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Тема: ЦІНА І ПРИБУТОК, ЦІНОУТВОРЕННЯ 

Мета: визначити сутність, ціни, її види, вплив на прибуток та поняття 

ціноутворення 

Ціна — грошове вираження вартості. Воно відображало період існування 

простого товарного виробництва (тобто до виникнення капіталістичного способу 

виробництва), коли ціни коливалися навколо вартості товарів. 

В умовах простого товарного виробництва в основі товарних цін лежали 

лише суспільне необхідні витрати виробництва. Це можна виразити формулою 

W = с + v + т,    (1) 

де w— вартість товару, с — постійний капітал (або витрати підприємця, 

ремісника на придбання засобів виробництва); v — змінний капітал (або витрати 

ремісника на відтворення власної робочої сили); т — додатковий продукт (в 

умовах капіталізму він існуватиме у формі додаткової вартості). 

За капіталістичного товарного виробництва в основі товарних цін — не 

лише суспільне необхідні витрати виробництва, а й співвідношення між попитом 

і пропозицією: 

Цв = с + v + р,    (2) 

де Цв — ціна виробництва; с — постійний капітал; v — змінний капітал; р 

— середній прибуток. 

Якщо в умовах простого товарного виробництва ціни визначалися лише 

законом вартості, то в умовах капіталістичного товарного виробництва вони, 

крім того, визначаються й дією закону попиту і пропозиції. Тому найпростіше 

визначення ціни в нових історичних умовах таке: ціна — грошове вираження 

ціни виробництва, взаємодії закону вартості та закону попиту і пропозиції. 

Ціна виконує такі основні функції, рис. 1. 
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Рис. 1.  Основні функції ціни 

Існують різні критерії поділу цін, рис. 2 

 

Рис. 2. Класифікація цін 

Функції ціни

Облікова функція ціни полягає в 
тому, що ціна є засобом обліку 
суспільне необхідної, а отже й 

корисної, праці. Праця, яка 
перевищує цю величину при 

виробництві відновлюваних товарів, 
не визнається споживачами, а тому 

зайва. Такий облік дає змогу 
здійснювати еквівалентний обмін 

товарів, визначати економічну 
ефективність виробництва, 

встановлювати оптимальне співвідно-
шення між нагромадженням і 

споживанням та інші пропорції

Розподільча функція ціни 
реалізується у процесі вну-
трігалузевої та міжгалузевої 

конкуренції. У першому випадку 
такий перерозподіл вартості, 

насамперед додаткової вартості, 
здійснюється на користь тих 
підприємств, у яких витрати 

виробництва нижчі за суспільне 
необхідні, а якість товарів вища. У 

другому випадку перерозподіл 
додаткової вартості відбувається 

через механізм переливання капіталів 
на користь галузей, в яких 

відбувається виробництво товарів і 
послуг відповідно до індивідуальних, 

колективних та суспільних потреб

Стимулююча функція ціни 
полягає в тому, що ринкові 

ціни спонукають 
підприємців через механізм 
конкуренції впроваджувати 
нову техніку, досконаліші 
форми і методи організації 

виробництва тощо
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За реалізовану продукцію підприємство отримує відповідну суму грошей — 

валову виручку. Одна її частина йде на заміщення зношених засобів виробництва 

(с), інша — на заробітну плату працівників (и), що разом становить собівартість 

продукції. 

Прибуток (з якісного боку) — перетворена форма додаткового продукту і 

додаткової вартості. 

Термін   «перетворена форма»   означає,  що прибуток приховує справжнє 

джерело свого виникнення і створює враження, що участь у його появі брали не 

лише працівники, а й засоби виробництва. Саме так стверджують західні 

економісти, починаючи з теорії трьох факторів виробництва. Працівниками на 

сучасних капіталістичних підприємствах є не лише наймані працівники, а й влас-

ники, які управляють цими підприємствами. Вищі менеджери гігантських 

компаній самі частково стають власниками компаній, виконуючи функції 

управління, беруть участь у формуванні новоствореної вартості (v+m), 

отримуючи плату за свою працю як з необхідного, так і з додаткового продукту. 

Тому з якісного боку категорія «прибуток» також виражає відносини між 

власниками засобів виробництва і найманими працівниками з приводу його 

створення та привласнення. 

Прибутковість підприємства слід розглядати у двох основних вимірах:  

1) як прибутковість усього підприємства щодо всього авансованого капіталу 

(тобто витрати на c+v);  

2) як прибутковість виготовлення окремої партії товарів. Остання 

вимірюється співвідношенням прибутку та собівартості певної партії товарів. 

