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Шановні одинадцятикласники та одинадцятикласниці!

У 10  класі під час вивчення курсу еконо-
міки ви опанували базові знання про фун-
даментальні поняття, процеси та явища рин-
кової економіки. Тепер ви можете легко 
відповісти на запитання про завдання еко-
номічної науки та її значення в  житті сус-
пільства і людини, зміст основних економіч-
них явищ, економічні потреби та інтереси 
споживачів, проблеми обмеженості ресурсів 
та вибору виробника, відносини власності, 
економічні системи й  особливості економіч-
ного кругообігу, ринкове вирішення осно-
вних проблем економіки: що, як, для кого 
виробляти, гроші в ринковій економіці, осно-
вні параметри ринку, еластичність попиту 
й  пропозиції, ринкову структуру, доходи 
в  ринковій економіці, ринкову інфраструк-
туру (біржі, банки, страхові компанії та ін-
ші ринкові посередники). Закріпити свої зна-
ння ви могли, розв’язуючи різноманітні 
завдання як у  межах навчальних тем, так 
і  у  практичних роботах.

В 11  класі настав час опанувати знання 
про підприємництво та різні аспекти діяль-
ності підприємства, національну економі-
ку та світове господарство. Ви ознайоми-
теся з  основними функціями, які виконує 
підприємець, особливостями підприємств 
за різних форм власності, організаційних 
та ринкових структур, дізнаєтеся про роль 
уряду в організації підприємницької діяль-
ності. У підручнику розкриються закономір-
ності функціонування національної еконо-
міки як цілого, роль уряду в  за безпеченні 
цієї цілісності та інструменти урядового 

впливу на економіку. Під час вивчення 
форм міжнародних економічних відносин 
та еволюції економічної інтеграції країн 
ви зможете сформувати уявлення про ці-
лісність світового господарства та місце 
в  ньому економіки України. Ви розгляне-
те основні тенденції змін у  міжнародних 
еко но міч них відносинах, зміст глобаліза-
ційних процесів та їх вплив на національ-
ну економіку.

Згідно з навчальною програмою, курс еко-
номіки спрямований на досягнення низки 
цілей:
• засвоєння фундаментальних знань про еко-

номічне життя суспільства, а  саме: осно-
вних економічних категорій, законів, за-
кономірностей, тенденцій;

• формування світогляду цивілізованої лю-
дини, що визнає такі загальнолюдські цін-
ності, як свобода діяльності та вибору, 
право приватної власності, дотримання 
законності тощо;

• сприяння розвитку навичок раціональної 
економічної поведінки людини як спожи-
вача, найманого працівника, підприємця, 
платника податків, користувача суспіль-
них благ, члена місцевої громади, актив-
ного виборця тощо;

• формування навичок самостійної роботи 
під час виконання практичних завдань.
Зміст предмета «Економіка» (профільний 

рівень) в  11  класі складається із трьох роз-
ділів, що розподіляються на 14  тем. Для 
зручності ці теми в  підручнику об’єднані 
в  64  параграфи.
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Крім звичайних параграфів, підручник 
містить і  практичні заняття. Вони являють 
собою комплекс завдань за певною темою, 
виконання яких дозволить опрацювати не-
обхідні знання, уміння та навички. Завдан-
ня до практичних занять доцільно викону-
вати в  окремому зошиті.

Щоб вам було легше засвоїти навчальний 
матеріал, ми додали окремі рубрики та спо-
діваємося, що їхні завдання підвищать ваш 
інтерес до предмета й  дозволять краще орі-
єнтуватися в  економічних питаннях.

Рубрика «Опрацювавши цю тему, ви на
вчитесь…» розкриває зміст основної навчаль-
ної мети. Нижче розміщені запитання ру-
брики «Пригадайте». Вони допоможуть 
повторити вже відомий вам матеріал, що 
підготує вас до сприйняття нового. У рубри-
ці «Навчаємося разом» ми спільно з  вами 
будемо розв’язувати економічні задачі, а та-
кож оцінювати правильність тих або інших 
тверджень. Надалі ви зможете виконувати 
такі завдання самостійно. Рубрика «Запи

тання та завдання» після кожного парагра-
фа орієнтована на самостійну роботу та спря-
мує вас на найбільш важливі теоретичні 
й  практичні питання теми. Ви зможете взя-
ти участь у  дискусії, висловити й  аргумен-
тувати власну точку зору тощо.

Після вивчення кожної теми ви зустрі-
нете різнорівневі тестові завдання, які 
допоможуть вам перевірити свої знання 
й  навички. Виконуючи їх самостійно, ви 
зможете ще раз звернути увагу на основні 
поняття теми й  успішно їх закріпити. За-
вдання рубрики «Узагальнюємо знання» 
залучать вас до дискусії з  однокласника-
ми та виконання різноманітних завдань 
за вивченою темою. Підготуйте зошит або 
аркуші паперу.

До підручника було розроблено електрон
ний освітній ресурс, на якому можна про-
йти онлайн-тестування за кожною навчаль-
ною   темою.

Із повагою, авторський колектив



Розділ  I

Підприємство 
та  підприємницька 

діяльність



§ 1. Підприємництво як особливий 
вид діяльності: функції, інтереси та 
соціальна відповідальність підприємця

Історія підприємництва сягає корінням Середніх віків. Перші 
купці, ремісники, торговці вже були підприємцями-початків-
цями. Підприємництво зародилося ще в  Київській державі 

у  формі торгівлі та промислів. Першими підприємцями в  Укра-
їні можна вважати дрібних торговців і купців. Пізніше, у XVII—
XVIII ст., було створено мануфактуру, бурхливо розвивалися гір-
нича, суконна, полотняна промисловість. На початку XX  ст. 
підприємництво на території України стало масовим явищем, 
зростав ринок робочої сили, відкривалися акціонерні банки, ве-
ликі промислові й  торговельні об’єднання. Проте в  1920—
1930-ті  рр. за часів радянської влади були націоналізовані всі 
великі підприємства та майно підприємців, а  вільна підприєм-
ницька діяльність не заохочувалася державою. Тільки в 1990-ті рр. 
після здобуття Україною державної незалежності було відновле-
но в  правах усі форми власності та підприємницька діяльність.

Що ж  слід розуміти під поняттями «підприємництво» і  «під-
приємець»? Їх уперше вжив англійський економіст Річард Кан-
тильйон (1680—1734), за визначенням якого підприємець  — це 
людина, яка на свій страх і  ризик спрямована до ринкового об-
міну з  метою отримання прибутку.

Підприємець, на думку Адама Сміта (1723—1790) та Девіда Рі-
кардо (1772—1823), як власник капіталу заради реалізації певної 
комерційної ідеї та отримання прибутку йде на ризик, компенсаці-
єю якого і є підприємницький прибуток. Цікавим є твердження про 
те, що підприємець  — це людина, яка планує, контролює, органі-
зує та володіє підприємством. Отже, використовуючи сучасні понят-
тя, можна сказати, що в  підприємцеві вбачали особу, яка поєднує 
в  собі функції власника капіталу й  управління цим капіталом.

Пізніше відомий французький економіст Жан Батіст Сей 
(1767—1832) дав оригінальне тлумачення суті підприємця: це еко-
номічний агент, який, комбінуючи фактори виробництва (земля, 
праця, капітал), «перетягує» ресурси зі сфери низької продуктив-
ності та прибутковості до галузей, у  яких вони можуть дати най-
більший результат (прибуток, дохід). Більше того, він указував 
на активний, інноваційний характер підприємництва, пов’язаний 

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЮ ТЕМУ, 
ВИ НАВЧИТЕСЬ:

 � пояснювати зв’язок між фор-
мами власності та організацій-
ними формами підприємств;

 � розрізняти підприємства за 
різними ознаками;

 � характеризувати переваги та 
обмеження різних форм органі-
зації підприємств;

 � аналізувати суперечності ін-
тересів підприємця, громади 
й  суспільства.

ПРИГАДАЙТЕ
1. Які існують види виробничих 
ресурсів?
2. Якими є  види доходів влас-
ників факторів виробництва?

ТЕМА 1. ОСОБЛИВОСТІ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. РОБОТА 
ПІДПРИЄМСТВА
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не лише з  пошуком, але й  із необхідністю 
створення нових факторів  виробництва.

лише на межі ХIХ—XX  ст. починається 
усвідомлення значення та ролі підприємни-
цтва. Французький економіст Андре Маршалл 
(1907—1968) першим додав до згаданих трьох 
факторів виробництва четвертий — організа-
цію. Відтоді поняття підприємництва розши-
рюється, як власне і  функції, що йому на-
даються.

Значний внесок у  теорію підприємництва 
зробив відомий американський вчений Пі-
тер Друкер (1909—2005). На його думку, 
під підприємцем слід розуміти людину, яка 
відкриває власний бізнес, створює новий ри-
нок, формує нових покупців.

із цього випливає, що:
1. Підприємець  — це власник капіталу, йо-

го керівник, що часто поєднує функції влас-
ника з  особистою продуктивною  працею.

2. Мотивом підприємницької діяльності є отри-
мання прибутку шляхом виробництва еко-
номічних благ і  їх реалізації з  урахуван-
ням попиту на них.

3. Підприємець бере на себе всі види ризи-
ків, які можуть виникнути в  процесі ви-
робничої діяльності.

4. Підприємницька діяльність  — це іннова-
ційна діяльність. Підприємці постачають 
на ринок нові товари або послуги, відкри-
вають нові ресурси (або використовують 
старі на новий лад), сприяють розвитку 
нових технологій, створюють нові ринки, 
реорганізують існуючі підприємства.
Таким чином, підприємець виконує чоти-

ри функції, властиві саме цьому виду діяль-
ності: ресурсну, управлінську, інноваційну 
та ризикову.
• Ресурсна функція полягає в  тому, що під-

приємець бере на себе ініціативу поєднан-
ня ресурсів у  процесі виробництва товару 
чи надання послуги, організує виробни-
цтво, розподіляє засоби виробництва та 
трудову діяльність.

• Управлінська функція підприємця поля-
гає в  прийнятті управлінських рішень на 
всіх стадіях виробничої та збутової діяль-
ності, здійснення організації, плануван-
ня, мотивації та контролю виробництва.

• інноваційна функція передбачає здійснен-
ня інновацій (нововведень), освоєння но-

вої продукції, нових технологій і  нових 
форм організації виробництва та праці, 
пошук нових ринків збуту, нових засобів 
задоволення потреб споживача, перехід 
від традиційних до нових форм господа-
рювання, які не мають аналогів у  госпо-
дарській діяльності.

• Ризикова функція полягає в  необхідності 
прийняття рішень, які спрямовані на до-
сягнення успіху, але не гарантують його 
через невизначеність і  мінливість еконо-
мічної ситуації. Підприємець ризикує не 
лише своєю власністю, вкладеними кошта-
ми, а  також своєю працею, часом, діло-
вою репутацією.
Для успішного здійснення підприємниць-

кої діяльності підприємцю необхідно знати 
законодавство, яке регулює цю діяльність 
у  країні. У  Господарському кодексі України 
зазначається, що «підприємницька діяль-
ність (підприємництво)  — це систематична, 
на власний ризик діяльність по виробництву 
товарів, послуг із метою отримання прибут-
ку, яка здійснюється фізичними та юридич-
ними особами, зареєстрованими у  порядку, 
встановленому законодавством».

Підприємця з-поміж решти людей виріз-
няють три особливості: прагнення незалеж-
ності, підвищене прагнення досягнення ме-
ти та схильність до ризику. Підприємці — це 
люди, що живуть за принципом: «Можеш — 
зроби». Психологи стверджують, що підпри-
ємці готові взяти на себе відповідальність за 
допущені помилки, так само, як і  винагоро-
ду за досягнуті успіхи. Вони ніколи не став-
ляться до невдачі як до фіналу, а  лише як 
до набутого досвіду, на якому ґрунтувати-
меться подальший успіх.

Дійсно, характер підприємницької діяль-
ності висуває певні вимоги до особистості 
підприємця. Тому підприємець повинен ма-
ти не лише бажання або схильність до під-
приємництва, але й  певні ділові якості та 
риси характеру, а  саме: впевненість у  собі, 
здатність ризикувати, рішучість і сміливість, 
уміння знаходити нестандартні рішення та 
оцінювати перспективність нових ідей.

Багато людей вважають, що єдиною ме-
тою підприємця є  отримання прибутку, але 
це не так. Відомий американський економіст 
Йозеф Шумпетер (1883—1950)  стверджував, 
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що підприємець  — це людина особливого 
складу. На його думку, прибуток для нього 
є  лише символом успіху, а  найголовніше  — 
стати на незвіданий шлях, далекий від уста-
лених рішень.

