перекваліфікацію 0,00 



Оплата за труудовими уугодами 57771,62 

Премія неспискового складуу 3044,62 

Всього додаткова заробітна плата 756393,31 

В т.ч. невідпрацьований час 305060,97 

Компенсації та винагороди  

Оплата сууспільним касирам 9814,55 

Оплата простоїв 0,00 

Оплата відпуустки уучасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 2560,53 

Премії юбілярам  500,00 

Особлива важкі завдання 175,00 

Матеріальна допомога 3785,00 

Матеріальна допопмога на оздоровлення 197585,00 

Матеріальна допомога на продуукти 11458,52 

Всього матеріальна допомога 212806,52 

Відпууск зарахуунок прибууткуу 0,00 

Додатковий відпууск на похорони 0,00 

Матеріальна допомога при виході на пенсію 6381,00 

Засоби на придбання паю 0,00 

Всього пільги 6861,00 

Всього заохочення та компенсації 232717,60 

В т.ч. за невідпрацьваний час 0,00 

Фонд оплати праці 4820128,02 

 

Середньомісячна заробітна плата всього персоналуу уу звітномуу році 

становила 5360,3 грн. 

Питома вага основної заробітної платні уу загальномуу фонді оплати 

праці становить 79,5%,  додаткової – 15,7%, а заохочення та компенсуування 

– 4,8%. 

Виробничі, труудові та соціально-економічні відносини на 

підприємстві регуулюються колективним договором. Положення договоруу 

поширюються на всіх працівників підприємства незалежно від їх членства уу 

профспілці. 

Колективним договором регуулюються такі питання: 

- тривалість робочого часуу та режим роботи; 

Оплата тимчасового замісництва 993,09 

Компенсація за невикористануу відпуусткуу 32592,26 

Відпуускні 259393,42 

Оплата на навчання на куурсах підвищення кваліфікації 0,00 



- час відпочинкуу; 

- питання охорони праці; 

- зайнятість працівників; 

- оплата праці; 

- нормуування праці; 

- формуування, розподіл та використання прибууткуу; 

- соціально-побуутові питання; 

- додаткові пільги та виплати працівникам; 

- питання куультуури. 

З метою посилення матеріального заохочення на підприємстві діє 

система плаваючих тарифів. 

 

 

 

 

2.3. Аналіз та оцінка фінансового стануу підприємства 

Фінансовий стан підприємства - це здатність підприємства 

фінансуувати свою діяльність. Він характеризуується забезпеченістю 

фінансовими ресуурсами, необхідними для нормального фуункціонуування 

підприємства, потребою в їх розміщенні і ефективністю використання, 

фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними особами, 

платоспроможністю і фінансовою стійкістю. 

Фінансовий стан може буути стійким, нестійким і кризовим. 

Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансуувати свою 

діяльність на розширеній основі свідчить про його хороший фінансовий стан. 

Фінансовий стан може буути стійким, нестійким і кризовим. 

Здатність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансуувати свою 

діяльність на розширеній основі свідчить про його хороший фінансовий стан. 

Стійкий фінансовий стан в свою чергуу здійснює позитивний вплив 

на виконання виробничих планів і забезпечення потреб виробництва 

необхідними ресуурсами. Томуу фінансова діяльність як складова 



частина господарської діяльності направлена на забезпечення планомірного 

надходження і використання грошових ресуурсів, виконання 

розрахуункової дисципліни, досягнення раціональних пропорцій 

власного і залуученого капіталуу і найбільш ефективного його 

використання. Головна мета фінансової діяльності - вирішити, де, коли і як 

використовуувати фінансові ресуурси для ефективного розвиткуу 

виробництва і отримання максимального прибууткуу. Для того щоб 

вижити в ринкових уумовах і не допуустити банкруутства підприємства, 

необхідно добре знати, як керуувати фінансами, якою повинна буути 

струуктуура капіталуу по складуу і джерелам уутворення, якуу часткуу 

повинні займати. 

Для характеристики фінансового стануу підприємства «Размарас», я 

використала настуупні показники: неплатежі, коефіцієнти: незалежності 

(власності), фінансової стійкості, ділової активності, ефективності 

використання фінансових ресуурсів (всього майна), ефективності 

використання власних коштів, загальний коефіцієнт покриття та коефіцієнт 

уучасті власних та довгострокових позикових коштів в  

матеріальних затратах. Для визначення цих показників достатньо 

інформації, що є уу формі 1 (Баланс промислового підприємства) та формі 2 

(Звіт про фінансові резуультати). 

Розрахууємо ці показники за даними наведеного балансуу. 

1. Неплатежі ( прострочення позик, внесків до бюджетуу, затримка 

оплати рахуунків постачальників, погашення зобов'язань банкуу іншим 

кредиторам). Ряд. 

620 

За даними балансуу (тис. грн.): 

а) на початок періодуу б) на кінець періодуу 

Ряд. 620 1348,0 тис. грн. Ряд. 620 4426,4 тис. грн. 

2. Коефіцієнт незалежності = Джерела власних коштів / Джерела всіх коштів  

п-ва = = ряд. 380 / ряд. 640 



а) на поч. пер. Кнезал п.п = 19338,0 / 20686,0 = 0,9348    

б) на кін. пер. Кнезал. к.п = 19541,0 / 23967,4 = 0,8153 

Коефіцієнт незалежності (власності) показуує, яка питома вага джерел 

власних коштів уу всіх джерелах підприємства. Чим більше питома вага 

своїх джерел в загальній їх масі, тим більш незалежний стан уу 

підприємства, від позикових джерел, тобто тим вище коефіцієнт власності. 

Вимірюється цей показник в долях одиниці. Можна його виразити і в %, 

якщо помножити на 100. Тоді даний показник бууде означати, скільки % 

складають свої джерела коштів уу всіх наявних. Допуустима величина 

показника 0,5. Це означає, якщо коефіцієнт незалежності 0,5 та більше, 

джерела власних коштів складають половинуу, або більше половини всіх 

наявних джерел, тобто стан підприємства незалежний. В нашомуу випадкуу 

коефіцієнт незалежності що на початок періодуу, що на кінець періодуу 

більший 0,5 томуу, стан нашого підприємства є незалежним. 

3. Коефіцієнт фінансової стійкості = (Джерела власних коштів + 

Довгострокові  позикові кошти) / Джерела всіх коштів  

К фін.ст. = (ряд. 380 + ряд. 480) / ряд. 640  

а) на поч. пер. К фін.ст.п.п =  (19338,0 + 0) / 20686,0  = 0,9348 

б) на кін. пер. К фін.ст.к.п =  (19541,0 + 0) / 23967,4 =  0,8153 

Коефіцієнт фінансової стійкості характеризуує стійкість фінансового 

стануу. Вимірюється він в долях одиниці, можна виражати також і в %. 

Середній його рівень 0,7, тобто якщо джерела власних коштів разом з 

довгостроковими позиковими складають 0,7 і більше (70% і більше), тоді 

фінансове становище підприємства стійке. В протилежномуу випадкуу - 

воно не стійке. 

4.Коефіцієнт ділової активності = Чистий дохід / Валюта балансуу 

середньорічна = Ф. 2 (ряд. 35) / ((ряд. 640 п.п. + ряд. 640 к.п.) /2) 

Коефіцієнт ділової активності характеризуує обіговість уусього 

майна підприємства, вимірюється в оборотах, розраховуується за 

періодом що аналізуується. 



