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в) ефекту «кривої досвіду»; 
г) ефекту «споживання». 
 
11. Що відбувається зі збільшенням виробничої потужності? 
а) зменшення суми постійних витрат; 
б) сума постійних витрат залишається незмінною; 
в) зростання суми постійних витрат; 
г) немає правильної відповіді. 
 
12. Приклади обмежень у бізнесі: 
а) матеріальні ресурси, нестача фонду робочого часу обладнання; 
б) трудові ресурси; 
в) обсяг реалізації продукції; 
г) усі відповіді вірні. 
 
13. Кінцеве рішення про збільшення виробничої потужності 

доцільно приймати: 
а) з підвищенням рівня стандартизації виробничих процесів, 

кваліфікації та професіоналізму кадрів; 
б) з урахуванням окупності інвестицій на побудову додаткових 

приміщень, придбання і модернізацію обладнання; 
в) з удосконаленням техніки, технології та організації виробництва; 
г) вірні відповіді а) і б). 
 
14. У чому полягає сутність ефекту кривої досвіду? 
а) у тому, що зі збільшенням виробництва та виробничих 

потужностей відбувається поступове зниження змінних витрат у 
зв’язку з підвищенням рівня стандартизації виробничих процесів, 
кваліфікації та професіоналізму кадрів, удосконалення техніки, 
технології та організації виробництва; 

б) у тому, що зі зменшенням виробництва та виробничих 
потужностей відбувається поступове зниження змінних витрат у 
зв’язку з підвищенням рівня стандартизації виробничих процесів, 
кваліфікації та професіоналізму кадрів, удосконалення техніки, технології 
та організації виробництва; 

в) у тому, що зі зменшенням виробництва та виробничих потужностей 
відбувається поступове збільшення змінних витрат у зв’язку з 
підвищенням рівня стандартизації виробничих процесів, кваліфікації 
та професіоналізму кадрів, удосконалення техніки, технології та 
організації виробництва; 

г) у тому, що зі збільшенням виробництва та виробничих 
потужностей відбувається поступове збільшення змінних витрат у 
зв’язку з падінням рівня стандартизації виробничих процесів, кваліфікації 

Економіка підприємства 

227 
 

Фактори, що впливають на прибуток підприємства: 
1. Зовнішні – фактори, які не залежать від волі підприємства. 
− інфляційні процеси; 
− законодавство; 
− політика; 
− науково-технічний та соціальний розвиток регіону; 
− політика оподаткування та ін. 
2. Внутрішні – фактори, які залежать від діяльності окремого 

підприємства. 
2.1. Фактори безпосереднього впливу: 
– обсяг продукції, що випускається; 
– собівартість виробництва; 
– ціна продукції, що реалізується; 
– найменування (асортимент) продукції, що випускається. 
– інші. 
2.2. Фактори опосередкованого впливу: 
– післяпродажний сервіс; 
– збільшення або зниження зносу основних виробничих фондів; 
– реклама; 
– співвідношення власного та залученого капіталу та ін. 
 

18.3. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Рентабельність – це відносний показник прибутковості, що 
характеризує ефективність господарської та фінансової діяльності 
підприємства. Показники рентабельності, які найчастіше розраховуються 
на підприємствах, наведені у табл. 18. 

 
Таблиця 18 

Система показників рентабельності 
Назва 

показника Алгоритм розрахунку Умовні 
позначення 

Рентабельність інвестованих ресурсів 

1. Загальний рівень 
рентабельності 
підприємства 

%;100⋅=
С

Пз
Р  

%100⋅
+

=
ОЗОФ

Пз
Р  

Пз – прибуток; С – загальна 
виробнича собівартість; ОФ – 
середня величина основних 
фондів за рік; ОЗ – середня 
величина оборотних коштів 

2. Рентабельність 
виробничих фондів  %100⋅=

ОФ

Пз
Р  

 

3. Рентабельність 
сукупних активів %100⋅=

А

Пз
Р  

А – середня сума активів 
балансу підприємств; 
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в) валового прибутку; 
г) собівартості продукції. 
 
5. Мінімізації витрат та збільшенню прибутку сприяє: 
а) висока ціна реалізації продукції; 
б) низька собівартість продукції; 
в) оптимізація вибору між власним виробництвом та придбанням; 
г) усі відповіді вірні. 
 
6. Що не враховується при визначенні кінцевого рішення про 

збільшення виробничої потужності? 
а) окупність інвестицій на побудову додаткових приміщень; 
б) створення нових робочих місць; 
в) можливості збуту продукції; 
г) кваліфікації та професіоналізму кадрів. 
 
7. Що відбувається при додатковому замовленні? 
а) підвищується собівартість одиниці продукції та замість прибутку 

отримується збиток; 
б) значно знижується собівартість одиниці продукції за рахунок 

нарощення обсягів виробництва та замість збитку отримується прибуток; 
в) собівартість одиниці продукції зменшується в два рази за рахунок 

нарощення обсягів виробництва та замість збитку отримується 
прибуток; 

г) немає правильної відповіді. 
 
8. Що не враховується при остаточному прийнятті рішень? 
а) потужність підприємства; 
б) створення чи скорочення робочих місць; 
в) удосконалення техніки, технології; 
г) вірні відповіді а) і б). 
 
9. Оптимізація вибору між власним виробництвом та придбанням 

комплектуючих деталей, напівфабрикатів, послуг сприяє: 
а) максимізації витрат і зменшенню прибутку; 
б) мінімізації витрат та збільшенню прибутку; 
в) оптимізація вибору нічому не сприяє; 
г) немає правильної відповіді. 
 
10. Сутність якого з перелічених ефектів полягає в тому, що зі 

збільшенням виробництва та виробничих потужностей відбувається 
поступове зниження змінних витрат? 

а) ефекту «храповика»; 
б) ефекту «масштабу виробництва»; 
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Продовж. табл. 18 
4. Рентабельність 

власного 
(акціонерного) 
капіталу 

%100⋅=
ВК

Пч
Р  

Пч – чистий прибуток 
підприємства; ВК – сума 
власного капіталу 

Рентабельність продукції 

5. Рентабельність 
продукції %;100⋅=

Ст

Пз
Р  

%100⋅=
Q

Пз
Р  

Ст. – повна собівартість 
товарної реалізованої продукції; 
Q – обсяг реалізованої 
продукції 

6. Рентабельність 
певного вибору %100⋅−=

Сі

СіЦі
Р  

Ці, Сі – відповідно ціна і 
собівартість і-го вибору. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 18 

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ» 

 
Питання для обговорення: 

1. Розкрийте економічну сутність доходу підприємства. Наведіть 
два трактування його змісту. 

2. Охарактеризуйте джерела утворення доходу підприємства. 
3. Визначте сутність прибутку підприємства та його види. 
4. Наведіть загальноприйняту практику використання прибутку 

підприємства. 
5. Чи аналогічні поняття «ефективність», «прибутковість», 

«доходність»? 
6. Охарактеризуйте фактори, що впливають на формування 

величини прибутку підприємства. 
7. Визначте основні шляхи підвищення прибутковості підприємства. 
8. Розкрийте економічний зміст рентабельності підприємства. 
9. Наведіть види рентабельності підприємства та розкрийте їх 

економічний зміст. 
10. Чи можна за єдиним критерієм оцінити результативність 

діяльності підприємства? 
 

Тести 18 
1. Доходність підприємства є: 
а) одним із найголовніших показників, що відображають його 

фінансовий стан; 
б) показником, який визначає мету підприємницької діяльності; 
в) показником, який характеризує основний результаті діяльності 

підприємства; 
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