Соціологічні дослідження свідчать, що на 
першому місці серед мотивів діяльності під-
приємців опинилися можливість діяти само-
стійно, бажання проявити власні здібності 
та займатися улюбленою справою, і  вже по-
тім  — отримання прибутку.

У підприємницькій діяльності поєднуються 
приватний і суспільний інтереси. Підприємець 
передусім реалізує свій особистий, приватний 
інтерес. Він організує власну справу таким чи-
ном, щоб отримати від неї найбільшу вигоду. 
У  гонитві за максимальною вигодою підприє-
мець може заощаджувати на умовах праці сво-
їх службовців, забруднювати навколишнє се-
редовище, зловживати  рекламою.

Безумовно, інтереси підприємців, грома-
ди й  суспільства можуть збігатися за пев-
них умов, а в інших випадках між ними мо-

же виникати суперечність і навіть конфлікт. 
Наприклад, у  разі виготовлення суспільних 
товарів і послуг із мінімальними витратами 
інтереси підприємців узгоджуються із сус-
пільними, але вступають у  конфлікт із ни-
ми у  разі виготовлення неякісних товарів, 
завищення цін, ухиляння від сплати подат-
ків, створення фіктивних фінансових трас-
тів, нелегального вивезення товарів і  капі-
талу за кордон, виготовлення та продажу 
товарів, які загрожують здоров’ю та життю 
населення, тощо.

Однак роль бізнесу не завжди обмежуєть-
ся зароблянням грошей. Прибуток для під-
приємства  — це як кисень для людини; але 
якщо вона думатиме тільки про дихання, то 
чимало втратить. Бізнес повинен мати ще 
якусь мету, окрім прибутку. Прибуток — не 
самоціль, а  засіб зробити щось корисне для 
інших. Підприємці за сучасних умов мають 
більш активно залучатися до розв’язання 
проблем, які постають перед країною та сві-
том, бути більш соціально відповідальними.

ЗАУВАЖИМО!

Білл Гейтс, співзасновник корпорації «Майкро-
софт», статок якого оцінюється в  90  млрд доларів, 
значну частину коштів вирішив віддати на благо-
дійність і  потреби корпорації. Він заснував благо-
дійний фонд, який фінансує програму «Глобальні 
бібліотеки». У  2009  р. в  межах програми «Бібліо-
міст» фонд надав Українській бібліотечній асоціації 
грант у  25  млн доларів на створення в  бібліотеках 
комп’ютерних класів і забезпечення їх безкоштовним 
доступом до Інтернету. І  вчинок Б.  Гейтса не пооди-
нокий. Наприклад, Фонд Ріната Ахметова «Розвиток 

України» підтримує перший національний інтернет-
портал Sirotstvy.net, на якому розміщена інформація 
для потенційних батьків про українських дітей, які 
потребують усиновлення. Гуманітарний штаб Р.  Ах-
метова, створений 6  серпня 2014  р., надає макси-
мальну допомогу всім мирним жителям Донецької 
та Луганської областей, які постраждали в  резуль-
таті бойових дій.

Така й  подібна до неї діяльність називається со-
ціальною відповідальністю бізнесу, або корпоратив-
ною соціальною відпові дальністю.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ
Визначте, чи правильним є  твердження, 

що поняття «підприємець» і  «менеджер»  — 
це синоніми.

Відповідь. Дійсно, нерідко ці поняття збі-
гаються, оскільки підприємці-новатори на 
початку своєї справи виконують і  функцію 
менеджерів. Крім цього, чимало менеджерів 
стали власниками або співзасновниками ке-

рованих ними підприємств. Проте загалом 
це твердження не є коректним, адже один із 
них  — власник, а  інший  — управлінець, до 
функцій якого належить організація діяль-
ності підприємства. До того ж  важливими 
ознаками підприємця, на відміну від мене-
джера, є  економічна відповідальність за ді-
яльність підприємства та ризик.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Як розвивалося вчення про підприємництво? На-
звіть вчених, які зробили внесок у  розвиток тео-
рії підприємництва.

2. Дайте визначення поняття «підприємництво».

3. Які функції виконують підприємці?
4. Які якості властиві сучасному підприємцю?
5. Наведіть приклади успішних підприємців зі світо-

вим ім’ям.
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Усе різноманіття підприємницької ді-
яльності можна класифікувати за різ-
ними ознаками: за видом діяльності, 

формами власності, організаційно-правови-
ми формами, метою діяльності, розміром то-
що. Кожна класифікація дає можливість про-
аналізувати характерні ознаки тієї або іншої 
форми підприємницької діяльності, її пере-
ваги й  обмеження.

За видом (або призначенням) підприєм-
ницьку діяльність можна поділити на вироб-
ничу, комерційну (торговельну), фінансову 
(фінансово-кредитну), посередницьку та під-
приємництво в  інформаційній сфері.

Виробниче підприємництво  — це процес 
господарювання з  виробництва товарів, ви-
конання робіт і  надання послуг, який здій-
снюється у сфері матеріального виробництва. 
Воно класифікується залежно від галузі гос-
подарської діяльності на промислове, буді-
вельне, сільськогосподарське тощо. Відповід-
но виділяють підприємництво за підгалузями, 
наприклад, у сільському господарстві органі-
зується підприємницька діяльність у напрям-
ку розведення великої рогатої худоби, пта-
хівництва, вівчарства або вирощування зерна. 
Виробниче підприємництво з  державної точ-
ки зору є  визначальним, тому що саме в  цих 
підприємствах здійснюється випуск продук-
ції виробничо-технічного призначення та то-
варів масового споживання, необхідних для 
домогосподарств, фірм і  держави загалом.

Прикладами виробничого підприємництва 
можуть бути харківське підприємство «Турбо-
атом», Дніпропетровська меблева фабрика «Про-
грес», молочна компанія «Галичина» тощо.

Комерційне підприємництво характеризу-
ється насамперед тим, що визначальну роль 
тут відіграють товарно-грошові та торговель-
но-обмінні операції, тобто операції та угоди 
з  купівлі-продажу або перепродажу товарів 
і  послуг.

Комерційна справа доцільна, якщо вона 
забезпечує чистий прибуток не менш ніж 
20  %. Така жорстка вимога зумовлена висо-

ким рівнем ризику, характерним для комер-
ційної діяльності.

Прикладів комерційного підприємництва 
можна навести безліч, тому що з  ними ми 
стикаємося щодня, коли купуємо їжу, ліки, 
одяг тощо.

Посередницьке підприємництво — це під-
приємництво, у  якому підприємець не виро-
бляє і  не продає товар, а  виступає як посе-
редник, що пов’язує людей, фірми в  процесі 
товарного обміну, у  товарно-грошових опе-
раціях. Головне завдання діяльності посеред-
ника  — поєднати дві зацікавлені у  взаємній 
угоді сторони. Посередницькі фірми можуть 
надавати також інформаційні, консультацій-
ні, маркетингові послуги, а  їхніми агентами 
є брокери, маклери та дилери. Крім суто бро-
керських операцій, посередницька фірма мо-
же здійснювати торгівлю на власний розсуд. 
В Україні починає створюватися система по-
середництва, що ґрунтується на попередніх 
замовленнях (одним із її проявів є ф’ючерсна 
угода). За надання таких послуг підприємець 
отримує прибуток.

Посередницьке підприємництво набуває 
все більшого поширення в  ринковій еконо-
міці. Його представниками є  установи та 
окремі особи, які посідають місце між під-
приємцем і  споживачем.

Фінансове підприємництво є  особливим 
видом комерційного підприємництва. Об’єк-
том купівлі-продажу в цьому разі є дуже спе-
цифічний товар  — гроші, іноземна валюта, 
цінні папери (акції та облігації). По суті, 
підприємець має справу з  продажем одних 
грошей за інші.

Для організації фінансового підприємни-
цтва створюють спеціальні організації: ко-
мерційні банки, фінансово-кредитні компа-
нії (кредитні спілки), фондові, валютні 
біржі тощо.

З урахуванням специфіки та особливос-
тей ринку фінансових послуг фінансове під-
приємництво здійснюється на таких ринках: 
цінних паперів, банківських послуг,  страхових 

§ 2. Види підприємництва: виробниче, 
комерційне, посередницьке, фінансове. 
Підприємництво в  інформаційній сфері



Р
О

З
Д

іл
 I

. 
П

іД
П

Р
и

є
М

С
Т

В
О

 Т
А

 П
іД

П
Р

и
є

М
Н

и
Ц

ь
К

А
 Д

ія
л

ь
Н

іС
Т

ь
10

послуг тощо. Активними агентами на цих 
ринках стають комерційні банки, фондові 
біржі, підприємства, організації та навіть 
окремі громадяни-підприємці.

Фінансова угода доцільна, якщо за її три-
валості до одного року розрахунковий прибу-
ток становить щонайменше 5 % обсягу угоди. 
Для більш тривалих угод відсоток прибутку 
підвищується (до 10—15  %).

Підприємництво в  інформаційній сфе
рі останнім часом набуває дедалі більшого 
розвитку. інформаційний бізнес зародився 
в  західних країнах наприкінці 1960-х  рр., 
у  1970-ті  рр. він сформувався як самостій-
на галузь, а в 1980-ті рр. став одним із най-

більш багатогалузевих комплексів із влас-
ною інфраструктурою. За рівнем зайнятості 
в  багатьох країнах (зокрема в  США, японії) 
інформаційне виробництво перевищило ма-
теріальне.

В інформаційному обслуговуванні існують 
підприємницькі структури всіх видів діяль-
ності  — від створення програмного забезпе-
чення, обробки та роботи з  базами даних до 
технічного обслуговування та ремонту ком-
п’ютерної техніки й  посередництва під час її 
продажу. Світова практика також свідчить, 
що перспективними для цієї підприємницької 
діяльності є  надання оперативної статистич-
ної, комерційної та правової інформації.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Визначте, чи правильним є твердження: 
«Страхове підприємництво є особливою фор-
мою кредитно-фінансових відносин».

Відповідь. Твердження є правильним. Фі-
нансові установи та страхові компанії нада-
ють послуги, пов’язані з  грошима. Страхо-
ве підприємництво полягає в  тому, що 
підприємець гарантує підприємству або лю-
дині (страхувальнику майна, цінностей, жит-
тя) за визначену плату компенсацію можли-

вого збитку в  грошовій формі в  результаті 
непередбаченого лиха. Страхування є  осо-
бливою формою фінансово-кредитного під-
приємництва, тому що підприємець, отри-
муючи страховий внесок від підприємств або 
громадян, виплачує їм страховку тільки за 
визначених обставин. А оскільки імовірність 
виникнення таких обставин є невеликою, то 
частина внесків, що залишилися, утворюють 
підприємницький дохід у страховому  бізнесі.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які види та форми підприємницької діяльності ви 
знаєте? Наведіть приклади підприємств до кож-
ного з  них.

2. У чому полягає зміст виробничого підприємни-
цтва? Чому його зараховують до провідного ви-
ду підприємницької діяльності?

3. Яким є основний зміст комерційного підприємни-
цтва і  що є  сферою його діяльності?

4. Що є  сферою фінансової підприємницької діяль-
ності та на яких ринках вона здійснюється?

ЗАУВАЖИМО!

Підприємницька активність у  сфері посеред-
ництва дозволяє поєднати в стислий термін еко-
номічні інтереси виробника та споживача. По-
середництво, із погляду виробника, підвищує 
ступінь ефективності його роботи, оскільки дає 
можливість зосередити свою активність власне 
на виробництві, передаючи посереднику функ-
ції з  просування товару до споживача, а  крім 
того, істотно скорочує термін оборотності капі-
талу, а  отже, підвищує прибутковість виробни-
цтва. Посередницька діяльність сприяє насичен-
ню товарних ринків до об’єктивно необхідних 
розмірів.

Мал.  1. Частка різних видів підприємництва в  за-
гальному обсязі реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) в  Україні у  2017  р.

Виробниче 
підприємництво

Комерційне 
підприємництво

Фінансове 
підприємництво

Інформаційне 
підприємництво

Інші

13,2 %

42,1 %

39,6 %

2,5 %

2,6 %
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Підприємство  — самостійний суб’єкт 
господарювання, створений для здій-
снення виробничої, науково-дослід-

ної, торговельної, іншої господарської діяль-
ності в  порядку, передбаченому законами 
України. Підприємство є юридичною особою, 
має відокремлене майно, самостійний ба-
ланс, рахунки в  установах банків, печатку 
зі своїм найменуванням та ідентифікацій-
ним кодом. Підприємство не має у  своєму 
складі інших юридичних осіб.