Коеф. ділової активності = 20159,8 / (20686 + 23967,4) / 2   = 0,9020    

оборотів 

5. Коеф. еф. викор. фін. рес-ів(всього майна) = (Фінансові 

резуультати від звичайної діяль-ті до опод. + Фінансові резуультати від 

надзвичайної діяль-ті) / Валюта пасивуу балансуу = Ф. 2 (ряд. 170 – ряд. 175 

+ ряд. 200 – ряд. 205) / ряд. 640 

Коефіцієнт ефективності використання фінансових ресуурсів (всього 

майна) характеризуує кількість прибууткуу від звичайної діяльності до 

оподаткуування та надзвичайних доходів, на 1 грн. майна (капіталуу). 

Виражається він в гривнях. При розрахуункуу показника на початок періодуу 

прибууток береться за попередній період з форми 2.  

а) на початок періодуу  

Коеф.еф. викор.фін.рес-ів(всього майна)п.п =  (1686,0 –  0 + 0 –  0) / 

20686 = =0,0815043 грн.       

б) на кінець періодуу 

Коеф.еф.викор.фін.рес-ів(всього майна)к.п = (1171,0 – 0 + 0 – 0) /23967,4  

= =0,048858 грн. 

6. Коеф.еф.викор.вл.кошт. =  (Чистий прибууток (збиток) / Джерела 

власних коштів=  Ф.2 (ряд.220 * ряд. 225)) / ряд. 380    

Коефіцієнт   ефективності  використання   власних   коштів   показуує   

скільки чистого прибууткуу (збиткуу) припадає на 1 грн. власних коштів 

(власного капіталуу), а) на початок періодуу 

 Коеф.еф.викор.вл.кошт.п.п = 1264,0 /19338,0  = 0,06536 грн. 

б) на кінець періодуу 

Коеф.еф.викор.вл.кошт.к.п =  820 / 19541 = 0,04196 грн. 

7. Заг.коеф.покр.по бал. = Всі обігові кошти / Короткострокові 

забов’язання = ряд. 260 / ряд. 620 

Загальний коефіцієнт покриття по балансуу показуує скільки раз 

наявними обіговими коштами можна покрити короткострокові (поточні) 

зобов'язання. Виражається він в разах. Середня допуустима його величина 



2,0 - 2,5 раз. Однак при високій обіговості обігових коштів даний показник 

може буути і менше ніж 2,0-2,5, але не менше 1.  

а) на початок періодуу 

Заг.коеф.покр.по бал.п.п = 8944,2 / 1348,0 = 6,635 раз 

   б) на кінець періодуу 

Заг.коеф.покр.по бал. к.п  = 11658,4 /  4426,4 = 2,633 раз 

8.Коеф.ууч.вл.ідовг.поз.кошт.в мат.зап.і затр. = Власні і довгострокові 

позикові кошти / Запаси і затрати = (ряд. 380- ряд. 80 + ряд. 480) / ряд. 260   

Коефіцієнт уучасті власних та довгострокових позикових 

коштів в матеріальних запасах і затратах характеризуується питомою вагою 

власних і довгострокових позикових коштів в запасах і затратах. 

Виражається він в долях одиниці, можна виразити його і в %. Тоді він 

показуує скільки процентів в запасах і затратах складають власні з 

довгостроковими позиковими коштами. 

а) на початок періодуу 

Коеф.ууч.вл.і довг.поз.кошт.в мат.зал.і затр.п.п = (19338 – 11739 + 0) 

/8944,2 =  =0,8496 

б)на кінець періодуу 

Коеф.ууч.вл.і довг.поз.кошт.в мат.зап.і затр к.п = (19541 - 12304 + 0) / 

11658,4 = =0,6208 

За резуультатами виконаного аналізуу видно, що неплатежі уу 

підприємства є і на початок і на кінець періодуу, але на кінець періодуу 

вони трохи збільшилися (з 1348 тис.грн. до 4426,4 тис.грн.). Фінансовий 

стан уу підприємства незалежний оскільки коефіцієнт незалежності вище ніж 

0,5 І фінансово стійкий (коефіцієнт фінансової стійкості вище 0,7). Всі 

кошти підприємства (капітал) протягом періодуу, що аналізуується 

(рокуу) зробили 0,9020 оборотів, що свідчить про високуу обіговість коштів. 

На кожнуу 1 грн. всього майна (капіталуу) на початок періодуу 

припадало 0,0815043 грн. прибууткуу, на кінець періодуу цей показник 

знизився (0,048858 грн.). 



Ефективність використання власних коштів нижче ніж всього 

майна, на початок періодуу вона складала 0,065363 грн. а на кінець періодуу 

зменшилась до 0,041963 грн., що слід визнати негативним явищем. 

Наявні короткострокові зобов'язання підприємство може покрити 

обіговими коштами на початок рокуу 6,635 раз, а на кінець рокуу 2,633 раз. 

Тенденція до зменшення показника на кінець періодуу. Величина показника 

вище допуустимого значення 2,0-2,5. 

Останній показник уучасті власних та довгострокових позикових 

коштів в запасах та затратах показуує, що на початок запаси і затрати на 

84,96% становили з власних коштів, а на кінець періодуу становили 62,08%. 

 
  



РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УУДОСКОНАЛЕННЯ УУПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЮ 

ПОЛІТИКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 

 

 

3.1. Визначення схеми ууправління ціновою політикою підприємства 

Цінова політика виробника є елементом його загальної маркетингової 

політики. УУвага керівництва повинна буути спрямована на такі ринки або їх 

сегменти, які мають стратегічне значення для його діяльності, а не на всі 

ринки та сегменти порівнуу. Буудова цінової стратегії складається так, щоб 

основна мета буула досягнуута – заохочуування нових споживачів, 

збереження існууючих позицій в уумовах жорсткої конкуурентної боротьби, 

пошуук нових ринків, продаж товарів за буудь-якуу цінуу, збільшення частки 

ринкуу, отримання максимально високого прибууткуу за найкоротший 

термін, стимуулювання продажуу нового товаруу. 

Цінова стратегія повинна буути гнуучкою не тільки уу відношенні до 

різних ринків, але й уу відношенні до динаміки розвиткуу одного й того ж. 

Для цього необхідно розробити її на деякий проміжок часуу , враховууючи 

різні зміни самих мобільних внуутрішніх та зовнішніх факторів. 

При цьомуу, на наш погляд, процес формуування цінової політики 

повинен носити циклічний характер та його необхідно розглядати 

суукуупність основних елементів прийняття ууправлінських рішень по цінам 

(рис.3.1.). Оцінка стуупеню досягнення поставлених цілей є відправною 

точкою для повернення до першого етапуу підготовки ууправлінського 

рішення по цінам.  

Формуування цінової політики обуумовлює необхідність системного 

підходуу до створення інформаційного забезпечення обгруунтуування 



ууправлінських рішень по цінам. 

 

1 

блок 

Підготовка 

ууправлінськог

о рішення по 

цінам 

Формуування системи інформаційного забезпечення процесуу 

ціноуутворення. 

Виявлення факторів ціноуутворення. 

