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План лекції:
Витрати виробництва і їх політекономічний аспект.
Класифікація витрат підприємства на виробництво.
Витрати виробництва ,вартість їх товару і його ціна
Прибуто та капітал. Сутність, види, економічна роль.
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1. Витрати виробництва і їх політекономічний аспект
Витрати-це витрати ресурсів у вартісній формі на виробництво і
реалізацію продукції.
Витрати виробництва- це вартість усіх видів виробництва ,що
витрачаються для виготовлення певної кількості товарів і послуг. В
економічній літературі витрати виробництва поділяються на: витрати
суспільства і витрати підприємства.
Витрати суспільства-це те у, що обходиться створення товару в усьому
суспільстві.
w=c+v+m
З погляду окремого підприємства витрати виробництва –це те у що
обходиться виготовлення товарів: збоку вартісних відносин вони складаються з
витрат на предмети праці певної частки зношених засобів праці, і на оплату
праці робочої сили, тобто витрат підприємства на спожиті виробничі ресурси.
u=c+v+m де,
c- вартість споживчих засобі виробництва;
v- вартість необхідного продукту для відтворення робочої сили працівників ;
m- неоплачена частина живої праці.
Якщо капіталісту(бізнесмену)для виробництва товару необхідно
затратити лише C+V(витрати капіталу,авансового капіталу)то для суспільства
в цілому витрати праці (уречовленною c-витрати праці і живою v+m)
Категорія «Витрати виробництва» належить до загальноекономічних,тих
що відображають реалії у декількох суспільно економічних формаціях.
Збоку вимог об’єктивно-суб’єктивного підходу капіталістичних витрат
виробництва представляє собою передусім відносини економічної власності
між капіталістами і найманими працівниками з приводу формування та
розвитку витрат постійного(С) та змінного (V)капіталу привласнення при
цьому додаткової вартості(М)у товарній формі(втілений в товарі).
Для політекономічного аналізу капіталістичних витрат виробництва
важливо зазначити,що змінний капітал як активна частина на відміну від
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постійного капіталу(С),як пасивної частини ,не переносять свою вартість на
новостворений продукт ,а створює нову вартість (V+M)
2. Класифікація витрат підприємства на виробництво.
З точки зору окремого підприємства існує 2 підходи до визначення
витрат виробництва(U; V)-Бухгалтерський та економічний.
В економічних дослідженнях особливу цінність мають економічні
витрати, а в господарській практиці бухгалтерські витрати. Саме в
бухгалтерські витрати законодавчо закріплені в законах України «Про податок
на прибуток»
Економічні витрати =бухгалтерську витрати+неявні витрати
Бухгалтерські витрати поділяють на : зовнішні і явні, а
неявні на:
альтернативні і внутрішні.
Неявні пов’язані з можливістю альтернативного використання власних засобів
виробництва(плата відсутня). Розрізняють короткострокові та довгострокові
витрати.
У короткостроковому періоді розрізняють наступні види витрат:
1.Постійні витрати(FC)-витрати величина яких не залежить від зміни обсягу
продукції)орендна плата ,амортизація основних засобів, страхові внески,
утримання. Постійні витрати існують навіть тоді коли продукція не
виробляється.
2.Змінні витрати(VC)-це витрати величина яких змінюється залежно від зміни
обсягу продукції(витрати на сировину і матеріали заробітну плату відрядників)
3.Сукупні(валові)витрати TC=FC+VC
При збільшенні річного обсягу продукції(Q↑)FC-const,AFC-зменшується;(VC)змінні витрати збільшується;AVC-const;граничні витрати (MC)-це додаткові
витрати на додаткову вартість одиницю продукції.
MC=
4.Середні сукупні витрати ATC=
-це витрати на одиницю продукції в
середньому, тобто собі вартість одиниці продукції,-це дуже важливий показник
одиниці виробництва на підприємстві.
П=Р-АТС
Собі
вартість-це
грошове
вираження
витрат
господарського(фірми)суб’єкта на виробництва продукції, що відображає
витрат засобів виробництва і заробітньої плати.
Розрізняють також прямі витрати-це витрати, що включають собі вартість
продукції.
Витрати на сировину і матеріали не прямі витрати, прямо не відносяться до собі
вартості продукції різних видів(заробітна плата бухгалтера). На початок 90-х
років розподіл непрямих витрат на виробництві здійснювалося за 2 методами:
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1.Пропорційно-прямих витрат;
2.Витрат на заробітну плату виробничих виробників.
3. Витрати виробництва ,вартість їх товару і його ціна
Вартість товару за класичною економічною теорією представниками якої
були В. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо, яка одержала подальший розвиток у працях
К. Маркса: вартість – це суспільна праця, втілена в товарі. Суспільство визнає
раціональним середні витрати (СНРЧ- суспільно необхідний робочий час).
Економічний закон вартості є основним законом ціноутворення : товари
обмінюються у відповідності до величини їх вартості, тобто уречевленої в них
абстрактної, суспільної праці.
Вартість за К. Марксом – це одна з двох властивостей товару ( 1
властивість – споживча вартість, тобто здатність товару задовольняти якусь
потребу людини) порівнювати товари можна тільки по вартості.