Підприємництво в  Україні здійснюється 
в будь-яких організаційних формах, передба-
чених законом, на вибір підприємця. Поря-
док створення, державної реєстрації, діяль-
ності, реорганізації та ліквідації під при ємств 
визначається Господарським кодексом та ін-
шими законами України.

Організаційно-правова форма підпри-
ємства  — це сукупність майнових та ор-
ганізаційних відмінностей, способів фор-
мування майна, особливостей взаємодії 
власників, засновників, учасників, їх від-
повідальності один щодо одного та стосов-
но третіх осіб.

Залежно від форм власності, передбаче-
них законом, в  Україні можуть діяти під-
приємства таких видів:
1. Приватне підприємство, яке діє на осно-

ві приватної власності одного (кількох) 
громадянина чи юридичної особи (підпри-
ємства) із використанням його (їх) праці 
або найманих працівників.

2. Підприємство колективної власності діє 
на основі колективної власності. До них 
належать: усі товариства, виробничі та ін-
ші кооперативи, підприємства споживчої 
кооперації, громадські та релігійні орга-
нізації, інші підприємства, передбачені 
законом.

3. Комунальне підприємство діє на осно-
ві комунальної власності територіальної 
громади. Таке підприємство утворюється 
органом місцевого самоврядування (рай-
радою, міськрадою або облрадою) у  роз-

по ряд чому порядку на базі відокремленої 
частини комунальної власності. існують 
два види комунальних підприємств: кому-
нальне комерційне підприємство, майно 
якого закріплюється на праві господар-
ського відання (наприклад комунальне 
підприємство «Київський метрополітен»), 
і комунальне некомерційне підприємство, 
майно якого закріплюється на праві опе-
ративного управління (наприклад ко-
мунальне підприємство «Притулок для 
 тварин»).

4. Державне підприємство діє на основі дер-
жавної власності та випускає товари й по-
слуги, необхідні для розвитку національ-
ної економіки.
Державні підприємства діють як:

• державні  — комерційні підприємства, 
створені з метою отримання прибутку як 
самостійний конкурентний суб’єкт гос-
подарювання (наприклад Балаклійський 
ремонтний завод, Харківська область);

• казенні  — підприємства, що створюються 
в  галузях народного господарства, у  яких 
законом дозволено здійснення господар-
ської діяльності лише державним підпри-
ємствам. Основним (понад 50  %) спожи-
вачем продукції є  держава, неможлива 
вільна конкуренція або переважає (понад 
50  %) виробництво суспільно необхідної 
продукції. Реорганізація та ліквідація ка-
зенного підприємства може бути за рішен-
ням органу, до компетенції якого нале-
жить створення цього підприємства. Так, 
за рішенням Кабінету Міністрів України 
у 2010 р. казенне підприємство «Запорізь-
кий титаномагнієвий комбінат» було реор-
ганізовано в державне комерційне підпри-
ємство.
Крім того, підприємства можуть бути за-

сновані на мішаній формі власності на базі 
об’єднання майна різних форм власності. 
Особливе місце серед них посідають підпри-
ємства з іноземними інвестиціями та інозем-
ні підприємства. У  разі, якщо в  статутному 

§ 3. Підприємство як економічний суб’єкт. 
Підприємства різних форм власності
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фонді підприємства іноземні інвестиції 
 становлять не менш ніж 10  %, то воно ви-
знається підприємством з іноземними інвес-
тиціями. якщо іноземні інвестиції станов-
лять 100  %, то воно вважається іноземним 
підприємством.

Правовий статус і порядок діяльності під-
приємств з  іноземними інвестиціями визна-
чаються не тільки Господарським кодексом 
України, а  також законом про режим іно-
земного інвестування в  Україні та іншими 
законодавчими актами.

із розвитком ринкових відносин в  Украї-
ні (проведенням приватизації, розвитком ма-

лого та середнього виробництва, ринкової 
інфраструктури, становленням фермерських 
господарств) за відповідного правового за-
безпечення та фінансової підтримки мають 
надалі зміцнитися недержавні сектори еко-
номіки та скоротитися частка державного 
підприємництва. Проте, ураховуючи світо-
вий досвід, щодо форм підприємництва мож-
на стверджувати, що в  малому бізнесі й  на-
далі переважатимуть приватні підприємства, 
а  у  великому й  середньому пріоритет має 
належати колективним формам бізнесу, який 
базується на обмеженій матеріальній відпо-
відальності його учасників.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Установіть відповідність між змістом еко-
номічних понять та їхньою назвою.

1 Підприємство, що здійснює господар-
ську діяльність на основі приватної 
власності двох громадян України

2 Підприємство, що має в  статутному 
фонді іноземні інвестиції в  розмірі 5  %

3 Підприємство споживчої кооперації
4 Підприємство, засноване в  Україні ви-

ключно іноземними інвестиціями

А іноземне підприємство
Б Приватне підприємство
В Комунальне підприємство
Г Підприємство колективної власності
Д Підприємство з  іноземними інвести-

ціями

Відповідь. 1Б, 2Д, 3Г, 4А.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняття «підприємство».
2. Перелічіть види підприємств за формами влас-

ності.
3. Перелічіть види підприємств колективної влас-

ності.

4. Чим державне комерційне підприємство відрізня-
ється від казенного?

5. Чим іноземне підприємство відрізняється від під-
приємства з  іноземними інвестиціями?
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У світовій практиці існують такі орга-
нізаційні форми підприємств: приват-
нопідприємницька фірма (одноосібне 

володіння, унітарне підприємство), партнер-
ство (товариство) та корпорація.

Одноосібне володіння — фірма, власник 
якої самостійно веде справи у власних ін-
тересах: управляє нею, отримує весь прибу-
ток (залишковий дохід) і несе персональну 
відповідальність за всіма її зо бов’я зан нями.

Власник приватнопідприємницької фірми 
є  центральною фігурою, із якою власники 
всіх інших ресурсів укладають контракти. 
Він має право найму та звільнення робітни-
ків, а  також право продати все, що має, або 
передати всі свої права іншій особі.

Перевага приватновласницької фірми по-
лягає в простоті її створення та управління, 
свободі дій (відсутня процедура узгодження 
в  ухваленні рішень), а  також досить силь-
ній економічній мотивації (отримання всьо-
го прибутку однією особою). Серед очевид-
них недоліків такої фірми слід назвати 
насамперед обмеженість у  власника фірми 
фінансових і  матеріальних ресурсів, відсут-
ність розвиненої системи внутрішньої спеці-
алізації виробництва й  управління, необме-
жену відповідальність. Так, власник у  разі 
банкрутства фірми ризикує не лише капіта-
лом, вкладеним у  справу, але й  усією осо-
бистою власністю.

Партнерство — фірма, організована кіль-
кома особами, що спільно володіють та управ-
ляють підприємством. Основні права тут на-
лежать усім партнерам. Вони здійснюють 
ефективний контроль за діяльністю один од-
ного. Партнерства діють у  всіх видах під-
приємницької діяльності, а  особливо типові 
для різних сфер інтелектуальної діяльності, 
таких як мистецтво, юриспруденція, меди-
цина. Вони, як правило, життєздатні за об-
меженої кількості учасників. У  ряді випад-
ків виникають партнерства з  обмеженою 
відповідальністю. Це означає, що разом 

з  основними учасниками, що повністю від-
повідають за діяльність фірми, є  партнери, 
відповідальність яких обмежується сумою 
коштів, вкладених у  справу (партнери з  об-
меженою відповідальністю).

Партнерства мають як більшість переваг 
приватновласницької фірми (зокрема, їх лег-
ко організувати та ними нескладно управля-
ти), так і низку переваг, не характерних для 
одноосібного володіння. Тут уже більшою мі-
рою можна використовувати розподіл праці 
та спеціалізацію у  виробництві й  управлін-
ні, легше подолати перші фінансові бар’єри 
й  продовжити діяльність.

як і приватнопідприємницька фірма, парт-
нерства мають низку недоліків. Перш за все 
це мізерність коштів. До них, проте, дода-
ються нові. Основними з  них є  розподіл 
функцій, у  результаті якого може виникну-
ти неузгодженість дій, навіть несумісність 
інтересів і  загроза потенційного розпаду 
партнерства (унаслідок виникнення супер-
ечностей або виходу зі справи одного з пар-
тнерів).

Третім, основним видом ділового підпри-
ємства, є  сучасна корпорація. Корпора
ція — фірма, що має форму юридичної осо-
би, де відповідальність кожного власника 
обмежена його внеском у  це підприємство. 
Корпорація є  товариством, заснованим на 
паях. Купуючи цінні папери (акції та об-
лігації), індивіди (домогосподарства) ста-
ють власниками корпорації. Через ринок 
цінних паперів можливе швидке залучен-
ня коштів величезної кількості людей. Влас-
ники акцій отримують частину доходу у ви-
гляді дивідендів. Вони ризикують тільки 
тією сумою, яку сплатили при купівлі ак-
цій (облігацій). Кредитори подають позов 
до корпорації в  цілому, але не до акціоне-
рів як приватних осіб (право обмеженої від-
повідальності). Корпорація існує незалеж-
но від її власників-акціонерів, що дозволяє 
їй функціонувати відносно стабільно. 

§ 4. Організаційні форми підприємств 
приватної власності: одноосібні 
володіння, партнерства, корпорації
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якщо їм не подобається політика, яку здій-
снює корпорація, вони мають право прода-
ти свій пай, але здебільшого не в змозі лік-
відувати компанію як таку. Усе це свідчить 
про величезні переваги такого виду під-
приємств.

Однак поряд із безперечними перева-
гами корпорації мають і  цілком відчутні 
недоліки. Корпорації відкривають широ-
кі можливості для зловживань. Виникає 
розрив між функцією власності та функці-
єю управління. Дрібні й  середні власники 
акцій зазвичай не мають необхідної та до-
статньої інформації для здійснення дієвого 
контролю. У  корпорації відбувається роз-
мивання прав власності, оскільки можли-
вості контролю за діяльністю «команди» 
по слаблю ються.

Власники контрольного пакета акцій мо-
жуть здійснювати майже повний контроль 
за корпорацією. Прагнучи особистого збага-
чення, вищі менеджери беруть участь у над-
звичайно ризикованих операціях, а  іноді 
йдуть на прямі зловживання владою (махі-
нації із цінними паперами, переливання ка-
піталу в  дочірні компанії, сумнівна вироб-
нича діяльність тощо). Проте, як правило, 
такі зловживання можливі лише в  певних 

межах. Стримуючим чинником виступає сам 
ринок. якщо корпорація починає працюва-
ти погано, виникає загроза «поглинення» ці-
єї фірми іншою та повної зміни команди 
(принаймні її верхнього ешелону). До того 
ж  падає престиж менеджерів компанії на 
ринку кваліфікованої робочої сили, що мо-
же в  перспективі призвести до різкого ско-
рочення їхніх прибутків.

іншим великим недоліком діяльності су-
часної корпорації є подвійне оподаткування. 
Річ у  тому, що частина доходу корпорації, 
який виплачується акціонерам у вигляді ди-
відендів, спочатку оподатковується як при-
буток корпорації, а  потім  — як частина до-
ходу власника акцій. У  результаті велика 
частина прибутку перетворюється на подат-
ки, що сплачуються державі.

якщо ми порівняємо ці форми підпри-
ємств, то виявиться, що на приватнопідпри-
ємницькі фірми припадає понад 70 % від за-
гальної кількості зареєстрованих фірм, але 
тільки 6—7 % сукупного випуску продукції; 
на партнерства, відповідно, 10  та 4—5  %, 
а  на корпорації  — 18—20  і  88—90  %. Та-
кий парадокс тісно пов’язаний із перевага-
ми та недоліками кожного типу ділових під-
приємств.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

як ви вважаєте, що мають робити влас-
ники акцій, яким належить корпорація, щоб 
наймані менеджери працювали найбільш 
наполегливо з метою зростання прибутку та 
ефективності виробництва?

Відповідь. Власники корпорацій (акціоне-
ри) для стимулювання рішучих та ефектив-

них дій менеджерів мають використовувати 
як внутрішні, так і  зовнішні засоби контро-
лю над управлінськими рішеннями. Це на-
самперед сучасні системи управління корпо-
рацією, різноманітні форми матеріального 
заохочення менеджерів і використання ефек-
тивного кадрового менеджменту.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть основні види підприємств, які існують 
в економічно розвинених країнах. Визначте пере-
ваги й  недоліки кожного виду підприємств.

2. Чому приватнопідприємницьких фірм значно біль-
ше, ніж інших форм підприємств, але вони виро-
бляють менше продукції?

