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Урок 17-18 

Тема: РОЗРАХУНОК ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ  

Мета: сформувати навички щодо розрахунку виручки підприємства. 

 

 

Рис. 1. Методи планування виручки та механізм їх застосування 

 

ЗАДАЧА 1. 

Собівартість продукції А - 10 грн. Планова рентабельність - 25%, отже 

прибуток по плановій рентабельності - 2,5 грн., а ціна - 12,5 грн. Ставка 

акцизного збору - 2,5 грн., тоді ціна з урахуванням акцизу - 15 грн. Ціна з 

урахуванням ПДВ (20%) складе 18 грн. Ціна з урахуванням торговельної 

націнки (20%) - 21,60 грн. 
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ФОРМУВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОДИНИЦІ 

ПРОДУКЦІЇ 

 

 

 

ЗАДАЧА 2: 

Вихідні дані: 

− Собівартість одиниці продукції С = 210 гри.; 

− Норма прибутку Нп- 15%; 

− Акцизний збір А = 12 гри. / од. продукції; 

− Ставка податку на додану вартість ПДВ ~ 20%; 

− Торгова націнка - ТН -12%" 
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РОЗПОДІЛ РОЗДРІБНОЇ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОДИНИЦІ ПРОДУКЦІЇ 

 

 

Планова виручка від реалізації продукції визначається методом прямого 

розрахунку (підсумовуючи отримані суми по всій номенклатурі продукції): 

Виручка від реалізації (планова) = Кількість реалізованої продукції в 

плановому періоді х Ціна реалізації 

Кількість реалізованої продукції в плановому періоді - Залишки 

продукції на початок планового періоду + випуск продукції в плановому І 

періоді - Залишки продукції на кінець періоду 

Ціни реалізації в плановому періоді визначають на основі цін базового 

періоду, з урахуванням корегування змін у плановому періоді (у тому числі з 

урахуванням попиту і пропозиції). 

Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг є основним джерелом 

відшкодування засобів на виробництво і реалізацію продукції, утворення 

доходів і формування фінансових ресурсів. її величина впливає не тільки на 
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виробниче відшкодування витрат і формування прибутку, але і на своєчасне і 

повне виконання фінансових зобов 'язань. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Підприємство випускає продукцію двох марок: А і Б, повністю при 

цьому використовуючи потужність устаткування. Продукція марки Б більш 

вигідна, у тому числі за ціновим фактором. Підприємству доводиться 

обґрунтовувати рішення про прийняття додаткового замовлення на випуск 500 

виробів марки А. Це можливо лише за умови зменшення випуску інших, більш 

вигідних виробів марки Б. 

 

Показник А Б 

Ціна виробу, грн 15 12 

Змінні витрати на виріб, грн 9 8 

Дохід, грн 6 4 

Час вироблення, хв. 8 10 

 

Потрібно визначити:  

1) на скільки одиниць потрібно скоротити випуск продукції марки Б, 

щоб можна було прийняти замовлення на вироби марки А; 

2) чи сприятиме додаткове замовлення збільшенню прибутку в 

даному періоді; 

3) якою має бути нижня межа ціни виробу продукції марки А, щоб 

фірма могла виконати замовлення? 

 


