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9.3. ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕННЯ 
«ВИРОБЛЯТИ ЧИ ПРИДБАТИ» 

 
Мінімізації витрат та збільшенню прибутку сприяє оптимізація 

вибору між власним виробництвом та придбанням комплектуючих 
деталей, напівфабрикатів, послуг тощо. 

Наприклад, для ремонту техніки, потрібні відповідні деталі. Якщо 
їх виготовляти власними силами, то постійні витрати на утримання 
обладнання умовно складуть 200 тис. грн/рік, а змінні витрати на 
одиницю продукції – 100 грн. Готові деталі можна придбати за ціною 
150 грн у необмеженій кількості. Отже, необхідно обрати найбільш 
доцільне рішення. Для цього порівняємо витрати за двома варіантами. 

Вартість придбаних деталей можна виразити у такий спосіб: 
В1 = ц·к, 

де  ц – ціна 1 деталі; 
к – кількість деталей на рік. 
Собівартість виробництва деталей буде містити постійні та змінні 

витрати: 
В2 = п + ц·к, 

де  п – постійні витрати. 
Визначимо, за якої потреби в деталях вартість їх придбання та 

виробництва співпаде. 
ц·к= п + ц·к; 

150 к = 200 000 + 100 к; 
50 к = 200 000; 
к = 4 000 шт. 

Отже, за річної потреби у 4 000 шт. витрати на придбання деталей 
співпадуть із собівартістю їх виробництва. За потреби більше 
4000 шт. на рік більш економним є власне виробництво, а за меншої 
потреби для підприємства більш корисно їх придбати. 

Для остаточного прийняття рішення потрібно враховувати такі 
фактори, як потужність підприємства, якість продукції, коливання 
обсягів, створення чи скорочення робочих місць та ін. 

 
9.4. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ 

З УРАХУВАННЯМ ОБМЕЖЕНЬ НА РЕСУРСИ 
 

Завдання вибору оптимального рішення значно ускладнюється, 
якщо потрібно враховувати різні обмеження. Прикладами таких 
обмежень у бізнесі можуть бути: 

а) обсяг реалізації продукції (існують межі попиту на продукцію); 
б) трудові ресурси (загальна кількість або за професіями); 

Економіка підприємства 

231 
 

13. Рентабельність підприємства – це: 
а) одержуваний підприємством прибуток; 
б) відносна дохідність або прибутковість, що вимірюється у 

відсотках до витрат коштів або капіталу; 
в) відношення прибутку до середньої вартості основних фондів 

та оборотних коштів; 
г) прибуток на 1 грн обсягу реалізованої продукції. 
 
14. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як 

відношення: 
а) прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу; 
б) прибутку від операційної діяльності до виручки від реалізації; 
в) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості майна 

підприємства; 
г) прибутку від звичайної діяльності до середньої вартості основних 

фондів підприємства. 
 
15. Рентабельність продукції визначається як співвідношення: 
а) прибутку від звичайної діяльності до обсягу реалізації продукції; 
б) прибутку від операційної діяльності та виручки від реалізації 

(без ПДВ та акцизу); 
в) прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості майна 

підприємства; 
г) прибутку від звичайної діяльності та середньої вартості ОФ та 

оборотних коштів. 


