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него была производительность труда? И очень ли сильно 
эта производительность зависела от количества време-
ни, которое он затрачивал на написание одной картины? 

Точно так же разные виды сложного труда часто 
качественно несоизмеримы между собой и с простым 
неквалифицированным трудом. Как и гектар леса, они 
соизмеримы только по своей способности удовлетво-
рять потребности людей, но не по количеству затрачен-
ного простого труда или по количеству затраченного 
рабочего времени. 

А ведь «Капитал» Маркса начинается с категори-
ческого заявления: «Как потребительные стоимости то-
вары различаются прежде всего качественно, как мено-
вые стоимости они могут иметь лишь количественные 
различия, следовательно не заключают в себе ни одного 
атома потребительной стоимости. Если отвлечься от 
потребительной стоимости товарных тел, то у них оста-
ётся лишь одно свойство, а именно то, что они — про-
дукты труда. ...теперь это уже не продукт труда столяра, 
или плотника, или прядильщика, или вообще какого-
либо иного определённого производительного труда. 
...От них ничего не осталось, кроме одинаковой для всех 
призрачной предметности, простого сгустка лишённого 
различий человеческого труда, т. е. затраты человече-
ской рабочей силы безотносительно к форме этой за-
траты» [4, с. 46]. 

Но раз НЕ ВСЕ товары суть продукты труда, из 
одного этого следует несостоятельность всей марк-
систской теории прибавочной стоимости. 

К. Маркс пишет: «Говоря о монопольной цене, 
мы вообще имеем в виду ту цену, которая определяется 
только стремлением купить и платёжеспособностью по-
купателей, независимо от цены, определяемой как общей 
ценой производства, так и стоимостью продуктов. Ви-
ноградник, из винограда которого производится вино, 
совершенно исключительного качества, вино, которое 
вообще может производиться лишь в сравнительно не-
большом количестве, даёт монопольную цену» [5, с. 842]. 
Но в таком случае и цену любого сложного труда, «тру-

да исключительного качества» можно рассматривать как 
монопольную цену, а ведь практически любой труд, даже 
труд охотника-дикаря можно рассматривать как сложный. 
Впрочем, сейчас теория Маркса и так уже не актуальна.

Сама по себе способность к интенсивному труду 
(как, скажем, у китайцев), даже если речь идет о рытье 
ямы, уже свидетельствует о воспитанных у работника 
навыках к длительному волевому усилию, сформирован-
ных у него в условиях определенного образа жизни. Чем 
развитее общество, тем производительнее люди трудят-
ся. И тем более они загружены работой, поскольку им все 
больше не хватает времени. Американцы зачастую рабо-
тают куда больше положенных восьми часов в день, т. е. 
их рабочий день еще длиннее, чем у традиционного ки-
тайского крестьянина. Но из этого вовсе не следует, что у 
американцев ниже производительность труда. Просто у 
них и труд, и сама жизнь в целом – иного качества.

ВыВОД
В результате технологических скачков и принци-

пиального изменения образа жизни людей качественно 
менялось само содержание труда, так что прямое коли-
чественное сравнение производительности труда на раз-
ных стадиях исторического развития некорректно.       
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У сучасних умовах розвитку економіки проблеми 
ціноутворення та їх вирішення - є одним із прі-
оритетних завдань уряду. Законом України «Про 

ціни і ціноутворення» регламентується порядок ціно-
утворення в Україні, повноваження Кабінету Міністрів 
України в галузі ціноутворення (ст. 4), положення со-
ціального захисту населення від підвищення цін і тари-
фів (ст. 5), державного регулювання цін і тарифів (ст. 8), 

контроль за додержанням дисципліни цін і тарифів (ст. 
13) тощо [1]. 

Цінова політика істотно впливає на фінансові ре-
зультати будь-якого підприємства чи організації, які 
виробляють продукцію або надають послуги. Питання 
ціноутворення, зокрема такі як теоретичні основи цін, 
їх класифікації, системи показників цін та ціноутворен-
ня розглядали у своїх працях чимало вітчизняних та за-
рубіжних науковців та фахівців. Серед них слід зазначи-
ти роботи українських та зарубіжних науковців таких як  
І. К. Беляєвський, Г. Д. Калугіна, Л. О. Круковська, Н. Т. Ку-
лікова, Л. Г. Рождественська, Л. О. Шкварчук та ін.

Метою даної статті є проведення критичного ана-
лізу основних підходів до класифікації цін і тарифів, по-
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будови системи показників ціноутворення та висвітлен-
ня власних підходів щодо розглянутих класифікацій та 
системи показників.

