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Аннотация
Индустрии гостеприимства, как многоплановой и многофункциональной отрасли общественного бытия 
глобализированного мира, принадлежит важная роль в системе современной рыночной экономики. 
Возрастание роли индустрии гостеприимства в сегменте социальных коммуникаций характеризует 
влияние нематериальной сферы на экономику государства в целом и направлена на удовлетворение 
социальных потребностей потребителей.
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Summary
The hospitality industry, as a multidimensional and multifunctional sector of the social life of the globalized 
world, plays an important role in the system of modern market economy. The increasing role of the 
hospitality industry in the segment of social communications characterizes the influence of non-material 
sphere on the state’s economy as a whole and aims to meet the social needs of consumers.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ

Масюк Ю.В., Іванченко В.В.
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Досліджено теоретичні основи поняття беззбитковості. Розглянуті практичні рекомендації для досягнен-
ня беззбиткової діяльності і ефективної роботи підприємства. У статті можна дізнатись: що таке точка 
беззбитковості, граничні витрати, граничний дохід і інші економічні поняття. Розроблені пропозиції для 
оптимізації роботи підприємства. Також, надані основні формули для розрахунку точки беззбитковості. 
Ключові слова: точка беззбитковості, граничні витрати, граничний дохід, прибуток, постійні витрати, 
змінні витрати, виручка.

Постановка проблеми. Сільськогоспо-
дарським підприємства для успішного 

функціонування достатньо проводити плану-
вання майбутнього вдосконалення їх діяльності. 
Обов’язками планово-економічної служби є фор-
мування бізнес-плану підприємства, щоб забез-
печити рентабельне виробництво та реалізувати 
вироблений продукт. 

Аналіз останніх досліджень. В працях таких 
вчених як Кочетков О.В., Галушко В.П., Мосса-
ковський В.Б., Андрійчук В.Г., Т.С. Наконечний, 
Л.В. Нападовська, Білоусова І., Голов С.Ф., Не-
леп В. та інших розкрито питання: як саме роз-
раховувати точку беззбитковості. Методичні осо-
бливості розрахунку цього показника в єдиному 
та для окремих розділів економіки можна відшу-
кати в працях цих авторів. 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не дарма, вчені були дуже 
зацікавлені і тривалий час розробляли рекомен-
дації для беззбиткової діяльності підприємства. 
Але проблеми, які пов’язані з діяльністю підпри-
ємств, в поточний час, залишаються актуальни-
ми і не до кінця розкритими та питання їх вдо-
сконалення потребує досліджень. 

Мета написання статті. Розгляд поняття точ-
ки беззбитковості, вивчення теоретичних основ 
розрахунку та дослідження впливу на показник 
беззбитковості у разі зміни об’єму виробленої 
продукції, ціни. 

Виклад основного матеріалу. Один із важли-
віших показників фінансової діяльності будь-якої 
сучасної економічної системи є точка беззбитко-
вості, також іменована порогом рентабельності. 



«Young Scientist» • № 1 (41) • January, 2017

Е
К
О
Н
О
М
ІЧ
Н
І 
Н
А
У
К
И

655
Загальновідомо, що головним принципом діяль-
ності підприємства є отримання якнайбільшого 
прибутку. На цьому спеціалізується вся концеп-
ція рентабельності у сучасній економічній теорії. 
Лише за цією умовою можна досягти постійного 
існування бізнесу і забезпечити перспективи для 
його вдосконалення. Саме рівнем доходу, який ви-
пливає у вигляді розміру дивідендів на вкладе-
ні кошти, визначається ймовірність вкладення у 
фінансовий оборот організації нових вкладень і 
збільшення особистих коштів. Чим нижчий показ-
ник беззбитковості, тим привабливіша для інвес-
торів. Тільки беззбитковість і є визначним момен-
том фінансової успішності підприємства [5, с. 3].

Економічна теорія стверджує, що беззбит-
ковість – це врівноважене положення підпри-
ємства на конкурентному ринку, який зараз у 
стані довготривалої рівноваги. Економічний при-
буток – це те визначення прибутку, в якому до 
видатків підприємства включена середньорічна 
ставка заробітку на вкладений капітал, і дохід 
підприємства. Виходячи з цього: точка беззбит-
ковості – це обсяг реалізації продукції підпри-
ємства, прибуток від якої, покриє всі видатки ви-
робництва товару.

