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ОБЛІК І АУДИТ
Ірина ОМЕЦІНСЬКА, Нат алія ПОЧИНОК

П РОБЛЕМ НІ АСП ЕКТИ Ц ІН О УТВО РЕН НЯ
У ВІТ Ч И ЗН Я Н И Х П ІДП РИЄМ СТВАХ
П редмет ом дослідження є т еорет ико-м ет одичні засади ціноут ворення на
вітчизняних підприємствах. В ході дослідження використано загальнонаукові та
спеціальні методи наукового пізнання, серед яких узагальнення та систематизації,
індукції та дедукції, системного підходу, аналогії Досліджено економічну сутність ціни
та запропоновано її трактування як грошового еквівалента одиниці продукції (роботи,
послуги), який показує величину її корисності та за який продавець погоджується її
продати, а покупець - купити.
Визначено фактори, які впливають на ціноутворення, та запропоновано розподіляти
їх за групами: зовніш ні та внутрішні; фактори, що конт рольовані підприємством,
частково контрольовані підприємством, неконтрольовані підприємством; фактори,
що знижують ціну, фактори, що її підвищують. Д о складу внутрішніх факторів, які за
своєю природою є контрольованими підприємством, віднесено: собівартість продукції
(робіт, послуг); облікову політ ику підприємства; післяпродажне обслуговування;
використання обмежених ресурсів; якість продукції; бренд; територіальне розміщення.
Д о зовнішніх факторів включено: попит на продукцію; обсяг продукції на ринку; якість
та ціни на продукцію у конкурентів; ціни на аналогічну продукцію; надання переваги
покупцем високій якост і чи низькій ціні; сезонність попиту; подат кову систему;
відсоткову ставку; вид ціни; платоспроможність населення; стан економіки країни.
Запропоновано етапи процесу ціноутворення, серед яких: виявлення зовнішніх та
внутрішніх чинників та їх групування в розрізі запропонованих груп; вивчення державної
цінової політики; розрахунок мінім альної та вихідної ціни продукції за витратними
методами на основі інформації, що формується в системі бухгалтерського обліку;
розрахунок ціни продукції за різними методами; встановлення ціни та аналіз діапазону
її можливих змін; контроль за обґрунтованістю ціни та дотриманням законодавства.
Розкрито порядок застосування витратних методів ціноутворення. Визначено основні
проблеми, що призводять до викривлення собівартост і продукції (робіт, послуг), а
саме: неправильно обрана облікова політика; недосконалість та суперечність норм
нормативно-правових актів; неправильний розподіл непрямих витрат; наявність
тіньових витрат; неправомірне завищення витрат.
Ключові слова: ціна, ціноутворення, фактори впливу на ціноутворення, методи
ціноутворення, витратні методи ціноутворення, собівартість продукції (робіт, послуг).
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П о ста но вка за вд а н ня . Ефективна цінова політика відіграє вирішальну роль у
забезпеченні конкурентоспроможності та прибутковості суб’єктів господарювання, що є
особливо актуальним в умовах кризових явищ в економіці. Підприємства прагнуть до
максимізації прибутку, яка вимагає встановлення високої ціни на продукцію (роботи чи
послуги). Проте попит на продукцію, її обсяг на ринку, державне регулювання цін та інші
чинники обмежують максимальну величину ціни, інколи опускаючи її до мінімального
рівня, що ставить під загрозу прибутковість суб’єктів господарювання. Для ефективного
управління підприємством його керівництво має чітко розуміти той діапазон цін, в межах
якого можуть бути максимально забезпечені вигоди продавця і покупця. При цьому
важлива роль в ціноутворенні відводиться обліковій системі, оскільки саме в ній
формується інформація про собівартість продукції (робіт, послуг), яка є ефективним
інструментом при ф ормуванні цін. Правильно обрані та застосовані механізми
ціноутворення забезпечуватимуть економічне зростання суб’єктів господарювання,
сприятимуть пошуку шляхів зниження собівартості продукції при збереженні її якості,
спонукатимуть підприємства до інноваційно-інвестиційної діяльності, тому їх дослідження
й удосконалення є важливими та актуальними.