Ціна – це грошове вираження вартості товару, 
яке відбиває суспільно необхідні витрати праці, 
пов’язані з його виробництвом та обігом до мо-

менту кінцевого споживання. 
Вартість товару, як відомо,– це втілена й уречев-

лена в товарі абстрактна праця На ринку товарів існує 
безліч цін. Але ціна є грошовим вираженням вартості 
товару тільки в тому разі, коли існує рівновага між по-
питом і пропозицією [2, с. 233 – 234]. 

На формування ринкової ціни впливають факто-
ри, які представляють інтереси суб’єктів економічних 
відносин, кожен з яких прагне максимально їх задо-
вольнити: 

– споживачі зацікавлені у мінімальних споживчих 
витратах при задоволенні своїх потреб: 

– інтереси продавця – у максимізації прибутку; 
– держава – у зростанні податкових надходжень, 

включених у ціну [4].
Ціну розглядають, як економічне поняття, як іс-

торичну та ринкову категорії, а ціноутворення – процес 
встановлення цін на товари та послуги [6, с.20]. Еконо-
мічна природа ціни проявляється в двоякій ролі, яку 
вона грає на ринку. Ціна виступає як: індикатор, що ві-
дображає політику і кон’юнктуру ринку (співвідношення 
попиту і пропозиції, торговий і економічний ризик, кре-
дитна ситуація, ступінь конкурентості на ринку тощо). З 
іншого боку, як маркетинговий регулятор ринку, за до-
помогою якого здійснюється вплив на попит і пропози-
цію, структуру і ємність ринку, купівельну спроможність 
грошової одиниці, оборотність товарних запасів тощо. 

Ринкова ціна в сучасних умовах виконує різні 
функції: 

 виступає одним з найважливіших індикаторів 
розвитку економіки як на макрорівні (вироб-
ництво), так і на мезо і макро рівнях. Є орієнти-
ром для прийняття управлінських рішень;

 є посередником (з’єднуючою ланкою) і вимірю-
вачем при обміні ціни на гроші;

 є важливим показником кон’юнктури ринку, 
фактор рівня структури та співвідношення по-
питу та пропозиції територіального розміщен-
ня виробництва;

 є інструментом створення прибутку та управ-
ління ефективністю, фактор оподаткування;

 головна складова інфляційних процесів, засіб 
впливу на інвестиційну політику (підвищення 
цін часто приводить до зростання привабли-
вості інвестицій);

 могутній фактор рівня життя населення. Він 
впли ває на ринок праці, обсяг і структуру спо-
живання, рівень реальних доходів різних 
соціальних груп [9].

Ринкові перетворення в економіці спрямовані 
на кардинальну перебудову не лише існуючих класи-
фікацій, системи цін і методології їх встановлення, а й 
організації самого процесу ціноутворення. У сучасній 

літературі, зокрема в монографіях, статтях, навчальних 
посібниках по різному класифікуються ціни та тарифи. 
Автором упорядковані наявні класифікації в певні кла-
сифікаційні угруповання на основі [1, 6, 7, 9].

Класифікація цін та тарифів:
За сферами товарного обслуговування: 
 оптові;
 роздрібні;
 закупівельні;
 ціна та тарифи на послуги.

За способом відображення транспортних витрат: 
 ціни франко-відправлення;
 ціни франко-призначення.

За формою продажу:
 контрактні (договірні);
 біржові ціни (котирування);
 ціни ярмарок і виставок; 
 аукціонні.

За стадіями продажу:
 ціни пропозиції; 
 ціни попиту; 
 ціни реалізації.

За ступенем регулювання:
 фіксовані; 
 регульовані; 
 вільні.

За ступенем стійкості у часі:
 тверді; 
 рухливі; 
 ковзні; 
 з наступною фіксацією.

Залежно від регіону реалізації: 
 єдині; 
 регіональні; 
 зональні; 
 поясні.

За часом дії ціни (така класифікація деякою мірою 
умовна, оскільки постійних цін у чистому вигляді не існує): 

 постійні; 
 тимчасові.

Як базова ціна: 
 розрахункові; 
 довідникові; 
 ціни прейскурантів і цінників.

Інші види цін: 
 трансфертні; 
 світові.

Ціна – це складна система і як вже зазначалась – 
елемент ринкового механізму. Відповідно, вивчення цін 
потребує розгорнутої системи показників, що відпові-
дають вимогам ринкової економіки. Система показни-
ків повинна віддзеркалювати різні види диференціації 
ринкових цін: асортиментний, територіальний, у часі, 
за соціальними групами, в розрізі різних субринках,  
а також відображати закономірності та тенденції змін 
цін та тарифів. Система статистики цін та ціноутворен-
ня ілюструє табл. 1.