3. Наведіть приклади відомих у світі корпорацій і ви-
значте їхні ролі в  економіці окремих країн та сві-
ту загалом.
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Підприємством колективної власності 
визнається корпоративне або унітар-
не підприємство, що діє на основі ко-

лективної власності засновника (засновни-
ків). Тобто це означає, що підприємство 
належить колективу співвласників (засно-
вників, учасників), які діють як один суб’єкт 
права колективної власності.

Підприємствами колективної власності 
є виробничі кооперативи, збутові, підприєм-
ства споживчої кооперації, підприємства гро-
мадських і релігійних організацій, інші під-
приємства, передбачені законом.

Виробничим кооперативом вважається до-
бровільне об’єднання громадян із метою 
спільної виробничої або іншої господарської 
діяльності, яке базується на їх особистій тру-
довій участі та об’єднанні майнових пайо-
вих внесків, участі в  управлінні підприєм-
ством і  розподілі доходу між членами 
кооперативу відповідно до їх участі в  його 
діяльності. Виробничі кооперативи можуть 
здійснювати свою діяльність у  різних сфе-
рах виробництва, але основними видами ко-
оперативів є  виробничий, заготівельно-збу-
товий, постачальницький, сервісний тощо.

Виробничий кооператив за своїми зо бов’я-
зан ня ми відповідає всім майном, що йому на-
лежить. Члени виробничого кооперативу не-
суть за зобов’язаннями кооперативу до дат ко ву 
відповідальність своїм майном у  розмірі, не 
меншому за їхній пайовий внесок. Перевагою 
виробничого кооперативу є  те, що прибуток 
кооперативу розподіляється між його члена-
ми не пропорційно їхнім паям, а  відповідно 
до їх трудового внеску. У  такому самому по-
рядку розподіляється майно, що залишилося 
після ліквідації кооперативу та задоволення 
вимог його кредиторів. Такий порядок розпо-
ділу матеріально зацікавлює кожного члена 
кооперативу більш сумлінно ставитися до сво-
єї праці. Позитивним є  й  те, що законодав-
ством не обмежується кількість членів коопе-
ративу, що надає великі можливості для 
фізичних осіб для вступу до кооперативу. 

До того ж забезпечуються рівні права всіх чле-
нів в  управлінні кооперативом, оскільки ко-
жен із них має тільки один голос.

Недоліки ж  полягають у  тому, що кіль-
кість членів у  кооперативі має бути не мен-
ше ніж п’ятеро осіб, а  це істотно обмежує 
можливості їх створення.

Збутовий кооператив  — організація спів-
власників, яка здійснює заготівлю, зберіган-
ня, передпродажну обробку, продаж продукції, 
надає маркетингові, рекламні послуги  тощо.

Найбільшого поширення вони набули 
в  сільському господарстві, займаючись про-
дажем сільськогосподарської продукції, її 
зберіганням, сортуванням, сушкою, миттям, 
розфасовкою та транспортуванням. Збуто-
ві кооперативи створюють не лише селяни 
(фермери), але й  ремісники та кустарі. Ці 
товариства торгують промисловими або сіль-
ськогосподарськими продуктами через гуртів-
ні та мережу власних роздрібних крамниць. 
У  власності членів цих кооперативів поруч 
із крамницями можуть бути склади та тран-
спортні засоби (вантажівки, баржі тощо).

У реаліях сьогодення ми можемо також 
бачити об’єднання самостійних виробників 
у  збутово-переробний кооператив. Залежно 
від спеціалізації цих виробників такому коо-
перативу може належати молокозавод, бійня, 
млин, пекарня, консервний завод, спиртоза-
вод, винарня тощо. Продукцію цих підпри-
ємств кооперативи збувають торговельним 
організаціям, у  тому числі кооперативним, 
або через мережу власних  крамниць.

Головна мета таких кооперативів  — під-
вищення ефективності індивідуальної госпо-
дарської діяльності його членів і  зростання 
їхніх доходів.

Споживчим кооперативом визнається за-
снована на засадах членства організація, 
створена для задоволення матеріальних та 
інших потреб учасників шляхом об’єднання 
ними майнових внесків. Тобто, на відміну 
від зазначених вище, споживчі кооперативи 
створюються не для спільної виробничої або 

§ 5. Організаційні форми колективних 
підприємств і  підприємств державної власності
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іншої господарської діяльності, а для задово-
лення споживчих інтересів своїх членів. То-
му вони не передбачають обов’язкової особис-
тої участі своїх членів у  спільних справах, 
але потребують об’єднання їх майнових вне-
сків. Це дає можливість людині одночасно 
брати участь у  кількох споживчих коопера-
тивах, у  тому числі однорідних за характе-
ром діяльності (житлових, садівничих тощо).

До споживчих належать такі кооперати-
ви, як житлові та житлово-будівельні, га-
ражні, дачні, садівницькі товариства, спо-
живчі товариства, товариства взаємного 
кредиту («каси взаємодопомоги»), товари-
ства взаємного страхування та інші.

Кожен учасник споживчого кооперативу 
незалежно від розміру пайового внеску во-
лодіє одним голосом при прийнятті рішень 
на загальних зборах. Він має право брати 
участь в  управлінні справами кооперативу, 
у тому числі у складі її виконавчих органів, 
а  також отримувати в  користування пропо-
рційну своєму паю частину кооперативного 
майна для задоволення відповідних потреб. 
Законодавство не забороняє здійснення спо-
живчим кооперативом деяких видів підпри-
ємницької діяльності (наприклад здача 
в  оренду невикористаного майна або реалі-
зація виробленої його членами продукції), 
доходи від якої за рішенням загальних збо-
рів можуть розподілятися між його члена-
ми або спрямовуватися на загальні потреби.

Ще однією організаційною формою колек-
тивних підприємств є  кредитна спілка. Кре
дитна спілка — неприбуткова організація, за-
снована фізичними особами, професійними 
спілками, їх об’єднаннями на кооперативних 
засадах, щоб задовольнити потреби членів 
спілки у  взаємному кредитуванні та наданні 
фінансових послуг за рахунок об’єднаних гро-
шових внесків членів кредитної спілки.

Кредитна спілка є  юридичною особою, має 
самостійний баланс, банківські рахунки, які 
відкриває та використовує згідно із законо-

давством у  самостійно обраних банківських 
установах, а  також печатку, штамп і  бланки 
зі своїм найменуванням, власну символіку. 
Управління кредитною спілкою відбувається 
за демократичним принципом — на загальних 
зборах спілки один член має один голос. Це 
дає можливість кожній людини, яка є членом 
кредитної спілки, впливати на її діяльність. 
У  кредитній спілці можна проконсультува-
тися щодо вартості тих чи інших фінансових 
послуг або дізнатися, як правильно планува-
ти бюджет своєї родини, отримати допомогу 
в  складанні бізнес-плану  тощо.

як в умовах командної економічної системи, 
так і в умовах ринку значним суб’єктом госпо-
дарювання є державне підприємство (Україна 
перебуває на перших місцях у  списку країн, 
де держава володіє великою частиною під-
приємств). Оскільки державна власність має 
два рівні  — загальнодержавний і  комуналь-
ний, то, відповідно, функціонують і два види 
підприємств. Про них уже йшлося раніше.

Майном і  виробничо-комерційною діяль-
ністю загальнодержавних підприємств роз-
поряджається вищий орган державної влади. 
Згідно із Законом України «Про підприємни-
цтво», діяльність, пов’язана з виготовленням 
і  реалізацією військової зброї та боєприпасів 
до неї, видобуванням бурштину, охороною 
окремих особливо важливих об’єктів права 
державної власності, перелік яких визнача-
ється у  встановленому Кабінетом Міністрів 
України порядку, а також діяльність, пов’язана 
з  проведенням криміналістичних, судово-ме-
дичних, судово-психіатричних експертиз і роз-
робленням, випробуванням, виробництвом та 
експлуатацією ракет-носіїв, у  тому числі з  їх 
космічними запусками з  будь-якою метою, 
може здійснюватися тільки державними під-
приємствами та організаціями.

Комунальні підприємства є власністю ад-
міністративно-територіальних одиниць вла-
ди, які використовують їхній потенціал 
у  власних інтересах.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Визначте переваги та недоліки виробничого коо-
перативу.

2. Поясніть специфічні особливості збутового та спо-
живчого кооперативу.

3. Чи діють у  вашій місцевості кредитні спілки?
4. Пригадайте види державних і  комунальних під-

приємств.
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Підприємства можна класифікувати 
також за ознакою розміру. існуван-
ня різних за розміром підприємств 

об’єктивно обумовлено різним рівнем суспіль-
ного розподілу праці, характером спеціалізації 
та усуспільненням виробництва, специфікою 
галузей та їх технологічними особливостями.

як свідчить світова практика, основним 
критерієм поділу підприємств на великі й малі 
є середня кількість працівників, зайнятих про-
тягом року на підприємстві, розмір статутного 
капіталу, обсяг активів, обсяг обороту (при-
бутку, доходу) тощо. Так, Організація еконо-
мічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), 
до якої належать економічно високорозвине-
ні країни, визначає підприємства з  кількіс-
тю працівників до 19  осіб як дуже малі, до 
99  осіб  — як малі, від 100  до 499  осіб  — як 
середні й  понад 500  осіб  — як великі.

Згідно з Господарським кодексом України, 
суб’єктами мікропідприємництва вважають-
ся підприємства, у  яких кількість працюю-
чих протягом року становить 10  осіб і  мен-
ше, а  обсяг валового доходу від реалізації 
продукції не перевищує 2 млн євро. Малими 
незалежно від форми власності визнаються 
підприємства, у  яких кількість працюючих 
протягом року не перевищує 50  осіб, а  об-
сяг валового доходу від реалізації продукції 
(робіт, послуг) за цей період становить мен-
ше ніж 10  млн євро. Середніми вважаються 
підприємства, у  якого до 250  осіб працюю-
чих та обсяг валового доходу до 50  млн єв-
ро. У великих підприємств працюючих понад 
250 осіб, а обсяг валового доходу перевищує 
50  млн євро.

Закон «Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в  Україні» не збігається 
з  Господарським кодексом і  передбачає змі-
ни в  цих критеріях. Відповідно до Закону, 
класифікація має такий вигляд (табл.  1).

Для того щоб належати до тієї чи іншої ка-
тегорії, підприємству треба виконати щонай-
менше два критерії із трьох за рік, який пе-
редує звітному. У структурі сучасної змішаної 
економіки співіснують та органічно доповню-
ють один одного малий, середній і  великий 
бізнес. Проте, на відміну від двох останніх, 
малий бізнес є  вихідним, найбільш числен-
ним, а  тому й  найбільш поширеним секто-
ром  економіки. Роль малих, середніх і вели-
ких підприємств у загальному обсязі випуску 
продукції в Україні, кількості найманих пра-
цівників наведено в  табл. 2.

Суб’єктами малого підприємництва в Укра-
їні є  як фізичні особи  — підприємці, зареє-
стровані в  установленому законом порядку, 
так і  юридичні особи (підприємства) будь-
якої організаційно-правової форми та форми 
власності. Суб’єкти малого підприємництва 
мають право перейти на спрощену систему 
оподаткування, бухгалтерського обліку та 
звітності (на вибір суб’єкта малого підпри-
ємництва), яка передбачає: заміну сплати 
встановлених законодавством податків і  збо-
рів (обов’язкових платежів) сплатою єдино-
го податку й  застосування спрощеної форми 
ведення бухгалтерського обліку та звітності.

Роль і  місце малого бізнесу в  національ-
ній економіці найкраще проявляється в  йо-
го функціях. Функції малого бізнесу в  ста-
більній ринковій економіці:

§ 6. Малі, середні та великі підприємства: 
переваги та обмеження

Табл. 1
Критерій Мікропідприємства Малі підприємства Середні підприємства Великі підприємства

Балансова 
вартість активів

До 350  тис. євро До 4  млн євро До 20  млн євро
Понад 20  млн 

євро
Чистий дохід До 700  тис. євро До 8  млн євро До 40  млн євро Понад 40  млн євро
Середня кількість 
працюючих

До 10  осіб До 50  осіб До 250  осіб Понад 250  осіб
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• формування конкурентного середовища;
• малий бізнес, оперативно реагуючи на 

зміни кон’юнктури ринку, надає ринко-
вій економіці необхідної гнучкості;

• здійснення прориву в  багатьох важливих 
напрямках НТП, передусім у  галузі елек-
троніки, кібернетики, інформатики ( сприяє 
прискоренню реалізації новітніх  технічних 
і  комерційних ідей, випуску наукоємної 
продукції);

• розв’язання проблеми зайнятості. Ця 
функція проявляється в  здатності малого 
бізнесу створювати нові робочі місця та 
поглинати надлишкову робочу силу під 
час циклічних спадів і  структурних зру-
шень економіки. У розвинених країнах на 
малий бізнес припадає в середньому 50 % 

усіх зайнятих та до 70—80  % нових ро-
бочих місць. У  період економічних криз 
у країнах відбувається процес скорочення 
робочих місць на великих підприємствах, 
натомість малі фірми їх не тільки збері-
гають, але навіть створюють нові;

• зменшення соціальної напруженості й де-
мократизації ринкових відносин (малий 
бізнес є  фундаментальною основою фор-
мування середнього класу, сприяє со ціаль-
но-по лі тич ній стабільності суспільства).
Становлення значної кількості суб’єктів 

малого бізнесу має позитивне значення для 
національної економіки, що значною мірою 
обумовлює створення сучасної ринкової еко-
номіки із соціальною спрямованістю.