А наліз останніх д о сл ід ж е нь і публікацій. Дослідженням проблем теорії та практики
ціноутворення як чинника підвищення конкурентоспроможності підприємств займалось
багато вчених, серед яких О. І. Андрусь [1], Н. В. Барахтян [2], В. В. Божкова [3],
Н. О. Власова [4], В. А. Гросул [4], І. П. Косарєва [5], Л. М. Круковська [6], М. А. Окландер
[7], Л. О. Птащенко [8], Г. О. Сукрушева [5], О. М. Филипенко [4] та ін. Розкриттю порядку
формування собівартості продукції (робіт, послуг), пошуку шляхів його удосконалення
присвятили свої праці такі науковці, як: В. А. Дерій [9], З. В. Задорожний [10], О. П. Панадій [11] та ін.
Н евиріш ені раніш е частини за га л ь н о ї п р об л ем и. Попри значні напрацювання
науковців у сфері виріш ення проблем ціноутворення, актуальним залиш ається
дослідження економічної сутності ціни в сучасних умовах розвитку суспільства та
економіки, вимагають комплексного вивчення та структурування чинники, що впливають
на ціноутворення, необхідним є пошук оптимальних методів, які б забезпечували
розрахунок обґрунтованої ціни продукції (робіт, послуг) та діапазон допустимих її змін.
Ф о р м у л ю в а н н я ц іл е й ста тті. Мета статті полягає в науково-теоретичном у
обґрунтуванні сутності ціни, визначенні чинників, що впливають на процес її формування,
а також дослідження дієвих методів ціноутворення і з’ясування проблем їх застосування.
В иклад о сн о вн о го матеріалу. Питання ціноутворення завжди були актуальними для
теорії і для практики. Ефективна цінова політики сприяє розвитку як підприємництва, так
і національної економіки загалом. Зокрема, на мікрорівні за допомогою цін підприємство
може коригувати величину прибутку, максимізувати оборотність продукції (робіт, послуг),
підвищувати конкурентоспроможність, утримувати свою частку на ринку чи розширювати
ринки збуту, покращувати показники ефективності своєї господарської діяльності. У свою
чергу, держава, впливаючи на ціноутворення методами прямого чи непрямого впливу,
забезпечує розвиток економічної конкуренції, захищає права різних верств населення
щодо можливості придбання товарів першої необхідності, може забезпечити зростання
стратегічно важливих галузей економіки, посилити інвестиційно-інноваційну діяльність,
розвиток науки і техніки тощо.
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Процес ціноутворення, без сумніву, є важливим і водночас досить складним та
динамічним. В Законі України “ Про ціни і ціноутворення” під ціноутворенням розуміється
процес формування та встановлення цін [12]. Проте вважаємо, що ціноутворення не
обмежується лише формуванням і встановленням цін. Сюди також слід віднести такі
процедури, як контроль за дотриманням законодавства, прогноз динаміки цін, розрахунок
допустимих їх меж, постійний моніторинг за обґрунтованістю сформованої ціни.
У вищеназваному Законі ціну розкрито як виражений у грошовій формі еквівалент одиниці
товару [12]. Й. С. Завадський, Т В. Осовська та О. О. Юшкевич в “Економічному словнику”
під ціною визначили грошове вираження вартості товару [13, с. 341]. Згідно з “ Економічним
словником-довідником”, ціна - це грошовий вираз вартості, кількість грошей або інших
товарів і послуг, що сплачуються та отримуються за одиницю товару або послуги [14]. На
думку І. П. Косарєвої, Г О. Сукрушевої та О. В. Муравйової, ціна - це кількість грошей, за
яку продавець згоден продати, а покупець - купити одиницю товару [5, с. 95]. У свою
чергу, О. І. Андрусь під ціною розуміє економічний інструмент, завдяки якому вартість
товару одержує грошовий вираз та стає об’єктом суспільного розподілу [1].
Оскільки між ціною продукції (робіт, послуг) і витратами на її створення існує тісний
взаємозв’язок, то в науковій літературі ціна продукції часто пов’язувалася з її вартістю.
Проте ціна взаємно переплітається не лише з собівартістю, але й зі споживанням. В
умовах сталого розвитку та з удосконаленням техніки і технологій все гостріше постає
питання узгодження вартості та корисності продукції. Як наслідок, в сучасних наукових
дослідженнях неодноразово говорять про взаємозв’язок ціни з корисністю. Так, Л. О.
