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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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Варіант 2 передбачає виготовлення максимально можливої кількості 
пальто, але не є більш прибутковим. Отже, виробництво курток є 
більш вигідним шляхом в умовах обмежених матеріальних ресурсів. 

 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ ДО ТЕМИ 9 

«ОБҐРУНТУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ 
ПІДПРИЄМСТВА» 

 
Питання для обговорення: 

1. Які показники розраховують при обґрунтуванні рішення щодо 
збільшення виробничої потужності? 

2. У чому сутність ефекту кривої досвіду? 
3. Коли може статися необхідність прийняття додаткового 

замовлення за ціною нижче собівартості продукції? Наведіть приклади. 
4. Які обмеження зустрічаються у бізнесі при обґрунтуванні 

виробничої програми? 
5. Назвіть фактори, які доцільно враховувати для прийняття 

рішення «виробляти чи придбати». 
 

Тести 9 
1. Зі збільшенням виробничої потужності відбувається: 
а) збільшення суми постійних витрат; 
б) зменшення суми постійних витрат; 
в) збільшення суми змінних витрат; 
г) зменшення суми змінних витрат. 
 
2. При обґрунтуванні рішення про збільшення виробничої потужності 

слід встановити чи збільшиться: 
а) сума змінних витрат; 
б) прибуток підприємства; 
в) сума постійних витрат; 
г) зона безпеки підприємства. 
 
3. Що відбувається зі знову створеною вартістю при кожному 

подвоєнні виробництва продукції? 
а) жодних змін не відбувається; 
б) знижується приблизно на 20-30 %; 
в) підвищується на 20-30 %; 
г) знижується приблизно на 10-20 %. 
 
4. Процес прийняття рішень з урахуванням обмеженого ресурсу 

передбачає визначення: 
а) чистого прибутку; 
б) маржинального прибутку; 
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г) правильні «б» і «в»; 
д) усі відповіді правильні. 
 
2. Доход підприємства – це виручка: 
а) отримана від реалізації матеріальних цінностей підприємства 

та послуг невиробничого характеру; 
б) підприємства від реалізації продукції, послуг та виконання 

робіт без урахування ПДВ та акцизу; 
в) від реалізації виготовленої підприємством продукції; 
г) усі відповіді правильні. 
 
3. До доходів від позареалізаційних операцій підприємства 

відносяться доходи від: 
а) реалізації нематеріальних активів; 
б) пайової участі в діяльності спільних підприємств; 
в) реалізації наднормованих товарно-матеріальних цінностей; 
г) усі відповіді правильні. 
 
4. Доход, який отримує підприємство від здачі майна в оренду, є 

доходом від: 
а) реалізації продукції, робіт, послуг; 
б) реалізації матеріальних цінностей і майна; 
в) позареалізаційних операцій; 
г) усі відповіді неправильні. 
 
5. Прибуток – це: 
а) виручка від підприємницької діяльності за мінусом матеріальних 

і прирівняних до них витрат; 
б) частина виручки, що залишається після відшкодування витрат 

на виробничу і комерційну діяльність; 
в) виручка від підприємницької діяльності мінус акцизний збір; 
г) доход підприємства. 
 
6. Прибуток як основний результативний показник діяльності 

підприємства характеризує: 
а) винагороду за підприємницьку діяльність; 
б) розмір монопольного доходу; 
в) ефективність використання всього ресурсного потенціалу 

підприємства; 
г) доход, що отримується за сприятливих умов функціонування. 
 
7. Основною умовою одержання підприємством певної суми 

прибутку є: 
а) перевищення доходів над витратами; 
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в) матеріальні ресурси (нестача матеріалів для виготовлення 
продукції у необхідній кількості); 

г) нестача фонду робочого часу обладнання тощо. 
Процес прийняття рішень з урахуванням обмежень передбачає 

визначення маржинального прибутку, який дає кожний виріб на 
одиницю обмеженого ресурсу. Перевага надається виробництву тих 
видів продукції, які забезпечують більш високу маржу покриття на 
одиницю обмеженого ресурсу. 