Табл. 2

ОСНОВНі ПОКАЗНиКи ДіяльНОСТі ПіДПРиєМСТВ  — СУБ’єКТіВ ГОСПОДАРЮВАННя 
В  УКРАЇНі ЗА РОЗМіРАМи У  2017  Р.

Показники Великі підприємства Середні підприємства Малі підприємства

Частка кількості підприємств відповід-
ного розміру в  загальній кількості,  %

0,1 4,4 95,5

Кількість найманих працівників (штатні 
та позаштатні працівники), у  % до за-
гальної кількості найманих працівників

27,3 45,4 27,3

Обсяг реалізованої продукції, (робіт, 
послуг), у  % до загального обсягу реа-
лізованої продукції (робіт, послуг)

38,0 42,8 19,2

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ
Визначте, чи правильним є твердження: 

«Малий бізнес є  органічним структурним 
елементом ринкової економіки».

Відповідь. Так, твердження є правильним, 
оскільки цей сектор економіки історично й ло-
гічно відігравав роль необхідної передумови 
створення ринкового середовища. Він був 
первинною вихідною формою ринкового гос-
подарювання у  вигляді дрібнотоварного ви-
робництва. Саме тому дрібнотоварне підпри-

ємництво відіграло структуроутворюючу роль 
в  історії становлення економіки ринкового 
типу. Ця специфіка та своєрідне функціо-
нальне призначення малого бізнесу набуває 
особливого значення для країн, які розвива-
ються шляхом відтворення ринкової системи 
господарювання. Здатність малого бізнесу до 
структуроутворення ринку висуває завдання 
його відродження та спрямовує до першочер-
гових заходів розвитку економіки  України.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які критерії поділу підприємств за розміром іс-
нують у  світовій практиці та в  Україні?

2. Чому вважається, що ринкова економіка базуєть-
ся на малому бізнесі?

3. Які форми й  методи державної підтримки мало-
го бізнесу необхідні для його ефективного роз-
витку в  сучасній економіці?

4. Яке значення має мале підприємництво в  ринко-
вій економіці?

5. Які соціально-економічні переваги має малий біз-
нес?

6. Підготуйте повідомлення за темою «Портрет під-
приємця» (на прикладі з  вашого села, міста, ра-
йону, області).
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Підприємства можуть створюватися як 
для здійснення підприємництва, так 
і  для некомерційної господарської ді-

яльності. Тому за метою діяльності всі під-
приємства можуть бути прибутковими (комер-
ційними) і неприбутковими (неко мерційними).

Прибуткові підприємства здійснюють під-
приємницьку діяльність із метою отриман-
ня прибутку й  подальшого його розподілу 
між засновниками підприємства та створю-
ються як господарські товариства або вироб-
ничі кооперативи. Про виробничі коопера-
тиви йшлося в  § 6, а  зараз детальніше 
розглянемо господарські товариства.

Господарські товариства створюються шля-
хом об’єднання майна його засновників та 
участі їх у  діяльності товариства з  метою 
отримання прибутку.

Господарські товариства є  юридичними 
особами. Вони можуть здійснювати будь-яку 
підприємницьку діяльність, яка не заборо-
нена законодавством.

До господарських товариств належать: ак-
ціонерні товариства, товариства з обмеженою 
відповідальністю, товариства з  додатковою 
відповідальністю, повні товариства та коман-
дитні товариства.

Акціонерним товариством є  господарське 
товариство, яке має статутний фонд, поділе-
ний на певну кількість акцій однакової но-
мінальної вартості, і  несе відповідальність 
за зобов’язаннями тільки майном товари-
ства, а  акціонери несуть ризик збитків, 
пов’язаних із діяльністю товариства, у меж-
ах вартості акцій, які їм належать. Акціо-
нерні товариства можуть бути двох типів:
1. Публічні (відкриті) акціонерні товариства — 

акціонерні товариства, акції яких можуть 
поширюватися шляхом відкритої підписки 
й  купівлі-продажу на фондових біржах (на-
приклад Відкрите акціонерне товариство «Мо-
тор Січ» або «львівський автобусний завод»).

2. Приватні (закриті) акціонерні товариства  — 
акціонерні товариства, акції яких розподіля-
ються між засновниками або серед заздале-
гідь визначеного кола осіб і  не можуть 
поширюватися шляхом підписки, купувати-
ся та продаватися на біржі (наприклад «Но-

вокраматорський машинобудівний завод», За-
крите акціонерне товариство «Галичина»).
Товариством з  обмеженою відповідаль-

ністю є  господарське товариство, що має 
статутний фонд, поділений на паї, розмір 
яких визначається установчими документа-
ми. Товариство несе відповідальність за сво-
їми зобов’язаннями тільки своїм майном, 
а  учасники  — у  межах своїх внесків.

Товариством із додатковою відповідаль-
ністю є  господарське товариство, статутний 
фонд якого також поділений на паї між за-
сновниками. Проте це товариство несе від-
повідальність за своїми зобов’язаннями влас-
ним майном, а  в  разі його недостатності 
учасники цього товариства несуть додаткову 
солідарну відповідальність за боргами в крат-
ному розмірі до внеску кожного  учасника.

Повним товариством є господарське товари-
ство, усі учасники якого відповідно до укладе-
ного між ними договору здійснюють підприєм-
ницьку діяльність від імені товариства й  несуть 
додаткову солідарну відповідальність за зо бов’я-
зан ня ми товариства всім своїм майном.

Командитним товариством є  господар-
ське товариство, у  якому один або кілька 
учасників (якими можуть бути тільки підпри-
ємства) здійснюють підприємницьку діяль-
ність і несуть відповідальність усім своїм май-
ном, а  інші учасники присутні в  діяльності 
товариства лише своїми  внесками.

Підприємства можуть створюватися також 
для здійснення некомерційної господарської 
діяльності.

Неприбуткові підприємства  — юридичні 
особи, які здійснюють господарську діяль-
ність, спрямовану на досягнення економіч-
них, соціальних та інших результатів без ме-
ти отримання прибутку та подальшого його 
розподілу серед учасників ( членів).

Вони можуть створюватися державними 
підприємствами, а також іншими суб’єктами 
підприємницької діяльності (громадянами, 
їх об’єднаннями, приватними підприємства-
ми) згідно із Законом України «Про об’єд-
нан ня громадян».

Видами неприбуткових підприємств є: спо-
живчі товариства та їх спілки, сільськогос-

§ 7. Прибуткові та неприбуткові підприємства
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подарські обслуговуючі кооперативи, об’єд-
нан ня громадян (політичні партії, громадські 
організації, профспілки), благодійні органі-
зації, релігійні організації, установи, інші 
прямо передбачені законодавством види юри-
дичних осіб (торговельно-промислові пала-
ти, фондові біржі, товариства власників жит-
ла, кредитні спілки).

Споживчі товариства можуть об’єд ну ва-
ти ся в  Спілки споживчих товариств (місце-
ві або центральна спілка), які створюються 
на добровільних засадах із можливим деле-
гуванням товариствами частини своїх повно-
важень і  виконання окремих функцій.

Об’єднання громадян  — добровільне гро-
мадське об’єднання, створене на основі єд-
ності інтересів для спільної реалізації гро-
мадянами прав і  свобод.

Політична партія  — об’єднання грома-
дян  — прихильників певної загальнонаціо-
нальної програми суспільного розвитку, ме-
тою діяльності яких є  участь у  виробленні 
державної політики, формуванні органів вла-
ди, місцевого й регіонального самоврядуван-
ня та представництва в  їх складі.

Громадська організація — об’єднання гро-
мадян для задоволення та захисту своїх за-
конних соціальних, економічних, творчих, 
вікових, національно-культурних, спортив-
них та інших спільних інтересів. Громадські 
організації мають право займатися підпри-
ємницькою діяльністю тільки через створе-
ні ними підприємства як окремі юридичні 

особи. Характерною рисою громадських ор-
ганізацій є  те, що кошти та інше майно 
об’єднань громадян, у  тому числі тих, що 
ліквідуються, не можуть перерозподілятися 
між їх членами й використовуються для ви-
конання статутних завдань або на благодій-
ні цілі чи спрямовуються в  дохід держави.

Благодійні організації  — недержавні ор-
ганізації, головною метою діяльності яких 
є  здійснення благодійної, безкорисливої ді-
яльності в  інтересах суспільства або окре-
мих категорій осіб. Правовий статус уста-
новлює Закон України «Про благодійництво 
та благодійні організації».

Релігійні організації створюються з  метою 
задоволення релігійних потреб громадян спо-
відувати й  поширювати віру та діють відпо-
відно до своєї ієрархічної та інституційної 
структури. Правовою основою діяльності є За-
кон України «Про свободу совісті та релігійні 
організації». Релігійні організації можуть бу-
ти таких видів: релігійні громади, управлін-
ня та установи, монастирі, релігійні братства, 
місіонерські товариства, духовні навчальні за-
клади, а  також утворювані ними об’єднання.

Вони можуть засновувати для виконання 
статутних завдань видавничі, поліграфічні, 
виробничі, реставраційно-будівельні, сільсько-
господарські та інші підприємства, а  також 
добродійні заклади (притулки, інтернати, лі-
карні тощо), які мають права юри дич ної  особи.

Таким чином, в  Україні утворюються різ-
ні підприємства з  різними організаційно-
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правовими формами, за різними способами 
утворення та різною формою власності, а та-
кож різними за метою заснування. Вибір 
форми, виду, мети діяльності підприємства 
належить підприємцю згідно з його цілями, 
можливостями та видами діяльності, якими 
він збирається зайнятися в підприємництві.

Підприємства, які ми розглядали або за 
формами власності, або за організаційними 

формами, чи за іншим критерієм формують 
галузеві й  міжгалузеві комплекси, які, 
у  свою чергу, разом з  організаціями, до-
машніми господарствами об’єднані в єдину 
систему економічними відносинами й вико-
нують певні функції в  суспільному розпо-
ділі праці щодо вироблення товарів та по-
слуг і  складають основу національної 
економіки.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ
Визначте, чи правильним є твердження: 

«Неприбуткові підприємства можуть отри-
мувати прибуток».

Відповідь. Так, це твердження є правиль-
ним. Неприбуткові підприємства можуть 
отримувати прибуток, але не мають права 
його розподіляти між членами підприєм-
ства. Прибуток фірма має спрямовувати на 
досягнення цілей, установлених для неї за-
сновниками. Більше того, вони мають пра-

во здійснювати підприємницьку діяльність 
за наявності двох умов: вона має бути спря-
мована для досягнення поставлених перед 
організацією некомерційних цілей і  відпо-
відати їм за своїм характером (наприклад, 
громадська організація може здійснювати 
прибуткову видавничу діяльність, але не 
має права займатися торговельно-посеред-
ницькою діяльністю).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Чим відрізняються прибуткові підприємства від 
неприбуткових?

2. Проаналізуйте види прибуткових фірм і  назвіть 
види відповідальності, які вони мають.

3. Якщо учасники товариства несуть відповідальність усім 
майном, то до якої форми належить підприємство?

4. У чому полягає різниця між обмеженою та додат-
ковою відповідальністю підприємств?

5. Якою є  мета створення неприбуткових підпри-
ємств? Які організаційні форми вони мають?
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22 ПРАКТИЧНА РОБОТА

Визначення особистої здатності до підприємництва

МЕТА:
 � засвоїти зміст підприємницької діяльності;
 � навчитися характеризувати риси підприємця;
 � оцінити власну здатність до підприємництва.

ХІД РОБОТИ

1. Складіть визначення підприємницької діяльності, правильно 
вказавши послідовність слів, позначених цифрами.

1 ризик 10 робіт
2 з виробництва 11 і зайняття
3 послуг 12 на власний
4 самостійна 13 надання
5 торгівлею 14 продукції
6 виконання 15 діяльність
7 прибутку 16 систематична
8 ініціативна 17 отримання
9 з метою

Підприємницька діяльність — …

2. Визначте основні риси, якими підприємець відрізняється від 
найманого працівника (управлінця, організатора, менеджера). 