Зробимо висновок, що існують вигідні мето-
ди використання капіталу, скориставшись яки-
ми, можна отримати максимальний прибуток. 
Отже, поняття точки беззбитковості є аспектом 
ефективної роботи підприємства. Підприємство 
не добивається точки беззбитковості та функці-
онує неефективно на думку створеної ринкової 
кон'юнктури. Але, цей прецедент сам не може 
бути безсумнівною першопричиною для припи-
нення існування підприємства [7, с. 560]. 

Щоб підприємство функціонувало оптималь-
ним чином потрібна максимізація прибутку під-
приємства. При аналізі процесу максимізації при-
бутку ми використовували такі основні поняття:

Граничні витрати – розмір, на який будуть 
змінені сукупні витрати підприємства при збіль-
шенні випуску продукції на одиницю;

Граничний дохід – розмір, на який будуть 
змінені сукупний дохід підприємства при збіль-
шенні випуску продукції на одну одиницю;

Головним, для того щоб збільшити прибуток, 
є відповідність між граничними витратами і гра-
ничним доходом зі збільшенням випуску на одну 
одиницю. З курсу мікроекономіки загальновідо-
мо, що з деякого моменту (об’єму випуску) кри-
ва граничного доходу – спадна, а крива змінних 
витрат буде збільшуючою. Отже, в нас є мож-
ливість сформувати аспекти точки, в якій буде 
досягнений найбільший прибуток. 

Якнайбільший прибуток підприємства харак-
теризується на об'ємі виготовлення, у якому гра-
ничні витрати дорівнюють граничному доходу.

Щоб визначити, чи буває у оптимальній точці 
прибуток або збиток, потрібно розглянути відпо-
відність між середніми повними витратами і вар-
тістю продукції підприємства [8, с. 410]. 

Щоб підприємство мало оптимальний режим 
функціонування, необхідна максимізація зна-
чення її прибутку. Це істина сучасної економіки. 
Саме тому у безлічі теоретиків економічної науки 
стійкий інтерес до проблем рентабельності. Щоб 
підприємство досягло такого стану економічної 
системи, достатньо проводити постійно аналіз 

точки беззбитковості. Цей показник допомогає 
визначити те, як відобразиться на фінансовому 
стані підприємства переміна об'єму виготовлен-
ня, продажу продукції та її вартості, а ще про-
відних даних витрат. Ми згодні з тим, що ствер-
джує економічна теорія: «Беззбитковість – це не 
тільки нормальний стан будь-якої комерційної 
організації, а й необхідна умова її виживання 
в сучасних реаліях жорстокого конкурентного 
протистояння». Прибуток отримуємо за підсум-
ками продажу продукції, автономно від об'єму її 
виробництва. Підприємству необхідно звернути 
увагу на всі моменти, які складають результа-
тивність його праці. В наслідок цього, до голо-
вних створюючих факторів прибутку по-перше 
відносять ціну реалізації продукту, собівартість 
виробництва та чисельність проданого товару. 
Ціна реалізації створюється під впливом ринко-
вого попиту та маркетингової політики підприєм-
ства та може не перебувати в залежності від ба-
жань виробника товару. Під впливом виробника 
знаходяться фактори собівартості та чисельності 
виробленої продукції і вони можуть бути змоде-
льованими і передбачуваними. Виходячи з цього, 
для визначення, за яких умов підприємство буде 
отримувати прибуток потрібно обчислити небез-
печний об'єм випуску продукції [4, с. 42]. 

«Сутність методу аналізу беззбитковості по-
лягає у пошуку небезпечного обсягу реалізації 
продукції, при зменшенні якого підприємство по-
чинає зазнавати збитків» – стверджує Нелеп В. 
[8, с. 412]. На думку Андрійчук В: «Перш за все, 
менеджери підприємства повинні знати, за якого 
обсягу реалізації того чи іншого виду продукції 
досягається нульова рентабельність [1, с. 5]. Поді-
бний обсяг продажу називають критичним тому, 
що при його зменшенні підприємство починає за-
знавати збитки, але при збільшенні продажу над 
його критичним обсягом забезпечує, відповідно, 
прибутковість виробництва». 