Рівень цін – узагальнюючий показник, що характе-
ризує стан цін за певний період часу, на певній терито-
рії, стосовно споживчих товарів та послуг за їх видами з 
близькими споживчими властивостями. 
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Індивідуальний рівень цін – моментна ціна товарно-
го виду, сорту товару-представника (товар-представник-
конкретна марка, артикул чи мала товарна група, в осно-
ві якої ідентичність споживчого призначення).

Середня ціна визначається на дату і за період: по 
товарній групі (комплексу); по території (місту, селу); по 
субринках (ринок продовольчих товарів, ринок промис-
лових товарів, ринок послуг); по групах покупців тощо.

Узагальнююча характеристика рівня цін – показ-
ник вартості фіксованого споживчого кошика. Слід 
за значити, що цей показник виконує й інші функції, 
пов’язані з оцінюванням прожиткового мінімуму. При 
аналізі важливо визначати співвідношення індивідуаль-
ної, середньої і узагальнюючої ціни до доходу.

Вивчення структури цін починають з групування 
товарів за споживчим призначенням та іншими озна-
ками. Виявляють взаємозамінні і доповнюючи товари,  
а також однакові товари різної якості, товари, що різ-
няться за споживчими якостями. На основі такого гру-
пування визначають: 

 питому вагу кожного елемента до кінцевої (роз-
дрібної) ціни товару;

 питому вагу валового доходу в товарообороті;  
в обсязі продажу;

 співвідношення оптових і роздрібних цін;
 співвідношення структурних елементів роз-

дрібних цін: у розрізі товарних груп, регіонів.
Аналіз коефіцієнтів співвідношення цін у розрізі 

окремих регіонів, субринків і товарів дає можливість 
визначити відносні відхилення цін товарів до базової 
ціни; співвідношення елементів ціни зокрема, опто-
вої та роздрібної ціни, собівартості та роздрібної ціни; 
націнки та знижки і роздрібної ціни; ступінь стійкості 
співвідношень в динаміці. 

У процесі аналізу виявляється вплив різних еле-
ментів ціни на загальне коливання її рівня. Здійснюєть-
ся розподіл цін у межах однойменної товарної групи; 
рівень територіальних коливань цін у розрізі регіонів і 
поселень; вивчення варіації співвідношення структур-
них елементів субринків; рівень стійкості цін у динаміці; 
рівень сезонних і циклічних коливань цін.

Вивчення змін цін на товари та послуги у часі здій-
снюється на основі індивідуальних і групових індексів 
цін, зведених індексів та індексів середніх величин; визна-
чаються тенденції змін цін на основі трендових рівнянь. 

Для аналізу залежності цін від соціально-еконо-
міч них факторів, залежності цін одних товарів від цін 
інших товарів широко використовуються показники 
еластичності:емпіричний коефіцієнт еластичності; кое-
фіцієнт перехресної еластичності; теоретичний коефіці-
єнт еластичності.

Оцінка відповідності ціни якості товару та купі-
вельним поглядом покупців знаходиться на стадії на-
укового розроблення. На даному етапі в практиці дослі-
джень цієї відповідності застосовують експертні оцінки 
коефіцієнти еластичності та індекси.

З економічної теорії відомо, що ціна є формою ви-
разу споживчої вартості одиниці товару або послуги. 
Але враховуючи той факт, що у конкретних умовах міс-
ця і часу ціна може відхилятись від реальної споживчої 
вартості під впливом тих чи інших причин. В умовах 
ринку постає завдання проведення спеціальних дослі-
джень щодо цін та тарифів. Вирішуються ці завдання з 
використанням відповідних меток статистичного спо-
стереження за цінами та тарифами.

Одним із найважливіших напрямків сучасних до-
сліджень є дослідження змін цін на споживчі 
товари та послуги. Найважливішим показником 

який характеризує рівень інфляції і використовується 
для вирішення багатьох питань державної політики, ана-
лізу і прогнозу цінових процесів в економіці, перегляду 
розміру грошових доходів населення, рішення правових 
спорів тощо – є індекс споживчих цін (ІСЦ) [5, с. 190]. 
ІСЦ характеризує зміни у часі загального рівня цін на 
товари та послуги, які купує населення для невиробни-
чого споживання. Це показник, який характеризує змі-
ни вартості фіксованого набору споживчих товарів та 
послуг у поточному періоді порівняно з базисним. 