3. Укажіть якості людини, які на вашу думку, перешкоджають 
успіху в бізнесі.

4. які якості, описані в завданні 2, притаманні вам?

5. які недоліки, перелічені в завданні 3, характерні для вас?

6. Прочитайте твердження. Намагайтеся відверто визначити, які 
з них підходять для вас (ставимо «+»), а які — ні (ставимо 
«−»).
1) У мене добре розвинені якості лідера.
2) я відчуваю дискомфорт, коли однокласник(-ця) досягає успі-

ху там, де переможцем(-ницею) міг (могла) стати я.
3) Мені краще бути керівником, ніж керованим.
4) я скоріше б розпочав(-ла) свою власну справу, ніж працю-

вав (-ла) би за наймом.
5) я вважаю, що головне — це віра у власні сили.
6) я добре розбираюся в людях.
7) я хотів (-ла) би весь час навчатися чогось нового.
8) я ніколи не перебиваю співрозмовника (-цю), а уважно при-

слухаюся до нього (неї).
9) Ризик — це не для мене.

10) Мені подобається вигадувати щось нове.
11) Мені не подобається відповідати за свої вчинки.
12) я міг (могла) би витратити все, що маю, для реалізації сво-

єї ідеї, яка може принести великий виграш.
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2313) Мені досить часто буває сумно.
14) я приймав (-ла) би участь лише в тих проектах, які точно 

вигідні.
15) Менш надійна робота з великим прибутком мене приваблює 

більше, ніж більш надійна — із середнім.
якщо ви чесно поставили «+» 8—11 разів  — у вас є певні зді-

бності до підприємницької діяльності.

7. Прочитайте слова засновника компанії «Еппл» Стіва Джобса 
(1955—2011) напередодні смерті від тяжкої хвороби. На які 
риси він звертає увагу?
«я прийшов до вершини успіху в бізнесі. В очах інших моє 

життя було символом успіху. Однак, крім роботи, я мав небага-
то радощів у житті. Нарешті, моє багатство — це не більше, ніж 
факт, до якого я вже звик. Зараз я лежу в ліжку в лікарні і, зга-
дуючи все своє життя, я розумію, що всі похвали й багатство, 
від яких я був такий гордий, стали чимось незначним поряд із 
неминучою смертю. У темряві, коли я дивлюся на зелене світло 
на обладнанні для штучного дихання й чую всі звуки механіки, 
я відчуваю подих близькості смерті. Тільки тепер я розумію, піс-
ля того, як у мене достатньо грошей, щоб спокійно й безбідно 
прожити своє життя, що ми маємо ставити інші цілі, які не 
пов’язані з багатством. Мусить бути щось важливіше: наприклад, 
розповіді про кохання, мистецтво, мрії з мого дитинства. Постій-
на гонитва за наживою перетворює людину на маріонетку. Це 
сталося й зі мною. Бог наділив нас почуттями, щоб ми могли 
розповісти про свою любов близьким. Багатство, яке я накопи-
чив у своєму житті, я не можу взяти із собою. Усе, що залишить-
ся зі мною, — це лише спогади, пов’язані з  любов’ю. Ось справ-
жнє багатство, яке має слідувати за вами, супроводжувати вас, 
давати вам сили йти далі. любов здатна подолати величезні від-
стані. У житті немає меж. Досягайте висот, яких ви хочете до-
сягти. ідіть туди, куди кличе вас серце. Це все у  ваших руках. 
Маючи гроші, ви можете найняти купу людей, які виконувати-
муть за вас якусь роботу. Проте ніхто не візьме ваші хвороби со-
бі. Матеріальні речі, які ми випускаємо, ще можна знайти, за-
робити, відшукати. Однак є одна річ, яку ніколи не знайдеш, 
якщо ти її втратив: це життя. Неважливо, скільки вам зараз ро-
ків і чого ви домоглися. У всіх нас настане день, коли завіса 
опуститься вниз... Ваш скарб  — це любов до своєї сім’ї, коханої 
людини, близьких, друзів... Бережіть себе. Дбайте про інших».

Стів Джобс
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24 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Підприємство  — це суб’єкт господарювання, 
який здійснює господарську діяльність
А із метою працевлаштування людей
Б виключно на основі приватної власності
В із метою виробництва продукції
Г із метою отримання прибутку

2. За якою ознакою проведено класифікацію 
підприємств на приватні, колективні та дер-
жавні?
А за формами власності
Б за метою діяльності
В за способом створення
Г за кількістю робітників на підприємстві

3. За якою ознакою була проведена класифікація 
підприємств на прибуткові та неприбуткові?
А за формами власності
Б за метою діяльності
В за способом створення
Г за кількістю робітників на підприємстві

4. Господарське товариство, яке несе відпові-
дальність за своїми зобов’язаннями власним 
майном, а  в  разі його недостатності учасни-
ки цього товариства несуть додаткову солі-
дарну відповідальність в  однаково кратному 
розмірі до внеску кожного з  учасників  — це
А акціонерні товариства
Б товариства з  обмеженою відповідальністю
В товариства з  додатковою відповідальністю
Г товариства з  обмеженою відповідальністю 

та акціонерні товариства

5. Господарське товариство, у  якому один або 
кілька учасників несуть за його 
зобов’язаннями додаткову солідарну відпові-
дальність усім своїм майном, а  інші учасни-
ки присутні в  діяльності товариства лише 
своїми внесками,  — це
А акціонерні товариства
Б товариства з  обмеженою відповідальністю
В товариства з  додатковою відповідальністю
Г командитні товариства

6. Господарське товариство, що має статутний 
фонд, поділений на паї, розмір яких визна-
чається установчими документами, і  кожний 
учасник несе відповідальність за своїми 
зобов’язаннями тільки своїм паєм,  — це
А повні товариства
Б товариства з  обмеженою відповідальністю
В товариства з  додатковою відповідальністю
Г командитні товариства

7. Господарське товариство, усі учасники якого 
здійснюють підприємницьку діяльність і  не-
суть додаткову солідарну відповідальність за 

зобов’язаннями товариства всім своїм май-
ном,  — це
А повні товариства
Б товариства з  обмеженою відповідальністю
В товариства з  додатковою відповідальністю
Г командитні товариства

8. Об’єднання прихильників певної загальнона-
ціональної програми суспільного розвитку, 
які мають на меті участь у  виробленні дер-
жавної політики, формуванні органів вла-
ди,  — це
А об’єднання громадян
Б громадська організація
В споживче товариство
Г політична партія

9. Підприємство, засноване на власності колек-
тиву, або об’єднання громадян  — це
А державне підприємство
Б комунальне підприємство
В підприємство колективної власності
В спільне підприємство
Г приватне підприємство

10. якщо кількість працюючих на підприємстві 
становить 45  осіб, а  обсяг валового доходу 
від реалізації продукції за рік  — 9,5  млн 
євро, це
А мале підприємство
Б середнє підприємство
В велике підприємство
Г бізнес фізичної особи  — підприємця

11. Установіть відповідність між змістом еконо-
мічних понять та їхньою назвою.
1 Процес господарювання 

з  виробництва продук-
ції, виконання робіт 
і  надання послуг

2 Основу цього виду під-
приємницької діяльнос-
ті становлять операції 
та угоди з  купівлі-про-
дажу товарів

3 Об’єктом купівлі-прода-
жу є  гроші, іноземна 
валюта, цінні папери 
(акції та облігації)

4 Підприємець сам не ви-
робляє і  не продає то-
вар, а  поєднує людей, 
фірми в  процесі товар-
ного обміну, у  товарно-
грошових операціях

А Посеред-
ницьке під-
приємни-
цтво

Б Фінансово-
кредитне 
підприєм-
ництво

В Виробниче 
підприєм-
ництво

Г Комерційне 
підприєм-
ництво

Д Підприєм-
ництво 
в  інформа-
ційній 
 сфері
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2512. Установіть відповідність між характерними 
рисами та організаційною формою підпри-
ємства.
1 Власник має найбіль-

шу свободу дій
2 Відповідальність за ді-

яльність підприємства 
лише в  межах свого 
внеску

3 Об’єднання не для 
спільної виробничої ді-
яльності, а  для задово-
лення інтересів своїх 
членів

4 Майно підприємства 
закріплюється за місь-
крадою на праві госпо-
дарського відання

А Споживчий 
кооператив

Б Державне 
підприєм-
ство

В Товариство 
з  обмеже-
ною відпові-
дальністю

Г Комунальне 
підприєм-
ство

Д Одноосібне 
володіння

УЗАГАЛЬНЮЄМО ЗНАННЯ

1. Складіть таблицю «Характеристика осно-
вних видів підприємств у розвинених кра-
їнах».

Вид підприєм
ства Переваги Недоліки

2. Доведіть, що одним із перспективних на-
прямків створення конкурентного ринко-
вого середовища є  розвиток малого біз-
несу.

3. Громадянка Німеччини звернулася до 
юриста за консультацією щодо порядку ве-

дення підприємницької діяльності в Укра-
їні з  такими запитаннями:
1) яка організаційно-правова форма під-

приємницької діяльності дозволяє об-
межити відповідальність засновника за 
зобов’язаннями підприємства його вне-
ском до статутного фонду?

2) якщо в статутному фонді підприємства 
іноземні інвестиції становитимуть ли-
ше 35 %, то який статус матиме це під-
приємство? Допоможіть надати консуль-
тацію щодо поставлених запитань.



§ 8. Виробнича функція. 
Виробничі технології, ефект 
від масштабу й  виробничі 
можливості підприємства

Як відомо, більшість благ, які ми споживаємо, є  економіч-
ними благами, результатами виробничої діяльності. Саме 
виробники  — різноманітні підприємства, використовую-

чи обмежені ресурси, організують виробництво й постачають про-
дукцію на ринок для споживача, бажаючи покрити свої витрати, 
а головне, отримати прибуток. Щоб досягти своєї мети, виробни-
ки мають визначитися з об’єктом свого виробництва, різними по-
єднаннями факторів виробництва за певного рівня технології, 
спланувати свою діяльність, забезпечивши рівновагу виробника.

Для вирішення задач аналізу, планування та прогнозування 
діяльності підприємства розробляється й  використовується ви-
робнича функція. Виробнича функція  — це залежність між мак-
симально можливим випуском продукції та кількістю факторів 
виробництва, які при цьому використовуються, за певного рівня 
технології. Тобто Q  =  f(L, K, M), де Q  — загальний випуск про-
дукції, L  — кількість трудових, K  — капітальних, M  — матері-
альних ресурсів.

Виробнича функція може бути побудована для будь-якої кіль-
кості змінних факторів. Залежно від цього функції можуть бути 
однофакторними та багатофакторними. Однофакторна модель ви-
користовується в  короткостроковому періоді, коли виробничі по-
тужності змінити неможливо, а  обсяги виробництва змінюються 
залежно від використання більшої чи меншої кількості змінного 
ресурсу, наприклад кількості працівників. Багатофакторна мо-
дель дає можливість з’ясувати залежність обсягу виробництва від 
двох і більше факторів. Вона використовується як у короткостро-
ковому (за умови зміни кількості працівників і  матеріалів), так 
і  в  довгостроковому періоді (коли змінюються навіть виробничі 
потужності та  технології).

У короткостроковому періоді зміни обсягів виробництва мо-
жуть бути досягнені за рахунок зміни використання трудових ре-
сурсів за незмінних витрат капіталу. Результати виробництва при 
цьому характеризують такі поняття:

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЮ ТЕМУ, 
ВИ НАВЧИТЕСЬ:

 � пояснювати різницю між по-
стійними та змінними витра тами;

 � розрізняти бухгалтерський 
та економічний прибуток;

 � характеризувати виробничу 
функцію;

 � аналізувати показники при-
бутковості (рентабельності) під-
приємств.

ПРИГАДАЙТЕ
1. Які існують види виробничих 
ресурсів?
2. У чому полягає сутність при-
бутку?
3. Що таке рівновага спожи вача?

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ 
ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА
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• Загальний, або сукупний продукт (Q  або 
TP  — total product)  — загальна кількість 
продукції, виготовлена за певної кількос-
ті змінного ресурсу за певний проміж-
ок часу. Графічно він представлений на 
мал.  1. Однак його величина не свідчить 
про те, наскільки ефективно використову-
ються  ресурси.

• Середній продукт змінного фактора (AP — 
average product) — це кількість продукції 
в розрахунку на одиницю змінного ресур-
су, тобто відношення обсягу загального 
продукту до витрат змінного фактора (на-

приклад праці — APL
TP

L
=  або APL

Q

L
= ). 