Вибір критеріїв встановлення цілей цінової політики. 

Визначення цілей цінової політики. 

Комплексний аналіз цінової чуутливості споживачів. 

Моніторинг цін конкуурентів. 

Оцінка витрат. 

 

2 

блок 

Прийняття 

ууправлінськог

о рішення по 

цінам 

Вибір методуу ціноуутворення : 

- метод ціноуутворення з орієнтацією на 

попит; 

- метод ціноуутворення з орієнтацією на ціни 

конкуурентів; 

- ціноуутворення на основі реальної та 

сприймаємої цінності товаруу; 

- формуування цін для стимуулювання 

збуутуу; 

- затратний метод; 

- комбінований метод; 

- метод на основі цільової норми прибууткуу. 

Розробка цінової стратегії 

 

3 

блок 

Реалізація 

ууправлінськог

о рішення по 

цінам 

Розрахуунок вихідної ціни.  

Врахуування впливуу на цінуу додаткових факторів. 

Встановлення кінцевої ціни. 

 

4 

блок 

Контроль за 

виконанням 

рішення по 

цінам 

Контроль за реалізацією цінової політики. 

Розробка системи корегуування цін. 

Аналіз цінових ризиків. 

Оцінка досягнення поставлених цілей. 

 

Рис. 3.1. Схема циклічного процесуу формуування цінової політики 

 

З метою забезпечення дієвості цінових рішень формуування цінової 

політики повинно базууватись на настуупних принципах: 

- забезпечення відповідності цінової політики з загальною 

стратегією розвиткуу підприємства; 



- ретельний облік споживчого попитуу та цінності товаруу для 

споживача при прийнятті рішень по цінам; 

- уурахуування кон’юнктуури ринкуу, цін конкуурентів та 

особливостей ринкових сегментів в процесі ціноуутворення; 

- забезпечення використання ціни як інструументуу маркетингової 

політики підприємства, зв’язок ціни з іншими елементами комплексуу 

маркетингуу. 

В першуу чергуу, підприємствуу необхідно уудосконалювати процес 

збирання та обробки інформації за настуупними основними напрямками: 

- економічна цінність товаруу для покуупців; 

- фактори чуутливості споживачів до ціни; 

- основні ціннісні пріоритети покуупців. 

Це сприяє формууванню основи для переходуу від витратного до 

цінісного підходуу до ціноуутворення на підприємстві. 

Можливості та проблеми політики цін змінюються в залежності від 

типуу ринкуу, на якомуу працює підприємство. УУ нашомуу випадкуу ПрАТ 

―Размарас‖ діє на ринкуу, де діє безліч продавців та товаровиробників, які 

виробляють стандартнуу або одноріднуу продуукцію. Жоден з продавців не 

має великого впливуу на рівень цін та на здійснення уугод. Нові 

товаровиробники можууть вільно входити, а існууючі – вільно залишати цей 

ринок. 

ПрАТ ―Размарас‖ необхідно мати уупорядковануу методикуу 

встановлення вихідної ціни на свої вироби, яка складається з шести етапів ( 

рис. 3.2. ). 

Основними задачами ціноуутворення можууть буути: 

1. Забезпечення виживання підприємства. 

Ця задача виходить на перший план в уумовах гострої конкууренції або 

потреб споживачів, які різко змінюються. В цьомуу випадкуу найкраща 

стратегія підприємства – зниження ціни на продуукцію. 

2. Максимізація поточного прибууткуу. 



Застосовуується підприємствами, для яких поточні фінансові показники 

важливіші за довгострокових. Підприємство оцінює попит та витрати 

виробництва стосовно різних рівнів цін та обирає такуу цінуу, яка 

забезпечить максимальне надходження поточного прибууткуу. 

 

Постановка задач ціноуутворення 

 

Визначення попитуу 

 

Оцінка витрат 

 

Аналіз цін і товарів конкуурентів 

 

Вибір методуу ціноуутворення 

 

Встановлення остаточної ціни 

 

Рис. 3.2. Методика ціноуутворення 

 

3. Завоювання лідерства за показниками частки ринкуу. 

Це довгострокова стратегія підприємства, яка впевнена уу високомуу 

попиті на її продуукцію. При цьомуу початкова ціна на продуукцію може 

буути нижчою за конкуурентів. 

4. Завоювання лідерства за показниками якості. 

Поточна ситууація на ПРАТ ―Размарас‖ вимагає отримання позитивних 

резуультатів господарської діяльності, що допоможе запобігти 

банкруутствуу. Томуу необхідно обрати за свої цілі отримання оптимально 

високого прибууткуу на максимально довгий період. Отриманим прибуутком 

виробникуу необхідно відшкодуувати всі свої витрати; підтримати ціни, 

пов’язані з споживчою вартістю своєї продуукції на рівні конкуурентів. 



Виходячи з поставлених цілей ми обираємо схемуу розробки політики 

ціноуутворення. В нашомуу випадкуу це є споживча схема, через те, що вона 

є найбільш придатною в уумовах конкуурентної боротьби. Основні її кроки 

настуупні: 

1) Попередній аналіз ринкуу: 

- визначення видуу та рівня попитуу на товар з статистики та уу 

динаміці; 

- виявлення основних факторів еластичності попитуу по кожній з 

грууп товарів, на кожномуу конкретномуу ринкуу; 

- отримання потенційних і реальних економічних та психологічних 

меж цін. 

2) Оперативний аналіз: 

- вибір оптимальної та вигідної для виробника ціни; 

- аналіз якісного та кількісного рівня; 

- коригуування первинного рівня цін в залежності від динаміки 

ринкової кон’юнктуури; 

- вихід на ринок. 

Визначення попитуу є найважливішою категорією ринкової економіки. 

Буудь-яка ціна так чи інакше позначиться на рівні попитуу на товар. Для 

виміруу попитуу необхідно провести його оцінкуу при різних цінах. Також 

необхідно визначення ринкуу збуутуу. Зробимо це на прикладі пальто 

жіночого демісезонного. 

Для проведення маркетингових досліджень буула розроблена 

спеціальна анкета, яка в ході досліджень буула запропонована відвідуувачам 

фірмового магазинуу ПРАТ ―Размарас‖ уу кількості 50 одиниць. 

Основні резуультати виявились настуупними: 

Підвищення ціни може призвести до падіння продаж і вируучки. В 

такій ситууації виграти можна лише при зниженні ціни і відповідного 

збільшення обсягів продаж. 

Основні причини відмов від покуупки спідниці жіночої настуупні: 



- віддаю перевагуу товарам інших виробників (74%); 

- не задовольняє якість (21%); 

- не задовольняє ціна (15%). 

В таблиці 3.1. приведено зв’язок між роздрібною ціною виробуу, 

кількістю респондентів, бажаючих куупити пропонований виріб, і обсягом 

продажуу спідниці при даномуу попиті. 

Таблиця 3.1. 

Аналіз відношення респондентів до роздрібних цін 

Роздрібна ціна, 

грн. 
36,0 51,0 66,0 81,0 96,0 111,0 126,0 

Погодились 

куупити, чол. 
49 42 35 31 28 26 21 

% до 

резуультатуу 

98 84 70 62 56 52 42 

Обсяг продуукції 260 245 165 150 135 120 95 

 

За даними першої і друугої строки таблиці за допомогою кореляційного 

аналізуу шуукаємо залежність попитуу від ціни. 