Спостереження за змінами споживчих цін і тари-
фів проводиться на вибірковій основі. Основні етапи 
побудови ІСЦ:

Таблиця 1

Система показників цін і ціноутворення [7, 8, 9]

Блоки показників Показники

Рівень цін

Індивідуальний рівень

Середній рівень

Узагальнюючий рівень

Структура ціни Собівартість, націнки, знижки (оптові, роздрібні), податки

Співвідношення цін Коефіцієнти співвідношення цін регіонів, субринків, товарів

Варіація цін Показники варіації цін в просторі (соц.-економічному і географічному) 
і в часі (у динаміці)

Динаміка цін Показники динаміки окремих товарів-представників, товарних груп, 
всіх товарів

Співвідношення ціни якості товару і оцінці покупців Показники впливу якості на ціну, динаміка якості на динаміку цін

Еластичність Показники залежності цін від соціально-економічних факторів, залеж-
ності цін одних товарів від цін інших
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 формування споживчого набору товарів (по-формування споживчого набору товарів (по-
слуг) – представників;

 вибір територій;
 вибір базових підприємств;
 визначення збору інформації про ціни та тарифи;
 формування вагової структури;
 розрахунок середніх цін (тарифів) та інди ві ду-

альних індексів цін (тарифів) на товари (послуги);
 розрахунок індексу споживчих цін. 

В основі розрахунку ІСЦ покладено данні щодо 
змін цін (тарифів), одержаних шляхом щомісячної ре-
єстрації цін (тарифів) на споживчому ринку, а також 
даних про структуру фактичних, споживчих, грошових 
витрат домогосподарств – основного джерела інформа-
ції для формування вагової структури. Інформація щодо 
динаміки рівня споживчих цін вивчають та використо-
вують у своїй практичній діяльності Національний банк 
України, Міністерство фінансів України, комерційні 
банки України, інші державні і недержавні установи, ді-
яльність яких пов’язана виробництвом та обігом това-
рів і послуг для населення. 

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищезазначене, необхідно підкрес-

лити важливість застосування класифікації цін, а також 
системи показників цін і ціноутворення при аналізі рин-

ку споживчих товарів та послуг, зокрема, при вивченні 
рівня, структури, динаміки та варіації цін.                       
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Як свідчать історичні дані, контроль, його розви-
ток тісно пов’язані з економічними процесами, 
бухгалтерським обліком і розвитком державнос-

ті. Однак, слід зазначити, що місце контролю, його зміст 
також залежать від політичного устрою держави, харак-
теру суспільно-економічних відносин. Так, у часи СРСР, 
в умовах командно-адміністративної системи, поряд з 
контрольно-ревізійними управліннями та іншими орга-
нами контролю створювались комітети партійного, а по-
тім народного контролю, діяльність яких була спрямова-
на на виявлення фактів безгосподарності та злочинності. 
Безумовно, контроль за тих часів був досить залежним і 
зорієнтований тільки на державну форму власності.

Після отримання незалежності, з появою недер -
жавних форм власності, розвитком ринкових відносин, 
в Україні створена велика кількість контролюючих ор-
ганів, діяльність яких повинна була сприяти кардиналь-
ним змінам в економіці держави, зміцненню її фінансо-
вого стану. 

Але сьогодні, в умовах затяжної економічної кри-
зи і нестабільності, у країні «процвітають» корупція та 
економічні правопорушення, мають місце непоодинокі 
випадки нецільового та неефективного використання 
державних ресурсів. Однією з причин наявності таких 
негативних явищ в країні є суттєві недоліки в організа-
ції діяльності контролюючих органів, у тому числі від-
сутність системності, координації дій, недосконалість 
методичного та нормативного-правового забезпечення.

Вирішення економічних проблем в країні потре-
бує ефективного використання контролю. Але для цьо-
го контроль повинен бути оперативним, методичним, 
науково обгрунтованим і, обов’язково, дієвим.

Велике значення в організації контролю мають пи-
тання теорії фінансово-господарського контролю. Остан-
ні висвітлені в багатьох наукових працях, авторами яких 
внесені слушні пропозиції, щодо удосконалення фінансо-
во - господарського контролю. Разом з тим, на сьогодні 
немає єдиної точки зору щодо визначення предмету, ме-
тоду, суб’єктів, об’єктів та класифікації контролю. 

Своє бачення вказаних теоретичних питань фі-
нансового (фінансово-господарського) контролю, у то-
му числі і державного, та деякі пропозиції пропонуємо 
в цій статті.

Як відомо, питання фінансового контролю, його 
сутності, теорії досліджують як економісти, так і пред-
ставники правових наук. Відтак, теорія фінансового 
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