Птащенко та О. А. Рудич зазначають, що ціна повинна виступати в новій якості як грошовий
вираз корисності продуктів праці, що виробляються [8, с. 255]. М. А. Окландер вважає,
що “...витратна концепція ціноутворення замінюється на маржиналістську, в якій ціна
стає мірилом цінності товару в свідомості покупця. ... Покупка здійснюється тоді, коли
отримана користь від товару не менша суми виплачених грошей” [7, с. 65].
Таким чином, під ціною слід розуміти грошовий еквівалент одиниці продукції (роботи,
послуги), який показує величину її корисності та за який продавець погоджується її
продати, а покупець - купити.
На ціноутворення впливає значна кількість факторів, які не завжди можна виявити та
з точністю виміряти. Як правило, усі фактори впливу на ціноутворення поділяють на зовнішні
та внутрішні, проте в науковій літературі їх складові різняться. Так, Н. О. Власова, О. М.
Филипенко та В. А. Гросул до зовнішніх чинників, які впливають на політику ціноутворення,
відносять: тип ринку; конкурентне середовище; ціни на аналогічні товари; кон’юнктура
ринку; платоспроможність підприємств і населення; рівень і форми державного
регулювання. До внутрішніх чинників науковці зараховують: споживчі властивості товару;
обґрунтованість ціни відповідно до якості товару; виробничі ресурси; витрати та їх
структура; система розподілу товару; реклама [4, с. 400].
І.
П. Косарєва, Г. О. Сукрушева та О. В. Муравйова [5, с. 96] внутрішні фактори називають
виробничими і поділяють їх на фактори прямого (матеріальні витрати; витрати на оплату праці;
транспортні витрати; витрати на зберігання; амортизаційні витрати; інші витрати) та непрямого
впливу (витрати на збут; адміністративні витрати). Зовнішні фактори впливу на ціну науковцями
поділено на цінові (ціни факторів виробництва; ціни на аналогічні товари; ціни на товаризамінники; ціни на комплектуючі; корисність товарів) та нецінові (акції; галузь; смаки
споживачів; маркетингові комунікації; сезонність; територіальне розміщення).
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З позиції В. В. Божкової та І. М. Рябченко [3, с. 45], до внутрішніх факторів слід
відносити: поточні цілі підприємства, виробничі фактори, принципи ціноутворення, імідж
підприємства, персонал, маркетингову стратегію підприємства, товарну, збутову,
ком ун іка ц ій н у, ц іно ву політику. П ерш і п ’ять ч и н н и ків , на д у м ку на уко в ц ів , є
контрольованими керівництвом підприємства, а інші - службою маркетингу. До основних
зовнішніх факторів ціноутворення автори відносять: фактори пропозиції, попиту, ринкову
кон’юнктуру, конкурентні фактори, вплив учасників каналів товароруху, економічні,
природно-географічні, технологічні, політико-правові фактори.
Суттєвий вплив на процес ціноутворення здійснює також держава через механізми
державного управління. Попри те, що держава може здійснювати прямий вплив на
формування ціни шляхом встановлення фіксованих або граничних цін, граничних рівнів
торговельної та постачальницько-збутової надбавок, граничних нормативів рентабельності,
розмірів постачальницької винагороди, доплат, знижок, вона також регулює процес
ціноутворення (зокрема й при формуванні вільних цін) за допомогою непрямих методів
впливу, серед яких економічний, фінансово-кредитний та бюджетний механізми.
Враховуючи важливу роль держави в процесах ціноутворення, погоджуємось з позицією
Л. М. Круковської, що для умов ефективного соціально-економічного розвитку у середовищі
функціонування економічної сфери та її механізмів неприпустимі як надмірне захоплення
регулюванням цін з боку держави, так і повна відмова від такого впливу, насамперед на
процес формування цін на соціально значущі товари та послуги [6, с. 311].
Виходячи з проведеного дослідження, на рис. 1 виділено фактори, які слід враховувати
в процесі ціноутворення.