Розрахуунок проведемо в табл. 3.2.  

Таблиця 3.2. 

Визначення параметрів рівняння зв’язкуу і коефіцієнт кореляції 

N X(P) Y XY X
2
 Y

2 
Qx 

1 36 260 9360 1296 67600 249,4 

2 51 245 12495 2601 60025 221,6 

3 66 165 10890 4356 27225 193,9 

4 81 150 12150 6561 22500 166,2 

5 96 135 12960 9216 18225 138,4 

6 111 120 13320 12321 14400 110,6 

7 126 95 11970 15876 9025 82,9 

Всього 567 1170 83145 52227 219000 - 

 

На основі таблиці 3.2. і лінійного рівняння, яке характеризуує 

залежність між двома показниками, запишемо такуу залежність 

Q = а + bр                                                        (3.1) 



де Q – обсяг реалізації; 

а, b – параметри рівняння регресії; 

р – ціна 

Значення коефіцієнтів а і b знаходять за допомогою системи рівнянь: 

                              nа + b∑p =  ∑y                                                (3.2) 

                     a∑p + b∑p
2
 =  ∑py                                              (3.3) 

Звідси отримаємо: 

      7а + 567b = 1170                 │*81 

567а + 52227b = 83145 

Звідси отримаємо: 

567а + 45927b = 94770 

567а + 52227b = 83145 

Віднімемо від друугого рівняння перше. Звідси отримаємо: 

6300b = -11625 

b = -1,85 

а = 316 

Таким чином, одержууємо рівняння: 

Q = 316 - 1,85р 

Настуупним кроком необхідно визначити еластичність попитуу. 

Розрахуунки проведемо в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3. 

Еластичність попитуу на спідниці жіночі 

Ціна, 

грн. 

Обсяг 

попитуу, од. 

Темп приростуу, % Коефіцієнт 

еластичності ціни попитуу 

36 260    

51 245 +41,7 -5,8 0,1 

66 165 +29,4 -32,7 1,1 

81 150 +22,7 -9,1 0,4 

96 135 +18,5 -10,0 0,5 

111 120 +15,6 -11,0 0,7 



126 115 +13,5 -4,2 0,3 

 

Динаміка коефіцієнтів еластичності показуує, що попит є еластичним. 

Попит, як правило, визначає максимальнуу цінуу, якуу підприємство 

може запросити за свій товар. Нуу а мінімальна ціна визначається витратами 

підприємства. Компанія прагне призначити на товар такуу цінуу, щоб вона 

цілком покривала ці витрати по його виробництвуу, розподілуу і збуутуу, 

включаючи справедливуу нормуу прибууткуу за прикладені зуусилля та 

ризик. 

Витрати підприємства буувають двох видів: постійні і змінні. Постійні 

витрати - це витрати, що залишаються незмінними. Так, підприємство 

повинно щомісяця платити за орендуу приміщення, теплопостачання, 

виплачуувати відсотки, платити заробітнуу платуу і т.ін. Постійні витрати 

присуутні завжди, незалежно від рівня виробництва. 

Змінні витрати змінюються в прямій залежності від рівня виробництва. 

УУ розрахуункуу на одиницю продуукції ці витрати звичайно залишаються 

незмінними. А змінними їх називають томуу, їх загальна суума змінюється в 

залежно від випуускуу продуукції. 

Валові витрати являють собою суумуу постійних змінних витрат на 

кожномуу конкретномуу рівні виробництва. Керівництво прагне стягнуути за 

вироби, такі ціни, що б вони, як мінімуум, покривали б всі валові витрати 

виробництва. 

За даними калькууляції на пальто (табл.2.4.) встановлені фактичні 

змінні та постійні витрати в собівартості на одиницю продуукції.  

Постійні витрати на один виріб склали 6,5 грн. (20,3%), а змінні 

витрати на один виріб склали 25,52 грн. (79,7%). В табл. 4.4. приведемо 

струуктууруу витрат в собівартості виробуу.  

Так, за даними таблиці, найбільшуу питомуу вагуу мають матеріальні 

витрати (70,6%). Далі йдууть труудові витрати 9,1% (основна зарплата – 

6,0%, нарахуування на зарплатуу та соціальне страхуування– 2,5%, додаткова 



зарплата 0,6%).  

Найменшуу питомуу вагуу мають витрати на уутримання обладнання 

(5,5%), цехові витрати (7,0%), загальнофабричні витрати (7,8%) та 

позавиробничі витрати (0,1%), які відносяться до постійних витрат. 

Забезпечення мети отримання максимально можливого прибууткуу може 

буути також за рахуунок зниження витрат, в першуу чергуу, по найбільш 

питомим статтям витрат – матеріальні, загальнофабричні, цехові та труудові 

витрати.  

Таблиця 3.4. 

Струуктуура собівартості спідниці 

Стаття витрат Вартість, грн. Питома вага, % 

Сировина та матеріали 22,61 70,6 

Зарплата основна 1,92 6,0 

Зарплата додаткова 0,19 0,5 

Нарахуування на зарплатуу 0,8 2,5 

Витрати на уутримання 

обладнання 
1,75 

5,5 

Цехові витрати  2,23 7,0 

Загальнофабричні витрати 2,49 7,8 

Позавиробничі витрати 0,03 0,1 

Собівартість продуукції  32,02 100 

 

При цьомуу треба врахуувати, що зниження матеріальних та труудових 

витрат може привести до зниження якості виробуу, що є небажаним з точки 

зоруу падіння обсягів продажуу. 

 

 

3.2. Розрахуунок ефективності цінової політики за рахуунок 

запропонованих заходів 

Дані для розрахуункуу економічної ефективності костюма спеціального 



приведемо в табл.3.5. 

Економічнуу ефективність технічного переозброєння визначаємо за 

настуупною методикою: 

1. Знаходимо суумуу грошової економії: 

1.1. Економія за рахуунок зміни витрат на сировинуу та матеріали 

(Ем) розраховуується за настуупною формуулою: 

Таблиця 3.5. 

Дані для розрахуункуу економічної ефективності 
 

Назва показника 
Позна-  

чення  

Одиниця  

виміруу  

Чисельне значення  

діючий  

потік  

потік, що  

проектуу-  

ється  

Випууск виробів за  змінуу  Взм од. 105 108 

Кількість змін  од. 1 1 

Кількість робочих днів Д днів 250 250 

Кількість робітників уу потоці Кр чол. 40 40 

Часова тарифна ставка 1-го 

розрядуу 

Т1 грн. 2,17 2,17 

Середній тарифний розряд Тсер  2,6 2,6 

Середній тарифний коефіцієнт КТсер  1,31 1,25 

Труудомісткість 1 виробуу т год. 1,25 1,22 

Продууктивність праці в потоці  ПП од. 2,65    2,70 

Капітальні вкладення К тис.грн. 86 89 

Норма амортизації а % 15 15 

Норма витрат на ремонт в % 20 20 

 

                       Ем = (Нм1 * Цм1 – Нм2 * Цм2) В2,                                                              (3.4) 

  де Нм1Нм2 – норма витрат матеріалів на одиницю виробуу до і після 

впровадження заходів уу натууральномуу вираженні; 

Цм1Цм2 – оптова ціна за одиницю матеріалуу до і після впровадження 

заходуу, грн. 

