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Урок 23-24 

Тема: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРАХУНКУ ПРИБУТКУ 

Мета: навчитися розраховувати прибуток підприємства 

Розрахунок прибутку від реалізації продукції є важливою складовою 

частиною в процесі роботи підприємства. Даний розрахунок має специфічні 

особливості в залежності від сфери діяльності підприємства (виробнича сфера, 

сфера торгівлі, сфера послуг) і виду самої діяльності (промисловість і сільське 

господарство, транспорт, будівництво). 

У виробничій сфері можуть бути використані чотири методи розрахунку 

прибутку від реалізації продукції: 

1. Метод прямого розрахунку. Згідно з методом прямого розрахунку 

планову суму прибутку обчислюють за окремими видами продукції, яку 

виробляють і реалізують на підприємстві. Розрахунок здійснюють на основі 

таких показників: 

− плановий обсяг реалізації продукції відповідної номенклатури 

(асортименту); 

− планова собівартість одиниці продукції; 

− планова ціна (виробника) одиниці реалізованої продукції(ціна 

виробника її асортиментом. 

Варто пам'ятати, що цей метод розрахунку застосовується при 

виробництві щодо невеликого асортименту продукції, та не дає можливості 

аналізувати вплив різних факторів на розмір прибутку від реалізації продукції. 

2. Метод розрахунку на основі показника витрат на 1 грн, продукції- 

який використовується для розрахунку прибутку від випуску і реалізації 

продукції всього по підприємству. 

Метод досить точний, однак, не дозволяє виявити вплив окремих 

факторів на обсяг прибутку від реалізації продукції та їх зміну. 
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3. Економічний (аналітичний) метод застосовується для визначення 

прибутку за порівнянною і непорівнянною продукцією. Він відрізняється від 

уже розглянутих методів розрахунку прибутку тим, що дає змогу визначити 

не тільки загальну суму прибутку, а й вплив на неї зміни окремих чинників: 

обсягу виробництва (реалізації) продукції; собівартості продукції; рівня 

оптових цін і рентабельності продукції; асортименту та якості продукції. 

Розрахунок прибутку цим методом здійснюється окремо за порівнянною 

і непорівнянною продукцією в плановому періоді. Порівнянна продукція - це 

продукція, що вироблялася в попередньому періоді. Непорівнянна продукція - 

це продукція, що не вироблялася на підприємстві в попередньому періоді. 

Застосування розглянутих методів на основі показника - загальний 

випуск продукції припускає облік зміни прибутку в залишках нереалізованої 

продукції, що, можливо, розрахувати методом прямого розрахунку або на 

основі показника - рентабельність продукції. 

4. Метод визначення точки беззбитковості, передбачає визначення 

обсягу і вартості продажу, при яких підприємство здатне покрити всі свої 

витрати, не одержуючи прибутку. Цей метод планування прибутку базується 

на принципі розподілу витрат на постійні і змінні та розрахунку 

маржинального прибутку. З виторгу від реалізації продукції (без ПДВ, акцизів, 

мита) віднімаються змінні витрати і залишається маржинальний прибуток. 

Далі з маржинального прибутку віднімаються постійні витрати і визначається 

фінансовий результат (прибуток чи збиток). Точка беззбитковості - це такий 

розмір виручки, при якому підприємство не одержує ні прибутку, ні збитку. 

Після визначення точки беззбитковості - планування прибутку 

будується на основі ефекту операційного (фінансового) важеля, тобто того 

запасу фінансової стійкості, при якому підприємство може дозволити собі 

знизити обсяг реалізації, не приходячи до збитковості. Ефект операційного 

важеля полягає в тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації призводить до 

ще більш сильної зміни прибутку. Дія даного ефекту пов'язана з 
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непропорційним впливом постійних і змінних витрат на фінансовий результат 

при зміні обсягу виробництва і реалізації. Чим вища частка постійних витрат 

у собівартості продукції, тим сильніший вплив операційного важеля, і 

навпаки, при зростанні обсягу продажу частка постійних витрат у собівартості 

знижується і вплив операційного важеля зменшується: 

 

Припущення при використанні аналізу беззбитковості Для прийняття 

рішень на підставі аналізу беззбитковості слід пам'ятати про деякі важливі 

припущення. Незнання цих припущень призведе до помилкових висновків і 

рішень. Такими припущеннями є: 

1. Аналізується лише прийнятний діапазон обсягів виробництва, тобто 

той рівень виробництва, якого фірма дотримувалась у минулому і для якого є 

інформація про витрати, і рівень виробництва, який фірма передбачає досягти 

в майбутньому. 