Ціноутворення - це процес формування цін на товари та послуги. 

Характерні дві основні системи ціноутворення: ринкове і централізоване 

державне ціноутворення (формування цін державними органами). 

Цінова політика представляє собою важливий елемент загальної стратегії 

підприємства, і безпосередньо входить у такий великий її розділ, як ринкова 

стратегія. Вона з'єднує в собі як стратегічні, так і тактичні аспекти і в найбільш 

загальному вигляді може бути визначена як діяльність керівництва підприємства 
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по встановленню, підтримці і зміненню цін на продукцію, яка здійснюється в 

руслі загальної стратегії підприємства і спрямована на досягнення його цілей і 

задач. Тут необхідно відмітити роль маркетингу, який представляє собою 

організацію роботи підприємства з орієнтацією на ринковий попит. 

Стратегічні форми цінової політики, що обираються підприємством, а також 

варіанти її здійснення безпосередньо випливають із її ринкової стратегії. В 

залежності від застосованої комбінації варіантів ринкової стратегії вибирається 

форма здійснення цінової політики, а саме: 

1. Домогтися такого рівня цін, верхня границя якого забезпечувала би 

підприємству максимальний прибуток. 

2. Забезпечити підприємству "нормальний прибуток" (витрати 

виробництва плюс середня норма прибутку). 

3. Вести політику "цінової" конкуренції. 

4. Здійснювати політику "нецінової" конкуренції. 

5. Встановлювати ціни на рівні "лідера" чи цін конкурентів. 

6. Забезпечити "престижні" ціни, особливо підкреслюючи якість 

продукції. 

7. Добиватися сталості цін і прибутку маневруванням факторами 

виробництва. 

8. Встановлювати низькі ціни, включаючи демпінгові, для проникнення 

на ринок. 

Процес встановлення ціни складається із шести етапі: 

1) Постановка цілей і задач ціноутворення. 

2) Виявлення попиту. 

3) Оцінка витрат та встановлення початкової ціни. 

4) Аналіз цін і товарів конкурентів. 

5) Вибір методу ціноутворення. 

6) Встановлення кінцевої ціни. 
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Постановка задач ціноутворення - це спроба фірми відповісти на питання: 

чого бажано домогтися за допомогою політики цін на свою продукцію. Відповіді 

на це питання можуть бути різними. 

Затратні методи, які включають: 

 Метод "витрати плюс"; 

 Метод "мінімальних витрат"; 

 Метод ціноутворення з підвищенням ціни за допомогою надбавки; 

 Метод цільового ціноутворення; 

 Метод визначення ціни з орієнтацією на попит. 

 Метод визначення ціни продажу на основі аналізу максимального 

пику збитків і прибутків. 

 Метод визначення ціни орієнтацією на конкуренцію. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ (12 балів) 

Точка беззбитковості - це рівень фізичного обсягу продажу на протязі 

певного періоду часу (місяць, квартал, рік), за рахунок якого підприємство 

покриває витрати. Для розрахунку точки беззбитковості використовуються 

значення змінних (прямих) і постійних (загальних) витрат. Але необхідно брати 

до уваги, що абсолютно постійних витрат не існує й вони також можуть 

змінюватися протягом часу, наприклад зміна вартості оренди приміщення, ріст 

заробітної плати, зміни вартості енергоносіїв тощо.  

Розрахунок точки беззбитковості проводиться наступним чином: 

 CostsVariableice

CostsFixed
PoEvenBreak




Pr
int

 

За допомогою аналізу беззбитковості можна розрахувати рівень діапазону 

безпеки, що є одним з показників ризику. Чим менше значення резерву безпеки, 

тим вище ризик потрапляння в область збитків.  

salesBudget

salesEvenBreaksalesBudget
saftyofinM


arg

 

де:  
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Margin of safty - рівень резерву прибутковості; 

Budget sales - прогнозований обсяг продажу; 

Break-Even sales - обсяг продажу, що відповідає точці беззбитковості. 

Розрахувати точку беззбитковості, якщо відомо, що: 

Постійні витрати підприємства складають 50 млн. грн. на рік. Вони 

включають в себе витрати на оренду приміщень, оплату електроенергії, 

заробітну плату адміністрації. 

Змінні витрати на одиницю продукції складають близько 65 тис. грн. і 

включають у себе витрати на матеріали, комплектуючі вироби і заробітну плату 

робітникам. 

Ціна одиниці продукції складає 104 тис. грн. 

 

ЗАВДАННЯ 

Визначити як зміниться точка беззбитковості при зменшенні ціни продукції 

на 20 тис. грн та при збільшенні ціни продукції на туж суму. 

 