Основним в аналізі видатків і визначення точ-
ки беззбитковості є аналіз структури витрат та 
виділення серед них постійних і змінних. Так як 
при нечіткому визначенні величини постійних 
чи змінних витрат отримаємо неправильний під-
сумок стосовно створення точки беззбитковості 
[2, с. 135]. 

Розглянемо формулу для розрахунку точки 
беззбитковості:

,                     (1)

де Уб – точка беззбитковості в одиницях ви-
міру, які заплановані; Пв – постійні витрати на 
виробництво; Цр – вартість реалізації одиниці 
продукції; Сз – собівартість виробленої продук-
ції по змінних витратах). 

Неможливо безсумнівно розрахувати при ви-
значенні точки беззбитковості, на кількісний ви-
раз якої значно впливає теж кількісне значення 
постійних витрат» [3, с. 17]. 

Друрі К. [5, с. 4] визначив два підходи до ви-
значення точки беззбитковості: бухгалтерський 
та економічний. Найбільш точніший – економіч-
ний підхід, в якому передбачається поведінка 
видатків у тривалому періоді: незмінне збіль-
шення видатків з початку освоєння виробництва, 
конкректна стабілізація змінних витрат у період 
глобального випуску продукції та зростання ви-
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трат у майбутньому, що зумовлено зносом осно-
вних засобів підприємства. 

Використовують два способи визначення без-
збитковості: графічний, побудувавши графік кри-
тичного обсягу реалізації товару та математичним, 
використавши формулу. Як відомо з практики – без-
збитковий обсяг вираховують аналітично [6, с. 415].

Банкрутство можна досягти, коли підприєм-
ство не досягає межі критичного обсягу реалі-
зації продукції. Збільшивши обсяги вироблен-
ня і реалізування продукції, керівники можуть 
зробити прогноз величини своїх прибутків. Але 
при цьому потрібно звернути увагу на зміну ви-
трат виробництва та гарантувати виправлення їх 
окремих статей.

Кожне підприємство повинно бути проінфор-
моване про те, які фактори впливають на точку 
беззбитковості і є найважливішими з тим, щоб 
була можливість реально оцінити ризикованість 
виробництва. Тому доцільно розраховувати нор-
му беззбитковості за формулою:

,                (2)

де ПВ – постійні витрати; Ц – ціна реалізації 
одиниці продукції; ЗВод – змінні витрати одини-
ці продукції; Q – виробнича потужність [3, с. 15].

С. Голов запропонував обґрунтувати вибір ме-
тоду використавши коефіцієнт детермінації і до-
повнив порядок визначення названої залежності 
методами технологічного аналізу, аналізу даних 
бухгалтерських рахунків, візуального пристосу-
вання [4, с. 80].

В. Моссаковський вважає, що встановлення 
залежності між випуском продукції і витрата-
ми допускає існування відносної економії, яку не 
можна взяти до уваги при відсутності конкретної 
залежності між змінними витратами та випуском 
продукції [6, с. 410]. 

У сільськогосподарських підприємствах вста-
новлені нормативи у рослинництві в розрахунку 
на одиницю площі, а в роботах по збиранню уро-

жаю тощо, – на одиницю продукції. Саме зі цієї 
причини на практиці користуються специфічним 
поділом витрат. 

Висновки і пропозиції. Виходячи з даної 
статті, можна зробити деякі висновки. Кожне 
підприємство може отримати, як збиток, так і 
прибуток від своєї діяльності. Аналізуючи точ-
ку беззбитковості, можна побачити, наскільки 
успішно підприємство працює (у випадку при-
бутковості) і наскільки глибокою є криза (у ви-
падку збитковості). Для успішної діяльності, по-
трібно розуміти як досягти точки беззбитковості 
для того, щоб не тільки не отримувати збитки, а 
й працювати для отримання вигоди від своєї ді-
яльності. Виходячи з цього, аналіз беззбитковості 
і планування прибутку повинні проводитися ре-
гулярно. Зробивши відповідні висновки, ми роз-
робили наступні пропозиції:

1. Розрахувати випуск такого об'єму продук-
ції, який можливо реалізувати;

2. Аналізувати фінансовий стан підприємства 
та розрахувати «запас міцності», цей показник 
завжди відображає максимально можливий роз-
мір зменшення виручки підприємства без небез-
пеки одержання збитків або відображає збіль-
шення обсягу продажу, який необхідний для 
досягнення беззбиткового рівня роботи. 