Значна і досить різностороння кількість факторів, що впливають на ціноутворення,
значно ускладнюють цей процес. Тому підприємству слід визначити перелік факторів, які
найсуттєвіше впливають на ціну продукції (робіт, послуг), з метою подальшого їх
врахування при встановленні цін. При цьому погоджуємось з думкою В. В. Божкової та
І. М. Рябченко [3], що всі фактори впливу на ціноутворення слід поділяти на фактори, що
контрольовані підприємством, фактори, що частково контрольовані підприємством, та
фактори, неконтрольовані підприємством.
Крім того, оскільки одні чинники зумовлюють підвищення ціни, інші - її зниження, то
управлінський персонал підприємства повинен всі виокремлені фактори розподілити на дві
групи: фактори, що знижують ціну, та фактори, що її підвищують. Зокрема, така зміна внутрішніх
чинників, як підвищення собівартості продукції, наявність сильного бренду, післяпродажне
обслуговування, підвищення якості продукції, значна віддаленість підприємства від ринків
збуту сприятиме підвищенню ціни. Водночас на зниження цін можуть впливати такі зовнішні
чинники, як: встановлення державою податкових канікул, пільг та дотацій; значний обсяг
продукції на ринку; надання переваги покупцем низькій ціні над якістю продукції; зниження
якості продукції конкурентів; зменшення платоспроможності населення тощо.
Для встановлення ціни продукції (роботи, послуги) пропонується цілий ряд методів.
До найбільш поширених відносяться такі, за якими ціна орієнтована на попит; методи, за
якими ціна орієнтована на конкурентів; витратні методи.
Формування ціни, що орієнтована на попит, здійснюється виходячи з вивчення
споживчого попиту на продукцію (роботу, послугу). Такі дослідження дозволяють визначити
максимальну ціну, яку покупці згідні заплатити. В основі методів, за якими ціна орієнтована
на конкурентів, лежить цінова політика, що склалася на ринку.
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Рис. 1. Класиф ікація факт орів, щ о впливаю т ь на ціноут ворення в п ід п риєм ст вах
М. А. Окландер методи формування ціни поділяє залежно від напрямку орієнтації: на
покупців чи на конкурентів. Методи з орієнтацією на покупців науковець поділяє на дві
групи: а) методи на основі сприйняття цінності товару: розрахунку економічної цінності
товару; оцінки максимально прийнятної ціни; б) метод з орієнтацією на попит. В другій
групі методів з орієнтацією на конкурентів науковцем виділено: метод слідування за
ринковими цінами; метод слідування за лідером [7, с. 70]. На наш погляд, такий поділ є
обґрунтованим, оскільки він відображає прийнятну та оптимальну ціну не лише для
продавця, а й для покупця, враховуючи економічну цінність товару.
Оскільки на ціноутворення впливає значна кількість факторів, підприємства на практиці
застосовують не один з методів, а відповідну їх сукупність, визначаючи і мінімальні, і
максимально можливі ціни на продукцію (роботи, послуги). Як продавці, так і покупці
продукції зацікавлені в отриманні найбільшої вигоди від купівлі-продажу, причому покупці
зацікавлені в найнижчій ціні, а продавці - в найвищій, оскільки в такому випадку в них
досягається найбільший ефект від такої господарської операції.
Для визначення мінімальної ціни реалізації продукції та встановлення ціни, яка
забезпечить отримання бажаного прибутку, використовують витратні методи ціноутворення.
Незважаючи на позицію окремих науковців щодо втрати цими методами своєї актуальності,
так, зокрема Н. В. Барахтян зазначає, що “...в умовах кардинальної зміни у підході та
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розумінні відносин власності, розвитком конкуренції діючий раніше витратний порядок
ціноутворення виявився нездатним реагувати на зміни зовніш ніх факторів” [2], роль
витратних методів важко переоцінити. Погоджуємось, що витратні методи враховують
лише внутрішні фактори впливу на ціну і фактично не беруть до уваги зовнішні, проте
вони забезпечують максимально точний розрахунок ціни продукції та, що дуже важливо,
дають змогу розрахувати мінімальну ціну, нижче якої підприємство зазнає збитків і
доцільність його функціонування стає під питанням. Якщо ціна продукції не покриває
витрати, визначені в системі бухгалтерського обліку, то підприємству слід шукати шляхи
зниження собівартості або змінювати напрями своєї основної діяльності. Тому, незважаючи
на обраний метод ціноутворення, кожне підприємство, як показує практика, розраховує
мінімально прийнятну для нього ціну продукції, виходячи з витратних методів, а вже
базуючись на цьому, визначає обґрунтовану та допустиму для усіх сторін ціну продукції,
яка враховує дію внутрішніх і зовніш ніх чинників.