Споживча вартість створюється конкретною, а вартість –
абстрактною.Уречевлена праця відображає СНРЧ.
Ціна – це грошовий вираз вартості. Ціну ( а значить і вартість товару)
марксисти і маржиналісти розглядали по-різному. Марксисти – виходячи з
теорії трудової вартості, а маржиналісти – торії граничної корисності “парадокс
Сміта”. У першій половині ХIХ ст. з’являється теорія витрат виробництва, за
якої витрати виробництва ( як сума витрат на засоби виробництва і оплату
праці) є основною цінністю, а відповідно і ціни товару.
7 економічних законів ціноутворення:
1.
Закон вартості;
2.
Закон попиту і пропозиції;
3.
Закон внутрішньогалузевої конкуренції;
4.
Закон міжгалузевої конкуренції;
5.
Закон ринкової ціни;
6.
Закон монопольної ціни;
7.
Закон монополістичної конкуренції.
4.

Прибуток та капітал. Сутність, види, економічна роль.

Прибуток на капітал – найважливіша економічна категорія ринкової
економіки, складна і багатогранна за своєю сутністю та конкретними формами
вияву.
Досліджуючи торгівельний капітал, меркантилісти робили висновки, що
прибуток виникає у сфері обігу, а його безпосереднім джерелом є зовнішня
торгівля.
А. Сміт трактував прибуток як доход на капітал і вважав, що прибуток
належить промисловому капіталу, який залишається після сплати ренти
землевласнику і позичкового відсотку банкіру.
Д. Рікардо визначав прибуток, як частину вартості , що залишається після
формування заробітної плати.
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К. Маркс досліджував прибуток як головну мету і мотив діяльності
капіталістів, результат неоплаченої праці найманих робітників, похідну та
перетворену форму додаткової вартості, що виступає як походження всього
авансованого капіталу (C+V).
Згідно з теорією Маркса, підприємницький дохід є частиною прибутку,
що залишається у власності функціонуючого капіталіста після сплати відсотка
за взятий у позику капітал. Відбувається поділ капіталу на капітал-власність (
банк) і капітал- функцію ( промисловість).
Підприємницький дохід – це плата за підприємницьку діяльність, тобто за
виконання основної функції підприємця. Сучасні економісти вважають, що
підприємницький дохід вимірюється як різниця між валовим прибутком
підприємства і виплатою інших платежів у бюджет, відсотки за кредит,
дивіденди та ін.
Прибуток – це виражений у грошовій формі дохід підприємці на
вкладений капітал, тобто це різниця між загальною виручкою від реалізації (
валовим доходом) і сукупними витратами фірми.
Π= TR – TC; TR=P*Q
Це визначення:
1)
Валового прибутку;
2)
Бухгалтерського прибутку – різниця між валовим доходом та
бухгалтерськими витратами;
3)
Чистий прибуток – це валовий прибуток за мінусом сплати
державних податків, відсотків за взяті кредити, ренти, штрафи та ін..
Чистий прибуток- це прибуток, який залишається в розпорядженні
підприємця після розрахунків з бюджетом кредиторам.
Чистий прибуток поділяється і йде в три фонди стимулювання (
матеріального заохочення, соціального розвитку і фонд розвитку
виробництва,науки і техніки)
4)
Економічний прибуток – це різниця між валовим доходом та
економічними витратами виробництва.
Економічний прибуток = дохід фірми- економічні витрати
5)
Нормальний прибуток- це мінімальний, який стимулює підприємці
продовжувати справу (бізнес) в певній сфері.
6)
Монопольний прибуток – це прибуток монополіста.
Засобами вимірювання прибутку є його маса (р) - абсолютна грошова
величина, норма прибутку (р'), якісний відсотковий показник відносної
величини, який характеризує ступінь прибутковості авансованого капіталу
(С+V)
р'=
Норма і маса прибутку – головна мета підприємців і критерій
ефективності виробництва.
Середня норма прибутку на Заході біля 12 %.
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Величина норми прибутку залежить від багатьох факторів, що діють у
сферах виробництва, розподілу, обміну, а саме швидкість обороту капіталу,
ринкових цін, структурних витрат, масштаби виробництва.
Прибутковість підприємства слід розглядати у двох основних вимірах:
як прибутковість усього підприємства, щодо усього авансованого
капіталу (р)
як прибутковість окремого виробу, тобто рентабельність
РС – собівартість одиниці продукції
Соціально-економічна сутність прибутку виявляється в його функціях:
облікова,
індикативна,
що
характеризує
прибуток,
як
найважливіший показний ефективності господарської діяльності фірми
розподільча, що характеризує прибуток як основне фінансове
джерело розвитку фірм і суспільство в цілому
стимулююча, що визначає прибуток як потужний мотивуючий
чинник, генератор економічного розвитку, здійснення інновацій.
Економічна роль прибутку в умовах ринкової економіки виявляється з
його функцій:
прибуток є мотивом підприємницької діяльності
джерело розширення суспільного виробництва
сприяє ефективному розподілу ресурсів
скороченню витрат, покращення якості продукції.