3. Розглянути вплив збільшення обсягу вироб-
ництва і доходу від продажу на прибуток підпри-
ємства, розрахувати ефект виробничого важеля.

4. Планування зростання продажів – важли-
во досягти збільшення частки постійних витрат. 
Якщо передбачається зниження продажів до-
статньо знайти можливості щодо зниження част-
ки постійних витрат.

5. Переглянути витрати, які здійснюються на 
підприємстві для виявлення недоцільного розпо-
ділення коштів.

6. Знайти клієнтів, які будуть купляти про-
дукцію оптом. Таким чином, у підприємства бу-
дуть постійні покупці.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

Аннотация
Исследованы теоретические основы понятия безубыточности. Рассмотрены практические рекоменда-
ции для достижения безубыточной деятельности и эффективной работы предприятия. В статье можно 
узнать: что такое точка безубыточности, предельные издержки, предельный доход и другие экономи-
ческие понятия. Разработаны предложения для оптимизации работы предприятия. Также, предостав-
лены основные формулы для расчета точки безубыточности.
Ключевые слова: точка безубыточности, предельные издержки, предельный доход, прибыль, постоян-
ные затраты, переменные затраты, выручка.
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THEORETICAL BASIS OF THE CALCULATION OF BREAKEVEN POINT

Summary
The theoretical basis of the concept of break-even. We consider the practical recommendations in order 
to achieve break-even operation and efficient operation of the enterprise. The article can be found: what 
is the break-even point, the marginal cost, marginal revenue and other economic concepts. Proposals to 
optimize enterprise performance. Also, given the basic formulas for calculating the break-even point.
Keywords: break-even point, the marginal cost, marginal revenue, profit, fixed costs, variable costs, revenues.
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ЕТАПИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Мельничук І.І., Заморозна К.О.
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

У статті досліджено етапи аналізу виробничих запасів. Систематизовано показники, які застосовуються 
для його проведення. Запропоновано етапи аналізу виробничих запасів для ПрАТ «Хмельницька макарон-
на фабрика». Розраховано показники ефективності використання запасів досліджуваного підприємства.
Ключові слова: виробничі запаси, аналіз, ефективність використання, матеріаломісткість, етапи аналізу.

Постановка проблеми. Складні економіч-
ні умови господарювання вимагають від 

підприємств пошуку різних альтернатив, які 
направлені на покращення результативних по-
казників діяльності. В основу таких альтернатив 
покладено ефективні рішення, що дозволяють 
оптимізувати показники, процеси, і в кінцевому 
підсумку позитивно позначаться на діяльнос-
ті суб’єкта. У основі зазначених рішень лежить 
аналіз, результати якого залежать від ряду фак-
торів, які важливо враховувати на різних етапах 
його організації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
тання аналізу виробничих запасів не є новими 
і постійно розглядаються науковцями у різного 
роду публікаціях [2-4; 7]. В окрему групу до-
сліджень варто виділити дисертаційні роботи, у 
яких аналіз виробничих запасів досліджувався 
на прикладі окремих галузей [1; 5-6; 8]. 

Враховуючи напрацювання учених та зва-
жаючи, що аналіз виробничих запасів, як і об-
лік даних активів, є досить трудомісткою ді-

лянкою – виникає необхідність систематизації 
показників їх аналізу в умовах етапізації його 
проведення. 

Метою статті є вивчення етапів аналізу ви-
робничих запасів у сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз, як і 
будь який процес, вимагає значних заходів ор-
ганізаційного характеру, що мають враховувати 
можливості підприємства, кінцевий результат 
проведеного аналізу та ряд галузевих аспектів, 
що можуть повпливати на методику його про-
ведення. Тому, на думку Т.А. Довгої [4], аналі-
тичний процес доцільно уявити у вигляді певної 
послідовності однорідних за змістом робіт, які 
дадуть змогу систематизувати та оптимізувати 
методику, зменшити трудомісткість аналітичних 
процедур і підвищити одержуваний ефект. 

Варто зауважити, що сьогодні економічна лі-
тература представляє різні підходи щодо кіль-
кості та деталізації етапів і напрямів аналізу 
виробничих запасів підприємства, що вказує на 
неоднозначність думок науковців.
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