Враховуючи вищенаведене, процес ціноутворення, на наш погляд, включає такі етапи
(рис. 2).

Виявлення зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають
на ціноутворення, поділ їх на ті, що контрольовані
підприємством, ті, що частково контрольовані підприємством,
та ті, що неконтрольовані підприємством, а також на чинники,
що знижують ціну, та чинники, що її підвищують

Вивчення державної цінової політики щодо даного виду
продукції (робіт, послуг)

Розрахунок мінімальної та вихідної ціни продукції (робіт,
послуг) за витратними методами на основі інформації, що
формується в системі бухгалтерського обліку

Розрахунок ціни продукції (робіт, послуг) за методами, за
якими ціна орієнтована на попит, методами, за якими ціна
орієнтована на конкурентів, чи витратними методами

Встановлення ціни з урахуванням зовнішніх і внутрішніх
факторів та аналіз діапазону можливих змін ціни

Моніторинг за обґрунтованістю встановленої ціни на
продукцію (роботи, послуги), контроль за дотриманням
законодавства у сфері ціноутворення
Рис. 2. Е т апи п р о ц е с у ц ін о ут в о р е н н я
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Витратні методи базуються на даних бухгалтерського обліку, в системі якого витрати
формуються згідно з нормами П(С)БО 16 “Витрати”. На витрати підприємства суттєво
впливає обрана облікова політика, методами якої можна в деякій мірі коригувати величину
витрат. Виходячи з цього, облікова політика є також важливим чинником, що впливає на
процес ціноутворення, про що зазначено на рис. 1.
Зважаючи на важливість витратних методів, зупинимось детально на їх характеристиці.
Найбільш поширеними на практиці та, на наш погляд, максимально обґрунтованими серед
витратних методів є метод на основі змінних витрат, метод на основі валового прибутку,
метод на основі рентабельності продажів, метод за принципом “ витрати плюс”.
Суть методу за принципом “ витрати плюс” полягає у встановленні ціни продукції (робіт,
послуг), виходячи з повної її собівартості. Тобто ціна формується шляхом додавання до
собівартості продукції адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат
та бажаної величини прибутку з розрахунку та одиницю такої продукції. Зворотним методом
до методу за принципом “витрати плю с”, який сьогодні набуває популярності, є
формування ціни на основі цільового калькулювання. В цьому випадку встановлюється
ціна продукції (робіт, послуг), виходячи з ціни, яку готові були б заплатити потенційні
покупці цієї продукції, і вже після цього формується собівартість продукції, яку звичайно
має покривати ця ціна з урахуванням бажаного прибутку.
При методі ціноутворення на основі змінних витрат розраховується відсоток націнки
до змінних виробничих витрат у розрізі видів продукції за такою формулою:
Відсоток націнки = (Бажана величина прибутку + Сумарні постійні загальновиробничі
витрати + Витрати періоду) / Сумарні змінні виробничі витрати.
Сумарні змінні загальновиробничі витрати включають прямі витрати та змінні
загальновиробничі витрати. Відсоток націнки має бути таким, щоб покривати всю суму
витрат та бажану величину прибутку. Далі розраховується ціна продукції за формулою:
Ціна на основі змінних витрат = Змінні виробничі витрати на одиницю +
+ (Відсоток націнки х Змінні виробничі витрати на одиницю).
У випадку застосування методу на основі валового прибутку відсоток націнки
розраховується таким чином:
Відсоток націнки = (Бажана величина прибутку + Витрати періоду) /
Сумарні виробничі витрати.
Сумарні виробничі витрати - це сума прямих та загальновиробничих витрат. Явною
перевагою даного методу є відсутність потреби поділу виробничих витрат на постійні і
змінні, що сприяє оперативності отримання інформації для обчислення ціни продукції. В
подальшому ціна визначається за формулою:
Ціна на основі валового прибутку = Сумарні виробничі витрати на одиницю + (Відсоток
націнки х Сумарні виробничі витрати).