із цим показником ми знайомилися, ко-
ли обчислювали продуктивність праці. Гра-
фічно він представлений на мал. 2. Однак 
цей показник не характеризує внесок кож-
ного найманого робітника.
Граничний продукт (MP — marginal prod-

uct)  — додатковий обсяг продукту, отрима-
ний у  результаті приросту змінного ресурсу 

на одну додаткову одиницю, тобто: MP
Q

L
=
∆

∆
. 

Графічно він також представлений на мал. 2.
Оскільки в  процесі виробництва всі фак-

тори, що використовуються, залишаються 
незмінними, окрім одного, кількість якого 
збільшується, то неминуче настає момент, 
коли кожна додаткова одиниця змінного ре-
сурсу додаватиме до загального продукту все 
меншу величину. Це суть відкритого ще 

в XIX ст. Д.   Рікардо закону спадної гранич-
ної продуктивності (віддачі). На мал. 1 по-
казано, як в  умовах спадної продуктивнос-
ті, що передбачає незмінну технологію, 
збільшення змінного фактора призводить 
спочатку до різкої зміни загального продук-
ту (Q) на 1-й стадії (вона характеризується 
надлишком постійного фактора та нестачею 
змінного фактора виробництва). Потім ви-
пуск продукції сповільнюється щодо витрат 
на 2-й стадії (це найпривабливіша (ефектив-
на) стадія для виробника, оскільки досяга-
ється збалансованість факторів виробництва). 
і  на 3-й стадії зростання витрат трудових 
ресурсів супроводжується вже зниженням 
обсягів виробництва (тобто на ній виробни-
цтво стає перенасиченим працею та найчас-
тіше призводить до збитків виробника).

Для розв’язання задач із цієї теми важ-
ливими є  такі зауваження:
• максимального значення загальний продукт 

досягає в точці B  (мал. 1), коли граничний 
продукт дорівнює 0  (точка B  на мал.  2);

• максимального значення середній продукт 
досягає в  точці A  (мал. 1)  — у  точці до-
тику променю OA до кривої TP;

• середній продукт зростатиме, доки 
MP > AP, досягає максимального значен-
ня, коли граничний продукт дорівнює се-
редньому продукту (точка A  на мал. 2);

• криві середнього й  граничного продукту 
починаються з  однієї точки при L  =  1;

• функцію граничного продукту можна роз-
рахувати як похідну від загального про-
дукту.

Мал. 1. Крива загального продукту Мал. 2. Середній та граничний продукт

0

Q

L

A

B

1 2 3
0

Q

L

A

B

MP

AP

1
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У довгостроковому періоді всі фактори 
є  змінними. Широке використання в  довго-
строковому економічному аналізі отримала ви-
робнича функція вигляду Q = ALαKβMγ, де A, 
α, β, γ — позитивні коефіцієнти, які характе-
ризують технологію виробництва, до того ж α, 
β  та γ  — коефіцієнти еластичності випуску 
продукції відповідних факторів виробництва. 
Тобто збільшення використання на 1 % витрат 
праці приведе до зростання обсягу виробни-
цтва на α %, а збільшення витрат капіталу на 
1  %  — до зростання обсягу виробництва на 
β %, збільшення витрат сировини й матеріалів 
на 1  %  — до зростання обсягу виробництва 
на γ %. Результатом впливу на випуск продук-
ції пропорційної зміни всіх факторів є ефект 
масштабу. якщо α  +  β  +  γ  =  1, то спосте-
рігається постійний ефект масштабу; якщо 
α + β + γ > 1 — зростаючий ефект масштабу; як-
що α + β + γ < 1, то спадаючий ефект  масштабу.

Найвідомішою виробничою функцією, 
у  якій допускається взаємозамінність фак-
торів виробництва, є функція Кобба—Дугла-
са: Q  =  ALαK1–α.

У довгостроковому періоді обидва факто-
ри виробництва  — і  праця, і  капітал  — 
є  змінними, а  отже, існують різноманітні їх 
співвідношення для виробництва певного об-
сягу продукції.

Розглянемо ситуацію, коли підприємець вико-
ристовує два змінні ресурси  — працю та капі-
тал, використання яких у  різних співвідношен-
нях дають різні обсяги виробництва (табл. 1).

Табл. 1

ОБСяГи ВиРОБНиЦТВА ЗА УМОВи 
ВиКОРиСТАННя ДВОХ ЗМіННиХ РЕСУРСіВ

Витрати 
капіталу 

(K), одиниць

Витрати праці (L), одиниць

1 2 3 4 5

1 10 30 45 55 60
2 30 50 65 75 80
3 45 65 80 90 95
4 55 75 90 100 105
5 60 80 95 105 110

як бачимо, зміна витрат капіталу та пра-
ці призводить до зміни й  обсягів виробни-
цтва. якщо брати до уваги зміну лише одно-
го ресурсу (рухаючись зліва направо за 
рядками), можна спостерігати також зростан-

ня обсягів виробництва, але темпи цього зрос-
тання вповільнюються, що забезпечує мен-
ший приріст загального обсягу продукції. 
Рухаючись згори донизу кожним стовпчиком, 
ми бачимо, що при незмінному ресурсі — пра-
ця та змінному  — капітал, ми маємо також 
зростання об’єму виробництва, але й тут про-
стежується дія закону спадної віддачі.

Один і  той самий обсяг продукції можна 
отримати, залучаючи різну кількість ресур-
сів. Наприклад, для виробництва 45 одиниць 
випуску продукції можемо використати 
3  одиниці капіталу та 1  одиницю праці або 
1  одиницю капіталу та 3  одиниці праці. іс-
нують також варіанти випуску 60 та 80 оди-
ниць продукції за умови використання різ-
них комбінацій залучення двох ресурсів. 
Зобразимо графічно вплив змін у  ресурсах 
(праці та капіталу) на загальний випуск про-
дукції (мал. 3).

 0 1 2 3 4 5

5

4

3

2

1

L

K

Q
1
 = 45

Q
2
 = 60

Q
3
 = 80

Мал. 3. Обсяги випуску за різних комбінацій 
двох  змінних ресурсів

Крива, що показує різні комбінації змін-
них ресурсів, які забезпечують однаковий ви-
пуск продукції, називається ізоквантою. На-
приклад, ізокванта Q1  показує всі можливі 
комбінації ресурсів (L і K), що забезпечують 
максимальний випуск продукції 45 одиниць, 
ізокванта Q2 — 60 одиниць, а ізокванта Q3 — 
80  одиниць.

Властивості ізоквант:
• ізокванта має спадний вигляд;
• ізокванти не перетинаються;
• чим вище розташована ізокванта, тим біль-

ший обсяг виробництва вона ілюструє;
• при русі вздовж ізокванти зліва направо 

вона стає більш пологою, оскільки вироб-
ник вирішує проблему заміщення факто-
рів виробництва. Гранична норма техно-
логічного заміщення працею капіталу 
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(MRTSL, K)  — певна величина капіталу, 
на яку потрібно зменшити витрати, щоб 
збільшити витрати праці на одиницю за 
незмінного обсягу випуску продукції.

MRTSL K
K

L, =
−∆

∆
; MRTSL K

MP

MP
L

K

L

K

P

P, = = ;

• через будь-яку точку в  просторі LK мож-
на провести ізокванту, тому існує карта 
ізоквант.
Карта ізоквант — це набір ізоквант, кож-

на з  яких показує максимально можливий 
обсяг виробництва за різних комбінацій ре-
сурсів. Вона є альтернативним способом опи-
су виробничої функції.

Результатом технологічного впливу на ви-
робничу функцію в  довгостроковому періоді 
є  збільшення величини випуску за незмін-
ного обсягу ресурсів або виробництво того 
самого обсягу за меншої кількості залуче-
них ресурсів. Графічно це можна проілю-
струвати зсувом кривої ізокванти ліворуч 
усередину до початку координат.

Оскільки підприємець на придбання ре-
сурсів може виділити обмежену суму коштів, 
то за аналогією з  бюджетною лінією спожи-
вача можемо побудувати ізокосту. Ізокос
та  — крива, що показує різні комбінації 
змінних ресурсів, які мають однакову за-
гальну вартість: PL  ×  L  +  PK  ×  L  =  C, де 
C  — витрати на придбання ресурсів.

Властивості ізокост:
• точка перетину ізокости з  віссю абсцис 

означає максимальну кількість працівни-
ків, яку може найняти підприємець на 
певну суму витрат, із віссю ординат  — 
максимальну кількість капіталу;

• при збільшенні витрат на ресурси ізокос-
та зсувається праворуч, при їх зменшен-
ні  — ліворуч;

• при зміні ціни одного з  ресурсів зміню-
ється нахил ізокости.

• Точка дотику ізокости до ізокванти  — це 
рівновага виробника, задіяння конкретної 
кількості праці (L0) і капіталу (K0) для до-
сягнення максимуму випуску продукції 
при певних витратах (мал.  4).

Y

X

Мал. 4. Рівновага виробника

Рівновагу виробника забезпечує правило 
мінімальних витрат: підприємство виготов-
ляє певну кількість продукції з мінімальни-
ми витратами за такої комбінації ресурсів, 
коли остання гривня, яка витрачається на 
кожен ресурс, приносить однаковий гранич-

ний фізичний продукт, тобто 
MP

P

MP

P
L

L

K

K

= . 

Це правило аналогічне правилу максимі-
зації корисності для споживача.

Подальшим розвитком цього правила 
є  правило максимізації прибутку: підпри-
ємство отримує максимум прибутку за такої 
комбінації ресурсів, коли граничні грошові 
продукти ресурсів дорівнюють їх цінам, тоб-

то 
MRP

P

MRP

P
L

L

K

K

= =1 .

якщо виробничі можливості підприємства 
змінюються за інших рівних умов, то сполучив-
ши точки рівноваги виробника, можна отрима-
ти лінію розвитку підприємства (ОА) (мал. 5).Y

X

Мал. 5. Лінія розвитку підприємства

ЗАУВАЖИМО!

Функція Кобба—Дугласа названа на честь професорів Чиказького університету. Економіст Поль Дуглас зі-
брав статистичні дані за період 1899—1922  рр. щодо обробної промисловості США й  у  1927  р. звернувся до 
математика Чарльза Кобба з  проханням формалізувати за допомогою математичної моделі виявлені законо-
мірності впливу праці та капіталу на випуск продукції. У  1928  р. ними було запропоновано саме таку степе-
неву виробничу функцію.
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Відстань між ізоквантами ілюструє ефект 
масштабу. якщо відстань між точками рів-
новаги однакова, це свідчить про постійний 
ефект масштабу  — збільшення обсягів ви-
робництва потребує пропорційного збільшен-
ня ресурсів (на мал. 5  — рух із точки а  до 
б  та з  точки б  до в). якщо відстань між точ-
ками рівноваги зменшується (рух із точки 
б до в та з точки в до г), то йдеться про зрос-
таючий ефект масштабу  — збільшення об-
сягів виробництва досягається за відносної 

економії ресурсів. якщо ж відстань між точ-
ками рівноваги збільшується (наприклад, 
рух із точки в  до г  та з  точки г  до д), то це 
спадний ефект масштабу  — збільшення об-
сягів випуску супроводжується значним 
збільшенням кількості залучених ресурсів.

Таким чином, за допомогою виробничої 
функції підприємство приймає управлінські 
рішення щодо можливих комбінацій викорис-
тання ресурсів для більш технологічно й еко-
номічно ефективного процесу ви робництва.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ
Виробнича функція фірми описана рів-

нянням Q KL=5 . Ціна одиниці праці ста-
новить 5  грош. од., ціна одиниці капіта-
лу  — 20  грош. од. На виробництво фірма 
витрачає 8000 грош. од. Визначте кількість 
кожного з  ресурсів, які забезпечують фір-
мі рівновагу, та обсяг виробництва.

Розв’язання. Рівновага виробника харак-
теризується системою рівнянь:

MP

P

MP

P
L

L

K

K

=




C  =  PL  ×  L  +  PK  ×  K

Граничні фізичні продукти ресурсів є по-
хідними від загального продукту по відпо-
відній змінній:

MP QL L
K

K
= ( ) =

5

2

MP QK K
K

K
= ( ) =

5

2

Підставляємо отримані вирази:

5

5 2

5

20 2

K

K

K

K⋅ ⋅
=







L K
K K

=
= ⋅ +





4
800 5 4 20

L K
K

=
=





4
800 40

K
L
=
=





200
800

Отже, Q = ⋅ = =5 800 200 5 160 000 2000  
одиниць  товару.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Визначте сутність виробничої функції. Чим відріз-
няється виробнича функція в  короткостроковому 
та довгостроковому періодах?

2. Проведіть аналогію між рівновагою споживача та 
рівновагою виробника.

3. Охарактеризуйте правила ефективного викорис-
тання ресурсів.