В дипломномуу проекті не буули запропоновані заходи, пов’язані з 

економією витрат на сировинуу та матеріали, томуу  

Ем = 0 грн. 



1.2. Економія витрат з заробітної плати основних виробничих 

робітників (Езп): 

                  Езп = (1 - 2) * (1 + Д/100) * (1 + Н/100) * В2                                 (3.5) 

або 

                           Езп = ΔЧ * ЗПсер * (1 + Н/100) * Др                             (3.6) 

або  

                 Езп = (Ч1 * ЗП1 - Ч2 * ЗП2) * (1 + Н/100) * Др                       (3.7) 

де 1 , 2 – відрядна розцінка до і після впровадження заходів, грн..; 

Д – розмір додаткової заробітної плати до тарифного заробіткуу, %; 

Н – відрахуування на заробітнуу платуу, %; 

В2 – річний випууск продуукції після впровадження заходів, од; 

ΔЧ – уумовне вивільнення робітників; ( Ч1 - Ч2) 

ЗПсер – середня ЗП в день; 

Др – число робочих днів за рік. 

Розцінка на одиницю виробуу: 

                               = Тст1 * Ксер * Nпл                                               (3.8)                          

або  

                           = (Тст1 * Ксер) / НВ                                                (3.9) 

де Тст – годинна тарифна ставка 1-го розрядуу, грн; 

    Ксер – середній тарифний коефіцієнт; 

    Nпл – норма часуу на виріб, с. 

В2 = 108*250=27000 од. 

Езп = (1,92 – 1,87) * (1 + 10/100) * (1 + 37,5/100) * 27000 = 2049,30 грн. 

1.3. Економія уумовно-постійних витрат (Еуу.п.) 

                                2*)
100

100*
(.. В

В
пЕу





                                          (3.10) 

                                ΔВ =  В2/В1 * 100 -100                                           (3.11) 

 де  - уумовно-постійні витрати на одиницю продуукції до 

впровадження заходів, грн; 

 ΔВ – зміна обсягуу виробництва уу зв’язкуу з впровадженням заходів, 



%. 

ΔВ = 108 / 105 * 100 –100= 2,86 % 

Еуу.п. = (6,47 – 6,47*100 / 2,86)*27000 = 4860,00 грн. 

1.4. Суумарна економія на обсяг виробництва уу розрахуунковомуу 

році визначається: 

                               Есуум = Езп + Еуу.п. + Ем                                                                          

(3.12)        

Есуум = 2049,30 +4860,00 +0,00 =  6915,30 грн. 

2. Зміна експлууатаційних витрат визначається за формуулою: 

                   Вексп. = Велектр. + Вуутриман. та експл. + Вам                                                     

(3.13)        

 де   Велектр -  витрати на електроенергію; 

Вуутриман. та експл  - витрати на уутримання та експлууатацію 

уустаткуування та буудівель; 

Вам – амортизаційні відрахуування (для уустаткуування та буудівель). 

2.1. Додаткові витрати на електроенергію двигуунів визначаються: 

                Вел = (М2 – М1 * Ів)* nзм * Др * Тзм * Кз * С                         (3.14)     

де М - потуужність двигууна, кВт-год; 

Кз – коефіцієнт завантаження; 

С – вартість кВт-год електроенергії, грн; 

 n – кількість змін роботи; 

Тзм – тривалість зміни, год. 

Вел = (1,75 – 1,54*1,027)* 1 * 250 * 8 * 0,8 * 0,2 = 54,40 грн. 

2.2. Додаткові амортизаційні відрахуування (Вам) визначаються: 

                          Вам = (К2-К1*Ів) * а / 100                                             (3.15)     

де К – вартість одиниці уустаткуування, грн; 

а - річна норма амортизаційних відрахуувань, %  

Вам = (89000 –86000*1,027)* 15 / 100 = 101,70 грн. 



2.3. Додаткові витрати на уутримання та експлууатацію 

уустаткуування, вони приймаються рівними 20% від вартості обладнання на 

рік: 

                            Вуу.е.. = (К2-К1*Ів) * в / 100                                         

(3.16)       

Вуу.е.. = (89000 – 86000*1,027)* 20 / 100 = 135,60 грн. 

Експлууатаційні витрати на одиницю обладнання (Вексп): 

                           Вексп = Вел + Вам + Вуу.е.                                                                            

(3.17)        

Вексп =54,40 + 101,70 + 135,70 = 291,70 грн. 

Розрахуувавши суумуу експлууатаційних витрат до і після 

впровадження заходів, визначаємо змінуу цих витрат на річний випууск: 

                       ΔВекспл. = Вексп..2– Вексп.1                                                                       (3.18)             

Розрахууємо показники економічної ефективності. 

Економія від зниження собівартості річного обсягуу виробництва : 

                          Ер = ΔС= Есуум.  ±  Векспл.                                               

(3.19)            

Ер = ΔС= 6915,30 – 291,70 = 6623,60 грн. 

Економія від зниження собівартості на одиницю продуукції: 

                              ΔСод. = ΔС / В2                                                                                         (3.20)             

ΔСод. = 6623,60  / 27000 = 0,25 грн.    

Річний економічний ефект: 

                      Ер. = ΔС – Еn * (К2 – К1 * В2 / В1)                                     (3.21)                   

де Еn – нормативний коефіцієнт порівняльної економічної 

ефективності. 

Ер. = 6623,60  – 0,15 * (89000 – 86000*1,3)  = 65606,00 грн. 

Таким чином, ми отримууємо річний економічний ефект 65606,00  грн. 

4. Коефіцієнт ефективності: 

                             Е  = ΔС / (К2 – К1)*Ів ≥0,15                                     (3.22) 

Е = 6623,60 / (89000-86000)*1,027 = 2,15≥0,15                                      



Далі приведемо змінуу витрат по статтям калькууляції після 

впровадження заходів (табл.3.6.). 

Таблиця 3.6. 

Струуктуура собівартості спідниці жіночої 

Стаття витрат До впровадження Пісдя 

впровадження 

Вартість, 

грн. 

Питома 

вага, % 

Вартість, 

грн. 

Питома 

вага, % 

Сировина та матеріали 22,61 70,6 22,61 71,1 

Зарплата основна 1,92 6,0 1,87 5,9 

Зарплата додаткова 0,19 0,5 0,19 0,6 

Нарахуування на зарплатуу 0,8 2,5 0,77 2,4 

Витрати на уутримання 

обладнання 
1,75 

5,5 1,72 5,4 

Цехові витрати  2,23 7,0 2,17 6,8 

Загальнофабричні витрати 2,49 7,8 2,42 7,6 

Поза виробничі витрати 0,03 0,1 0,03 0,1 

Собівартість продуукції  32,02 100 31,78 100 

 

З вууо = З вууо. баз + (З ам + З рем / В2) – Э уупр / В2 * γвууо (3.23) 

З вууо = 1,75 + (101,7 +135,6 /27000) – 4860 / 27000 * 0,269 = 1,72 грн. 