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При розрахунку ціни продукції на основі методу рентабельності продажів відсоток
націнки та ціну продукції розраховують за формулами:
Відсоток націнки = Бажана величина прибутку / Сумарні витрати;
Ціна на основі рентабельності продажів = Сумарні витрати на одиницю + (Відсоток
націнки х Сумарні витрати на одиницю).
Цей метод є ефективним при виборі правильної бази розподілу витрат періоду між
видами продукції. В іншому випадку результат може бути хибним. Для отримання
обґрунтованих і точних результатів доцільно обирати різні бази розподілу для різних
складових витрат періоду.
Загалом для вірного розрахунку ціни за витратними методами постає питання
достовірного визначення собівартості продукції (робіт, послуг). Порядок формування
інформації про витрати регулює ряд нормативно-правових актів, основними з яких є
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО) 16 “ Витрати”, П(С)БО 18
“Будівельні контракти” , П(С)БО 31 “Фінансові витрати” , Методичні рекомендації з
формування собівартості будівельно-монтажних робіт, Методичні рекомендацій з
формування собівартості продукції (робіт, послуг), Методичні рекомендації з планування,
обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських
підприємств тощо. Відповідно до П(С)БО 16 “ Витрати”, до виробничої собівартості продукції
(робіт, послуг) включаються: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці;
інші прямі витрати; змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі
витрати. Витрати, пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості
реалізованої продукції (робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати
на збут та інші операційні витрати [15]. Усі ці витрати враховуються для розрахунку ціни
і відповідно впливають на її величину.
На практиці виникає ряд проблем, пов’язаних з обґрунтованим відображенням витрат
для формування виробничої та повної собівартості продукції. Зокрема, багато дискусійних
моментів є щодо складу витрат, які включаються до кожної статті калькуляції. Поглиблюють
цю проблему неузгодженості нормативно-правових актів, зокрема П(С)БО 16 “ Витрати”
та галузевих методичних рекомендацій, якими визначено порядок ф ормування
собівартості продукції, робіт чи послуг. В науковій літературі має місце ряд публікацій, в
яких науковці зазначають про недоліки законодавства в даній сфері. Так, З. В. Задорожний
[10] зазначає про необґрунтованість включення в М етодичних реком ендаціях з
ф орм ування собіварто сті б уд івел ьно-м онтаж н их робіт, затвердж ених наказом
Мінрегіонбуду № 573 від 31 грудня 2010 року, до статті “Інші прямі витрати” витрат,
пов’язаних з експлуатацією будівельних машин і механізмів, оскільки останні необхідно
розподіляти в кінці місяця між об’єктами; помилкову відсутність у переліку “витрат,
пов’язаних з експлуатацією будівельних машин і механізмів” відрахувань на соціальні
заходи від заробітної плати працівників, зайнятих обслуговуванням і експлуатацією
будівельної техніки; суперечність Методичних рекомендацій № 573 вимогам П(С)БО 7
“ Основні засоби” та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
№ 291 в частині включення витрат, пов’язаних зі c порудженням і розбиранням тимчасових
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нетитульних споруд, призначених для конкретного об’єкта будівництва, до підстатті “ інші
виробничі витрати” статті “інші прямі витрати” та ін.
В свою чергу, О. П. Панадій серед недоліків Методичних рекомендації з планування,
обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських
підприємств, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001
р. № 132, виділив: відсутність можливості поділу загальновиробничих витрат на постійні
та змінні; ф іксованість баз розподілу загальновиробничих та інш их витрат, що
розподіляються, і відсутність альтернативних варіантів таких баз; не передбачено
альтернативних строків розподілу загальновиробничих та інших витрат, які розподіляються,
крім річного, та ін. [11, с. 52].
Такі недоліки та суперечності нормативно-правових актів можуть призвести до
неточного визначення на практиці собівартості продукції (робіт, послуг).