2. Сукупні витрати та сукупний дохід є лінійними функціями обсягу 

виробництва. 

Припускається, що середні витрати і ціна реалізації одиниці продукції 

залишаються незмінними. Це припущення дійсне лише в межах прийнятного 

діапазону обсягів виробництва. 

3. Витрати можна точно поділити на постійні і змінні. 

Точність визначення рівня беззбитковості залежить від того, наскільки 

правильно розподілено витрати на змінні і постійні. Отже, важливим 

припущенням є припущення про можливість коректного розподілу витрат на 

постійні і змінні. 
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4. Всі інші показники, окрім того, що аналізується, запишаються 

постійними. Припускається, що змінюється лише той показник або та стаття 

витрат, що аналізується. Всі інші показники, наприклад, продуктивність, 

номенклатура продукції, технологія виробництва, рівень цін залишаються 

незмінними. Це означає, якщо ці показники суттєво зміняться, то висновки, 

зроблені за результатами аналізу беззбитковості, будуть неправильними. 

5. Реалізується лише один вид продукції або номенклатура залишається 

постійною. 

Аналіз беззбитковості передбачає, що або продають одне найменування 

товару, або, у випадку продажу декількох видів продукції, реалізація буде 

здійснюватися відповідно до заздалегідь визначеної номенклатури. 

6. Обсяг реалізації дорівнює обсягу виробництва. 

Припускають, що фірма продає стільки продукції скільки виробляє, 

тобто припускається, що постійні витрати, що мали місце за певний період, 

враховуються як витрати цього періоду. В протилежному випадку враховані 

постійні витрати не будуть співпадати із фактичними постійними витратами. 

Сума врахованих постійних витрат дорівнює сумі фактичних витрат лише 

тоді, коли обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації. 

Прибуток від реалізації продукції = Прибуток у залишках 

нереалізованої продукції на початок планового періоду + Прибуток від 

випуску продукції - Прибуток у залишках нереалізованої продукції на кінець 

планового періоду 

Прибуток у залишках нереалізованої продукції на початок планового 

періоду = Собівартість залишків продукції х Середня рентабельність 1 

продукції на підприємстві в базовому періоді 

Прибуток у залишках нереалізованої продукції на кінець планового 

періоду = Собівартість залишків продукції х Середня рентабельність 

продукції на підприємстві в плановому періоді 
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Точка беззбитковості - це рівень фізичного обсягу продажу на протязі 

певного періоду часу (місяць, квартал, рік), за рахунок якого підприємство 

покриває витрати. Для розрахунку точки беззбитковості використовуються 

значення змінних (прямих) і постійних (загальних) витрат. Але необхідно 

брати до уваги, що абсолютно постійних витрат не існує й вони також можуть 

змінюватися протягом часу, наприклад зміна вартості оренди приміщення, 

ріст заробітної плати, зміни вартості енергоносіїв тощо.  

Розрахунок точки беззбитковості проводиться наступним чином: 

( )CostsVariableice

CostsFixed
PoEvenBreak

−
=−

Pr
int  

За допомогою аналізу беззбитковості можна розрахувати рівень діапазону 

безпеки, що є одним з показників ризику. Чим менше значення резерву 

безпеки, тим вище ризик потрапляння в область збитків.  

salesBudget

salesEvenBreaksalesBudget
saftyofinM

−−
=arg  

де Margin of safty - рівень резерву прибутковості; Budget sales - 

прогнозований обсяг продажу; Break-Even sales - обсяг продажу, що відповідає 

точці беззбитковості. 

Графік беззбитковості буде виглядати наступним чином (рис. 1) 

  

Точка беззбитковості 

Загальні витрати 
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Рис. 1. Графік беззбитковості 
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Приклад розрахунку точки беззбитковості:  

Постійні витрати підприємства складають 50 млн. грн. на рік. Вони 

включають в себе витрати на оренду приміщень, оплату електроенергії, 

заробітну плату адміністрації. 

Змінні витрати на одиницю продукції складають близько 65 тис. грн. і 

включають у себе витрати на матеріали, комплектуючі вироби і заробітну 

плату робітникам. 

Ціна одиниці продукції складає 104 тис. грн. 

 

ЗАВДАННЯ визначити точку беззбитковості за даними побудувати 

графік відповідний рис. 1. 
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