              З цех = З цех. баз – (Э уупр / В2 * γцех)                               (3.24) 

          З цех = 2,23 – (4860 /27000  * 0,343) = 2,17                       

Ззаг = З заг. баз – (Э уупр / В2 * γзаг)                                                   

(3.25) 

Ззаг = 2,49 – (0,18 * 4860 / 27000 * 0,383) = 2,42 

Завдяки запропонованим заходам можна знизити собівартість виробуу 

на 0,24 грн. 

Хоча максимальна ціна може визначатися попитом, а мінімальна – 

витратами, на встановлення підприємством середнього діапазонуу цін 

впливають ціни конкуурентів і їхні ринкові реакції, виробникуу необхідно 

знати ціни і якість товарів всіх конкуурентів. Домогтися цього можна 

декількома способами. Підприємство може доруучити своїм представникам 

зробити порівняльні покуупки, щоб зіставити ціни і самі товари між собою. 



Вона може роздобуути прейскууранти конкуурентів, закуупити їх 

уустаткуування і розібрати його. Вона може також попросити покуупців 

висловитися з приводуу того, як вони сприймають ціни і якість товарів 

конкуурентів. 

Знаннями про ціни і товари конкуурентів підприємство може 

скористатися для власного ціноуутворення. Якщо їх товар аналогічний 

товарам основного конкуурента, вона змуушена бууде призначити цінуу, 

близькуу до ціни товаруу цього конкуурента. УУ противномуу випадкуу вона 

може втратити збуут. Якщо товар нижче за якістю, підприємство не зможе 

запросити за нього цінуу такуу ж, як уу конкуурента. Запросити більше, ніж 

конкуурент, підприємство може тоді, коли їх товар вище за якістю. Власне 

кажуучи, підприємство користуується ціною для позиціонуування своєї 

пропозиції щодо пропозицій конкуурентів. 

Для визначення цін та якості спідниць жіночих конкуурентів, які 

присуутні на суучасномуу ринкуу, буула зібрана інформація про наявність 

переваг уу споживачів по даномуу видуу товаруу.  

Аналіз показав, що на ринкуу присуутні безліч виробників, які 

пропонуують спідниці жіночі в асортименті. 

Знаючи графік попитуу, розрахуунковуу суумуу витрат і ціни 

конкуурентів підприємство готова до виборуу ціни власного товаруу. 

 Ціна ця бууде десь уу проміжкуу між занадто низкою, що не 

забезпечуує прибууткуу, і занадто високою, що перешкоджає формууванню 

попитуу. Мінімально можлива ціна визначається собівартістю продуукції, 

максимальна – наявністю якихось уунікальних здібностей товаруу. Ціни 

товарів конкуурентів і товарів-замінників дають середній рівень, якого фірмі 

і варто дотримуувати при встановленні ціни. 

Одним з основних факторів, що впливають на рівень ціни товаруу, є 

його якість. Розглянемо зв’язок між рівнем цін та якістю товаруу. 

 

Таблиця 3.7. 



Зв’язок між рівнем цін та якістю товаруу 

ЦІНА 
Я

к
іс

ть
 

 Висока Середня Низька 

В
и

со
к
а 

Стратегія 

преміальних 

надбавок 

Стратегія 

глибокого 

проникнення на 

ринок 

Стратегія 

завищеної 

ціннісної 

значимості 

С
ер

е

д
н

я 

Стратегія 

завищеної ціни 

Стратегія 

середнього рівня 

Стратегія добро 

якості 

Н
и

зь
к
а 

Стратегія 

пограбуування 

Стратегія 

показного блискуу 

Стратегія 

низької ціннісної 

значимості 

 

Основними конкуурентами можна вважати низкуу фірм, продуукція 

яких сприймається середньою за якістю, для конкуурентної боротьби з якими 

необхідно проводити гнуучкуу ціновуу політикуу. 

 

 

 

 

 

3.3. Прийняття ууправлінського рішення по ціновій політиці в 

інноваційній діяльності підприємства 

Важливим фактором для визначення ціни є психологічна межа цін, яка 

формуується в свідомості виробника та споживача під впливом багатьох 

факторів. Томуу ми пропонууємо визначати базовуу цінуу з орієнтацією на 

попит з виконанням уумов забезпечення беззбитковості виробництва та 

максимізації прибууткуу. 



В табл. 3.8. представимо розрахуунок вихідної ціни, яка забезпечуує 

максимальний прибууток з уурахууванням еластичності попитуу. 

Таблиця 3.8. 

Визначення базової ціни 

Ціна, 

грн. 

Ціна 

оптова, 

грн. 

Обсяг 

попитуу

, од. 

Витрати на 

од., грн. 

Величина, грн. 

Вируучка Витрати 
Прибууто

к 

36 30,00 260 32,02 7800,00 8325,20 -525,20 

51 42,50 245 32,02 10412,50 7844,90 2567,60 

66 55,00 165 32,02 9075,00 5283,30 3791,70 

81 67,50 150 32,02 10125,00 4803,00 5322,00 

96 80,00 135 32,02 10800,00 4322,70 6477,30 

111 92,50 120 32,02 11100,00 3842,40 7257,60 

126 105,00 95 32,02 9975,00 3041,90 6933,10 

 

За приведеними розрахуунками максимальний прибууток (7257,60 

грн.) можна отримати при роздрібній ціні 111,00 грн.  

Виходячи з мети нашого підприємства - одержання максимального 

прибууткуу - запропонууємо настуупнуу математичнуу модель. 

Відомо, що 

                                             П = ТR – ТС                                              (3.26) 

де П – прибууток, ТR – загальні доходи, ТС – загальні витрати. 

Загальні доходи дорівнюють добууткуу ціни одиниці продуукції (р) і 

кількості реалізованої продуукції (Q): 

                                              TR = р х Q                                                 (3.27) 

За законом попитуу кількість реалізованої продуукції залежить від 

встановленої на неї ціни, тобто кількість реалізованої продуукції являє собою 

фуункцію від ціни : Q = Q(р). 

Загальні витрати складаються з постійних (FC) та змінних (VC) витрат: 

                                           ТС = FC + VC                                              (3.28)  

За визначенням постійні витрати не залежать від кількості виробленої 

продуукції, отже не залежать і від ціни. Але змінні витрати перебуувають уу 

прямій залежності від кількості виробленої продуукції (уу цій моделі 



пропонуується виробляти кількість продуукції необхідної для реалізації). 

Оскільки співвідношення змінних витрат і кількості реалізованої 

продуукції являє собою лінійнуу фуункцію, це можна зобразити уу вигляді:  

                                         VС = а х Q                                                     (3.29) 

 де а – константа, що показуує, як співвідносяться змінні витрати і 

кількість виробленої продуукції. 

Використовууючи уусі вищевикладені міркуування, одержимо: 

 П = р х Q(р) – FC - а х Q(р) (3.30) 

Формуула являє собою фуункцію прибууткуу від ціни. Щоб знайти, 

якуу оптимальнуу цінуу треба встановити, аби отримати максимальний 

прибууток, треба розрахуувати, при якомуу значені ціни похідна по ній 

дорівнює нуулю. 

 П’ = р х Q’(р) + Q(р) – FC’ -  VC’ = 0 (3.31) 

Оскільки постійні витрати – незмінна величина, похідна від неї 

дорівнює нуулю; похідна від ціни дорівнює одиниці, одержимо: 

  

р х Q’(р) + Q(р) – а х Q’(р) = 0 (3.32) 

Ця формуула – це рівняння відносно ціни (р), при розв’язанні якого ми 

одержимо оптимальнуу цінуу реалізації. 