Наприклад, підприємство виготовляє пальта і куртки. Витрати 
тканини обмежені – 25 000 м, постійні витрати – 15 000 грн. Потрібно 
скласти план виробництва, який забезпечить максимальний прибуток. 
Вихідні дані наведено у табл. 12. 

 
Таблиця 12 

Вихідні дані для прану виробництва 
Показник Пальто Куртки Разом 

Питомі змінні витрати, грн 4 800 3 900  
Ціна виробу, грн 7 500 6 000  
Витрати матеріалу на одиницю виробу, м  3 2  
Маржа покриття на одиницю продукції, грн 2 700 2 100  
Маржа покриття на 1 м тканини, грн 900 1 050  
Попит, од 5 000 8 000  
Необхідні витрати тканини, м 15 000 16 000 31 000 
Наявність тканини, м   25 000 

 
Обмежуючим фактором є матеріальні ресурси. Незважаючи на те, 

що пальта мають більш високу маржу покриття на одиницю продукції, 
ніж куртки, з матеріалу, необхідного для виготовлення 2 пальто, 
можна зробити 3 куртки. Оскільки виробництво курток забезпечує 
більшу маржу покриття на 1 м тканини, їх має бути виготовлено 
стільки, скільки потребує попит, а решта тканини буде використана 
на випуск пальто. Прибуток за цим варіантом складе 9 900 тис. грн. 
(табл. 13, варіант 1). 

 
Таблиця 13 

Розрахунок прибутку 
Показник Варіант 1 Варіант 2 

Обсяг виробництва пальто, шт. 3 000 5 000 
Обсяг виробництва курток, шт 8 000 5 000 
Витрати тканини на пальто, м 9 000 15 000 
Витрати тканини на куртки, м 16 000 10 000 
Маржа покриття за пальто, тис. грн 8 100 13 500 
Маржа покриття за куртками, тис. грн 16 800 10 500 
Постійні витрати разом, тис. грн 15 000 15 000 
Прибуток, тис. грн 9 900 9 000 
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б) здійснення господарської діяльності в певному обсязі; 
в) задоволення попиту; 
г) усі відповіді неправильні. 
 
8. Чистий прибуток підприємства відрізняється від прибутку 

від звичайної діяльності на величину: 
а) процентів за довгострокові кредити; 
б) податку на прибуток; 
в) суми надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податку 

на надзвичайний прибуток; 
г) витрат на виконання позареалізаційних операцій. 
 
9. Прибуток від операційної діяльності – це: 
а) виручка від реалізації продукції; 
б) грошове вираження вартості товару; 
в) різниця між обсягом реалізованої продукції у вартісному виразі 

(без ПДВ та акцизу) та її повною собівартістю; 
г) чистий прибуток підприємства. 
 
10. Прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства, 

не може бути використаним на: 
а) розвиток підприємства; 
б) стимулювання праці робітників підприємства; 
в) оплату поточних витрат підприємства; 
г) виплату дивідендів за цінними паперами. 
 
11. З метою підвищення прибутковості підприємству необхідно 

(за умов конкуренції): 
а) підвищити обсяг виробництва продукції та зменшити її собівартість; 
б) підвищувати якість продукції та ціни на неї; 
в) застосовувати нові технології виробництва продукції; 
г) правильно « а» і «б»; 
д) правильно «а» і «в»; 
є) усі відповіді правильні. 
 
12. Рентабельність – це: 
а) частина виручки, що залишається після відшкодування всіх 

витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства; 
б) відносний показник ефективності діяльності підприємства; 
в) різниця між виручкою та прямими витратами; 
г) відношення валових витрат на виробництво до обсягу товарної 

продукції. 
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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); 
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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. 
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