Недоліком, що може викривити собівартість продукції (робіт, послуг), особливо повну,
також є неправильне обрання і застосування баз розподілу загальновиробничих витрат
та витрат періоду. Чим більше в підприємства непрямих витрат, тим ризик спотворення
собівартості продукції (робіт, послуг) є вищим. Звичайно, бази розподілу, яка б
забезпечила стовідсотково вірний розподіл непрямих витрат між видами продукції (робіт,
послуг) не існує, проте суб’єкт господарювання повинен віднайти максимально коректні
бази розподілу, щоб правильно розрахувати собівартість продукції як для цілей
ціноутворення, так і з метою управління.
Ще однією суттєвою проблемою, яка може призвести до значного викривлення
собівартості продукції (робіт, послуг), є наявність тіньових витрат. На думку В. А. Дерія,
рівень невідображення витрат у вітчизняних підприємствах коливається від 10 до 50%
[9, с. 8]. Особливо явною ця проблема є при виплаті тіньової заробітної плати. В результаті
таких дій занижуються дві статті калькулювання: “прямі витрати на оплату праці” та “ інші
прямі витрати” (в частині нарахування єдиного соціального внеску на таку заробітну
плату), занижується величина адміністративних витрат та витрат на збут. З іншого боку,
завищення обсягів використаного пального, розкрадання матеріальних цінностей і умисне
фіктивне списання їх на виробництво, відображення в обліку ремонту, якого за фактом не
було, або свідоме завищення витрат на ремонт основних засобів тощо призводять до
завищення собівартості продукції (робіт, послуг), що в подальшому може призвести до
завищ ення розрахованої м інім альної ціни продукції і неправильного прийняття
управлінських рішень, особливо щодо спецзамовлень.
Тому як вітчизняним підприємствах, так і з боку держави слід максимально вирішувати
вищеназвані проблеми з метою забезпечення формування достовірної інформації в обліку
щодо витрат і в подальшому прийняття обґрунтованих управлінських рішень, в тому
числі й щодо ціноутворення.
В и с н о в ки та п е р с п е кти в и п о д а л ь ш и х д о с л ід ж е н ь . Під ціною слід розуміти
грошовий еквівалент одиниці продукції (роботи, послуги), який показує величину її
корисності та за який продавець погоджується її продати, а покупець - купити. Процес
ціноутворення є складним і динамічним та включає такі етапи: виявлення та структурування
факторів, що впливають на ціноутворення; вивчення державної цінової політики щодо
даного виду продукції (робіт, послуг); розрахунок мінімальної та вихідної ціни продукції
(робіт, послуг) за витратними методами на основі інформації, що формується в системі
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бухгалтерського обліку; розрахунок ціни продукції (робіт, послуг) за обраними методами;
встановлення ціни та аналіз діапазону можливих змін ціни; моніторинг за обґрунтованістю
встановленої ціни на продукцію (роботи, послуги), контроль за дотриманням законодавства
у сфері ціноутворення.
Чимала кількість факторів, що впливають на формування ціни, значно ускладнюють
цей процес. Тому підприємству слід визначити перелік факторів, які найсуттєвіше
впливають на ціну продукції (робіт чи послуг), та розподілити їх за групами: зовнішні та
внутрішні; фактори, що контрольовані підприємством, фактори, що частково контрольовані
підприємством, фактори, що неконтрольовані підприємством; фактори, що знижують ціну;
фактори, що підвищують ціну.
Незважаючи на те, що витратні методи враховують лише внутрішні фактори впливу
на ціну і фактично не беруть до уваги зовнішні, проте вони дають змогу розрахувати
вихідну та мінімальну ціну продукції, нижче якої підприємство зазнає збитків. Для вірного
розрахунку ціни за витратними методами постає питання достовірного визначення
собівартості продукції (робіт чи послуг). Основними проблемами викривлення величини
собівартості продукції є: неправильно обрана облікова політика; недосконалість та
суперечність норм нормативно-правових актів; неправильний розподіл непрямих витрат;
наявність тіньових витрат або неправомірне їх завищення.
С истематизую чи вищ енаведене, вимагають подальш ого вивчення держ авне
регулювання у сфері ціноутворення та шляхи удосконалення обліку витрат з метою
отримання достовірної облікової інформації для розрахунку ціни за витратними методами,
що стане предметом наших подальших досліджень.
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