Щоб знайти розв’язки цього рівняння, треба зобразити залежність 

кількості реалізованої продуукції від ціни уу вигляді конкретної фуункції. 

Ми знаємо, що ця залежність має зворотний характер. Припуустимо, 

фуункція має вигляд: 

 Q = b – (Е х р)
п 

(3.33) 

де b – таке мінімальне значення ціни, при якомуу підприємство не 

зможе реалізуувати жодної одиниці продуукції; Е – коефіцієнт нахилуу 

графіка фуункції попитуу. 

Знаходячи похіднуу фуункції, яка дорівнює 

 Q’(p) = - n x E x p
n-1 

(3.34) 

Ми зможемо знайти оптимальнуу цінуу: 



 -Е
n
 х n х р’ + b - E

n 
x p

n
 + a x E

n
 x n x p

 n-1 
= 0 (3.35) 

Якщо відомо, чомуу дорівнюють Е, а, b, n можна знайти р. 

Розрахууємо оптимальнуу цінуу при конкретних значеннях n: 

Для n = 1: р = (b + а х Е) : (2 х Е). 

Для n = 2: р = [2 х а х Е
2 
+ (4 х а

2
 х Е

4
 + 12 х b х Е

4
)

0,5
] : 6 

За допомогою комп’ютерної програми Exel зробимо розрахуунок 

оптимальної ціни при таких даних: b = 139,00 грн., а = 25,52 грн., Е=1,72. 

р = (139,00+ 25,52 х 1,72) : (2 х 1,72)= 92,50 грн. 

Таким чином оптимальна ціна для максимізації прибууткуу при 

існууючих уумовах 111,00 грн. 

При встановленні ціни на свою продуукцію підприємство, в першуу 

чергуу, виявляє туу цінуу, яка принесе найбільший прибууток, тобто при 

встановленні ціни задачею являється максимізація прибууткуу. Одержання 

максимального прибууткуу можливе при визначеномуу сполуучені обсягуу 

виробництва, ціни продуукції і витрат на його виробництво і реалізацію. 

 

Слід враховуувати, що не всяке розширення виробництва веде до 

адекватного ростуу прибууткуу, так як:  

- по різномуу виглядає динаміка витрат; 

- проходить зниження цін при обсязі виробництва продуукції. 

Значить підприємство повинно знайти такий обсяг виробництва 

продуукції, при якомуу воно одержить найбільший прибууток. 

Метод отримання цільового прибууткуу складається з дій, які слід 

реалізуувати певний обсяг продуукції по уустановленій ціні. При цьомуу ціна 

визначається фірмою з врахууванням запланованого прибууткуу. 

Використання цього методуу ціноуутворення пов’язане з ціновою 

еластичністю та потребуує розрахуункуу такого рівня ціни, при якомуу 

буудууть досягненні обсяги продажуу, які забезпечуують покриття валових 

потреб підприємства та отримання цільового прибууткуу. Підприємство 

вирішуує проблемуу ціноуутворення, обираючи собі методикуу 



розрахуункуу цін, уу якій враховуується як мінімуум одне з цих розуумінь. 

В уумовах ринкуу кожне підприємство повинно буути 

платоспроможним і рентабельним. Кожне рішення по відношенні ціни, 

собівартості, обсягуу і струуктуури випуускуу і реалізації готової продуукції 

відображається на фінансових резуультатах підприємства. Простим методом, 

який пов’язуує ці категорії, являється метод беззбитковості виробництва 

продуукції, тобто визначення моментуу починаючи з якого прибуутки 

підприємства повністю покривають його витрати. 

Застосуування даного методуу потребуує допуущення спрощених 

передуумов: зміна витрат і прибууткуу знаходиться в прямолінійній 

залежності від обсягуу реалізації; всі витрати повинні буути розподілені на 

постійні і змінні; зміна продууктивності праці не враховуується струуктуура 

виробництва стабільна; запаси готової продуукції та обсяг незавершеного 

виробництва вважаються постійними, або дорівнюють нуулю; ціни на 

реалізовануу продуукцію за аналізований період залишаються незмінними. 

Виходячи з цих передуумов, визначимо критичний обсяг виробництва 

Х6, при якомуу величина вируучки від реалізації дорівнює повній 

собівартості продуукції: 

 ВР – В
зм

 *Х6 – В
пост

 = 0 (3.36) 

де ВР – вируучка від реалізації; В
зм 

– змінні витрати; В
пост 

– постійні 

витрати. Виходячи з цього: 

 

Ц * Хв – В
зм

*Хв - В
пост 

 = 0,   де Хв – критичний обсяг випуускуу 

продуукції 

 

Ц – ціна одиниці виробуу. 

              В
пост

 Хв =        Ц – В
зм 

(3.37)
 

Або уу вартісномуу виразі: Хв * Ц =     1- В
зм

    Ц (3.38) 

Аналітичне ууявлення цієї моделі основане на базовій формуулі 

прибууткуу: 



Р = ТR – VC – FC (3.39) 

Як наслідок маємо: 

TR – VC = FC + P (3.40) 

Ліва частина рівняння представляє вартість відшкодуування. Як ми 

бачимо, дана модель основана на пропозиції суумарні витрати на 

виробництво та реалізацію продуукції складаються з постійних та змінних. 

Постійні витрати в короткостроковомуу періоді не змінюються при зміні 

обсягуу виробництва, оскільки безпосередньо не залежать від розміруу та 

струуктуури виробництва та реалізації продуукції. Це можууть буути оклади 

адміністрації, витрати по оренді, амортизаційні відрахуування, відсотки по 

кредитах. Змінні витрати включають в себе ті, які змінюються в ціломуу 

прямо пропорційно до зміни обсягів виробництва та реалізації продуукції та 

залежать від струуктуури витрат декількох видів продуукції. До цього видуу 

витрат належать: витрати на придбання основних матеріалів, палива та 

енергії, комісійні продавцям, оплата робочої сили. 

Пошуук найбільш вигідних комбінацій між змінними та постійними 

витратами (на одиницю продуукції), ціною та обсягом продаж можливий 

завдяки маржинальномуу аналізуу. В основі маржинального аналізуу, який 

називається також операційним або ―витрати – обсяг – прибууток‖, - 

вивчення залежності фінансових резуультатів бізнесуу від витрат та обсягуу 

реалізації. Маржинальний аналіз часто називають аналізом беззбитковості, 

через те що його застосуування дає можливість розрахуувати обсяг реалізації 

при якомуу доходи співпадають з витратами. Цей обсяг характеризуує точка 

беззбитковості, тобто критична, оскільки продаж в обсязі меншомуу ніж 

точка беззбитковості гарантуує збитки, а в більшомуу – прибуутки. Точки 

беззбитковості в маржинальномуу аналізі називають порогом рентабельності. 

Цей показник є вельми важливим. Падіння попитуу на продуукцію легше 

переноситься підприємством з низьким порогом рентабельності. Зниження 

порогуу рентабельності можна забезпечити за рахуунок скорочення 



постійних витрат та ростуу валової маржі (ВМ). Поріг рентабельності (ПР) 

розраховууємо за формуулою: 

 

ПР = КВМ (3.40) 

де  КМВ – коефіцієнт валової маржі 

КВМ  = ВМ / ТR   (3.41) 

ВМ = ТR – VC (3.42) 

В рамках грошового аналізуу прибууток розраховуується за 

настуупною формуулою: 

Пр = ЗФП * КВМ (3.43) 

де ЗФП – запас фінансової міцності, який являє собою перевищення 

фактичної вартості реалізованої продуукції над порогом рентабельності. Він 

розраховуується так: 

ЗПФ = TR – ПР (3.44) 

 

Проведемо розрахуунок беззбитковості та зобразимо резуультат 

графічно на рис. 3.3.  14742,00       

             Хв =  92,50 – 31,78    = 243 од.
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Рис. 4.3. Графік беззбитковості.



ВИСНОВКИ 

Щоб правильно сформуулювати ціновуу політикуу, підприємство 

повинна чітко представляти метуу, що вона досягне за допомогою 

продажуу конкретного товаруу. При виборі цінової політики варто також 

враховуувати, що хоча глобальною метою буудь-якого підприємства є 

одержання прибууткуу, однак уу якості проміжних можууть буути 

висуунууті такі мети, як захист своїх інтересів, придуушення конкуурентів, 

завоювання нових ринків, вихід на ринок з новим товаром, швидке 

відшкодуування витрат, стабілізація доходів. Причомуу досягнення цих 

цілей можливо в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій 

перспективі. УУ той же час той чи інший рівень ціни може по-різномуу 

впливати на досягнення тих чи інших резуультатів, наприклад на 

величинуу прибууткуу, оборотуу, на часткуу уучасті в ринкуу. Тільки в 

екстремальних випадках переважає якась одна мета підприємницької 

діяльності. УУ звичайній господарській практиці за допомогою цінової 

політики можливе досягнення великої кількості цілей. Правильно обрана 

цінова політика в змозі не тільки покращати резуультати діяльності 

підприємства, а й підвищити конкуурентоспроможність товарів власного 

виробництва, складовою частиною якої є ціна. 

Цінова політика підприємства визначається в першуу чергуу її власним 

потенціалом, наявністю достатнього капіталуу, кваліфікованих кадрів, 

організацією діяльності, а не лише станом попитуу і пропозиції на ринкуу. 

Навіть наявний попит потрібно вміти задовольнити, причомуу в потрібний 

час, уу потрібномуу обсязі, в потрібномуу місці і при забезпеченні потрібного 

ринкуу якості продуукції. 

На політикуу цін великий вплив справляють керівники слуужбою 

збуутуу, завідууючі виробництвом, керівники фінансових відділів, 

буухгалтерія. Томуу питаннями розробки цінової політики підприємства 

займаються поряд із планово-економічними слуужбами й маркетингові 

відділи, і, по сууті, деякі з наведених нами нижче етапів формуування цінової 



політики підприємства являють собою етапи маркетингових досліджень 

Підприємство „Размарас‖ комплексно-механізоване підприємство, 

обладнане новітнім уустаткууванням останніх поколінь фірм Японії, 

Німеччини, використовуує суучаснуу технологію при виготовленні 

швейної продуукції. На підприємстві  працюють: автоматизовані системи 

проектуування на розкрою одягуу, використовуується комп’ютерна 

техніка на всіх етапах виробництва та ууправління. 

Підприємство з рокуу в рік нарощуує темпи виробництва. Навіть уу 

період економічного спадуу підприємствуу вдалося зберегти досягнуутий 

рівень виробництва. В період зниження покуупної спроможності 

населення підприємство почало працювати на уумовах давальницької 

сировини, що дало змогуу не зменшуувати темпи виробництва та зберегти 

стабільний колектив. Підприємство не має заборгованості по заробітний 

платі та заборгованості перед бюджетом, що дає змогуу стабільно 

працювати без вимуушених зуупинок підприємства. 

Правління підприємства постійно вирішуує питання технічного 

переобладнання виробництва. Так уу 2017 році бууло введено до 

експлууатації нове обладнання для котельної, проведено реконструукцію 

по зміні котлів, що дало можливість зменшити використання природного 

газуу на 50% та електроенергії на 30%, встановлено нове технологічне 

спеціальне обладнання в цехах фабрики, збуудоване нове приміщення 

складуу готової продуукції та інше. 

Цінова стратегія повинна буути гнуучкою не тільки уу відношенні до 

різних ринків, але й уу відношенні до динаміки розвиткуу одного й того ж. 

Для цього необхідно розробити її на деякий проміжок часуу , враховууючи 

різні зміни самих мобільних внуутрішніх та зовнішніх факторів. 

При цьомуу, на наш погляд, процес формуування цінової політики 

повинен носити циклічний характер та його необхідно розглядати 

суукуупність основних елементів прийняття ууправлінських рішень по 

цінам. 



Можливості та проблеми політики цін змінюються в залежності від 

типуу ринкуу, на якомуу працює підприємство. УУ нашомуу випадкуу 

ПрАТ ―Размарас‖ діє на ринкуу, де діє безліч продавців та 

товаровиробників, які виробляють стандартнуу або одноріднуу 

продуукцію. Жоден з продавців не має великого впливуу на рівень цін та 

на здійснення уугод. Нові товаровиробники можууть вільно входити, а 

існууючі – вільно залишати цей ринок. 

ПрАТ ―Размарас‖ необхідно мати уупорядковануу методикуу 

встановлення вихідної ціни на свої вироби. Так, за даними, найбільшуу 

питомуу вагуу мають матеріальні витрати (70,6%). Далі йдууть труудові 

витрати 9,1% (основна зарплата – 6,0%, нарахуування на зарплатуу та 

соціальне страхуування– 2,5%, додаткова зарплата 0,6%).  

Найменшуу питомуу вагуу мають витрати на уутримання 

обладнання (5,5%), цехові витрати (7,0%), загальнофабричні витрати 

(7,8%) та позавиробничі витрати (0,1%), які відносяться до постійних 

витрат. Забезпечення мети отримання максимально можливого прибууткуу 

може буути також за рахуунок зниження витрат, в першуу чергуу, по 

найбільш питомим статтям витрат – матеріальні, загальнофабричні, цехові 

та труудові витрати. Хоча максимальна ціна може визначатися попитом, а 

мінімальна – витратами, на встановлення підприємством середнього 

діапазонуу цін впливають ціни конкуурентів і їхні ринкові реакції, 

виробникуу необхідно знати ціни і якість товарів всіх конкуурентів. 

Домогтися цього можна декількома способами. Підприємство може 

доруучити своїм представникам зробити порівняльні покуупки, щоб 

зіставити ціни і самі товари між собою. Вона може роздобуути 

прейскууранти конкуурентів, закуупити їх уустаткуування і розібрати 

його. Вона може також попросити покуупців висловитися з приводуу того, 

як вони сприймають ціни і якість товарів конкуурентів. 

Важливим фактором для визначення ціни є психологічна межа цін, 

яка формуується в свідомості виробника та споживача під впливом 



багатьох факторів. Томуу ми пропонууємо визначати базовуу цінуу з 

орієнтацією на попит з виконанням уумов забезпечення беззбитковості 

виробництва та максимізації прибууткуу.  

 



 