4. Граничний продукт 8-го робітника становить 
12  одиниць. Середній продукт за умови найму 
7  робітників дорівнює 15  одиниць. Визначте се-
редній продукт 8  робітників.

5. Виробнича функція фірми має вигляд Q = 50L2 – L3, 
де L вимірюється в тис. осіб. Визначте, скільки ро-
бітників треба найняти фірмі, щоб середній про-
дукт фірми досяг максимального значення.

6. Фірма здійснює виробничу діяльність, яка опи-
сана функцією Q  =  K0,6  L0,4. Ціна одиниці пра-
ці становить 2  грош. од., а  ціна одиниці капіта-
лу  — 6  грош. од. Визначте величину середнього 
продукту за умови досягнення фірмою стану рів-
новаги.
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Реалізуючи свою підприємницьку ідею, 
приймаючи конкретне рішення, під-
приємець втрачає можливість вико-

ристовувати задіяні ресурси для виробни-
цтва чогось іншого. Обмеженість ресурсів 
і можливість їх альтернативного використан-
ня свідчить про альтернативність витрат. Та-
ким чином, витрати виробництва  — це всі 
витрати виробничих факторів, усі блага, від 
яких відмовився підприємець, щоб отримати 
цей обсяг певної продукції. інакше кажучи, 
це ті виплати, які підприємець має здійсни-
ти, або ті доходи, які він має забезпечити по-
стачальникам ресурсів для того, щоб придба-
ти й мати у своєму розпорядженні необхідну 
для виробництва певної продукції кількість 
ресурсів, тобто відволікти їх від використан-
ня в  альтернативних виробництвах.

Проте витрати виробництва неоднорідні 
за своєю суттю. Вони можуть бути явними 
або неявними.

Явні витрати  — це грошові витрати на 
придбання необхідних ресурсів у постачаль-
ників, які не є  власниками цієї фірми. Ці 
витрати називають також зовнішніми, оскіль-
ки їх треба віддати як доходи власникам за-
лучених ресурсів. Саме ці витрати відобра-
жаються в  бухгалтерському обліку, тому 
вони ще мають назву бухгалтерських витрат. 
Їх прикладом може бути заробітна плата, 
яку треба забезпечити власникам трудових 
ресурсів, плата за сировину та матеріали, 
оренда приміщень тощо.

Неявні витрати  — це витрати втрачених 
можливостей, пов’язані з використанням ре-
сурсів, які є  власністю певного підприємця. 
Це можливі доходи, які б  отримав підприє-
мець у  разі альтернативного використання 
власних ресурсів. Наприклад, знявши зі сво-
го банківського депозиту кошти та вклавши 
їх у певну справу, підприємець втратив мож-
ливість отримувати дохід у вигляді відсотка. 
Узявшись за реалізацією власної справи, 
звільнившись із попереднього місця роботи, 
він позбавився можливості отримувати до-

хід як власник робочої сили  — заробітну 
плату. Ні цінність часу, витрачених зусиль 
підприємця, ні його можливі втрачені аль-
тернативні доходи на власні ресурси не ві-
дображуються в  бухгалтерському обліку. Ці 
витрати також називають внутрішніми. Во-
ни складаються з  безпосередньо витрат на 
ресурси, які належать власнику підприєм-
ства, а  також із нормального прибутку (про 
нього йтиметься пізніше).

Різниця між явними й  неявними витра-
тами важлива для подальшого аналізу ви-
значення бухгалтерського та економічного 
прибутку.

Ви вже знаєте, що зміни у  виробництві 
в  обсягах задіяних ресурсів тісно пов’язані 
з  фактором часу: у  діяльності підприємства 
розрізняють короткостроковий і  довгостро-
ковий періоди. Короткостроковий період  — 
період фіксованих потужностей. Довгостро-
ковий  — період змінних потужностей, 
у  тому числі кількості фірм у  галузі.

Це накладає відбиток і  на характеристи-
ку витрат виробництва. У  короткостроково-
му періоді розрізняють постійні та змінні 
витрати.

Постійні витрати (FC  — fixed cost)  — 
витрати, величина яких не залежить від 
змін обсягу продукції. Вони дорівнюють вар-
тості постійно задіяних підприємством ре-
сурсів незалежно від виробництва чи його 
тимчасового зупинення. До них належать, 
наприклад, орендна плата, рентні плате-
жі, страхові внески, відсотки за борговими 
зобов’язаннями, заробітна плата управлін-
ського персоналу. Графічно вони представ-
ляють чітко горизонтальну лінію, яка вихо-
дить не з  нуля, а  з  певної величини витрат 
за нульового випуску продукції (мал. 6).

Змінні витрати (VC  — variable cost)  — 
витрати, величина яких залежить від обся-
гу виготовленої продукції та змінюється за-
лежно від збільшення чи зменшення обсягу 
виробництва. Прикладом змінних витрат 
є витрати на сировину й матеріали,  заробітну 

§ 9. Основні види витрат підприємства. 
Явні та неявні витрати. Постійні, 
змінні, загальні, граничні витрати



Р
О

З
Д

іл
 I

. 
П

іД
П

Р
и

є
М

С
Т

В
О

 Т
А

 П
іД

П
Р

и
є

М
Н

и
Ц

ь
К

А
 Д

ія
л

ь
Н

іС
Т

ь
32

плату робітників, транспортування та скла-
дання готової продукції. Спочатку змінні ви-
трати зростають більш високими темпами, 
ніж обсяги виробництва, потім зростання 
стає повільнішим унаслідок економії на масш-
табах виробництва, а  в  результаті дії зако-
ну спадної граничної продуктивності (відда-
чі) темпи зростання змінних витрат знову 
прискорюються (мал. 6).

Загальні витрати (TC  — total cost)  — су-
ма постійних і змінних витрат: TC = FC + VC. 
Графічно вони повторюють конфігурацію 
змінних витрат, але є  вищими від них на 
величину постійних витрат.

Для розв’язання задач із теми важливо 
те, що при Q  =  0  FC  =  TC.

Поділ витрат на постійні та змінні є  до-
сить важливим для підприємця, оскільки зі 
зміною кон’юнктури ринку він може змен-
шити збитки або отримати вищі прибутки 
за рахунок маніпулювання змінними витра-
тами. Постійні ж витрати не є його підконтр-
ольними, вони мають бути сплачені, навіть 
якщо процес виробництва не здійснюється.

Проте ще важливіше для підприємця зна-
ти величину середніх витрат, оскільки саме 
вони використовуються для порівняння із 
ціною товару.

Середні постійні витрати (AFC — average 
fixed cost)  — постійні витрати, які припа-
дають у  середньому на одиницю продукції: 

AFC
FC

Q
= . Графічно вони представлені спад-

ною лінією, оскільки середні постійні витра-
ти зменшуються з розподілом постійних ви-
трат на все більшу кількість продукції 
(мал.  7).

Середні змінні витрати (AVС  — average 
variable cost)  — змінні витрати, розрахова-
ні в  середньому на одиницю продукції: 

AVC
VC

Q
= . Їх величина важлива для визна-

чення ефективної роботи підприємства та 
перспектив його розвитку. Графічно це 
U-подібна лінія внаслідок дії закону спадної 
граничної продуктивності (віддачі) (мал. 7).

Середні загальні витрати (ATC — average 
total cost)  — загальні витрати, розраховані 
в  середньому на одиницю продукції: 

ATC
TC

Q
=  або ж  ATC  =  AFC  +  AVC.

Для того, щоб з’ясувати, скільки продук-
ції виготовляти, необхідно визначити гра-
ничні витрати. Граничні витрати (MC  — 
marginal cost)  — витрати, необхідні для 
виробництва ще однієї додаткової одиниці 
продукції, тобто приріст загальних витрат, 
який є  результатом приросту випуску про-

дукції: MC
TC

Q
=

∆

∆
 або MC

VC

Q
=

∆

∆
, оскільки 

приріст загальних витрат може бути лише 
результатом приросту змінних витрат. Кри-
ва граничних витрат також U-подібна лінія. 

0
Q

FC

VC

TCC

0
Q

AFC

MC

AVC

C

Мал. 6. Криві постійних, змінних та загальних витрат Мал. 7. Криві середніх і  граничних витрат
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Вона перетинає криві середніх змінних 
і   середніх загальних витрат у  точках їх мі-
німумів (мал. 7).

Важливо знати, якщо загальні витрати 
представлено функцією, то граничні витра-
ти можна визначити як похідну від TC: 
MC  =  (TC)’.

Наведений графік свідчить про те, що ко-
ли MC  <  ATC, виробництво кожної додат-
кової одиниці продукції зменшує середні за-
гальні витрати; за цих умов частина кривої 
АTC є  спадною. якщо ж  MC  >  ATC, то ви-
робництво кожної додаткової одиниці про-

дукції збільшує середні загальні витрати, за 
цих умов частина кривої ATC є  висхідною.

Досить важливим є взаємозв’язок між ре-
зультативністю виробництва та його витра-
тами. Графіки граничного й середнього про-
дукту дзеркально симетричні щодо граничних 
і  середніх змінних витрат (мал.  8).

У довгостроковому періоді всі витрати 
є змінними. Підприємець може обрати з аль-
тернатив виробництва (Q1, Q2, Q3, Q4) той 
варіант, який потребує найменших середніх 
загальних витрат (мал. 9). Крива довгостро-
кових витрат (LATC) є  обвідною для всіх 
можливих кривих короткострокових серед-
ніх загальних витрат (SATC1, SATC2, SATC3, 
SATC4).

До досягнення обсягу виробництва Q2  діє 
позитивний ефект масштабу, коли зі збіль-
шенням обсягів виробництва довгострокові се-

Q

L

C

Q

Мал. 8. Взаємозв’язок граничного й  середнього 
продукту та граничних і  середніх змінних витрат

Мал. 9. Витрати виробництва 
в  довгостроковому  періоді

0
Q

C
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редні загальні витрати зменшуються. При ви-
робництві продукції від Q2 до Q3 діє постійний 
ефект масштабу, коли довгострокові середні 
загальні витрати практично не змінюються 
в  разі збільшення кількості продукції.

якщо ж  підприємство виготовлятиме про-
дукції більше, ніж Q3, то діє спадний ефект 
масштабу, оскільки довгострокові середні за-

гальні витрати збільшуються. Обсяг випуску 
продукції Q2, із якого позитивний ефект масш-
табу перестає діяти, але при цьому виникає 
постійний ефект масштабу, називається міні-
мально ефективним розміром підприємства.

Знання довгострокових витрат, таким чи-
ном, дає можливість визначити розміри під-
приємства.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. У чому полягає різниця між явними та неявними 
витратами?

2. Наведіть приклади постійних і  змінних витрат.
3. Заповніть таблицю на основі наведених даних про 

витрати фірми в  короткостроковому періоді.

Q VС TC ATC MC

0 100

1 125

2 55

3 140

4 320

5 210

4. Використовуючи числові дані графіка, визначте 
1)  TC20; 2) ATC20; 3) VC50; AVC50.

0
Q

AFC

MC

AVC

C

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Загальні витрати деякої фірми задано 
рівнянням TC  =  4000  +  500Q  –  40Q2  +  Q3. 
Визначте: 1) величину постійних витрат; 
2)  величину змінних витрат за умови ви-
робництва 2  одиниць продукції; 3) вели-
чину середніх постійних витрат за умови 
виробництва 500  одиниць продукції; 4)  ве-
личину середніх змінних витрат за умови 
виробництва 3 одиниць продукції; 5) вели-
чину граничних витрат за умови виробни-
цтва 5  одиниць продукції.

Розв’язання.
1) Оскільки постійні витрати не залежать 

від обсягу виготовлення продукції, то 
FC  =  4000.

2) Змінні витрати залежать від обсягу 
виготовлення продукції, тобто 

VC  =  500Q  –  40Q2  +  Q3. 

При Q = 2 VС = 500 × 2 – 40 × 22 + 23 = 848.
3) Середні постійні витрати 

AFC
FC

Q Q
= =

4000
. За умови виробництва 

500  одиниць продукції AFC = =
4000

500
8 .

4) Середні змінні витрати 

AVC
VC
Q

Q Q Q

Q Q Q
= =

( )− +

= − +

500 40

500 40

2 3

2
. При Q  =  3 

АVС  = 500  –  40  ×  3  +  32  =  389.
5) Граничні витрати можна визначити як 

похідну від TC або від VС. MC  =  (500Q  – 
40Q2  +  Q3)’  =  500  –  80Q  +  3Q2. За умови 
виробництва 5  одиниць продукції 

MC  =  500  –  80  ×  5  +  3  ×  52  =  175.
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Для того щоб відповісти на запитання, 
що саме та на яку суму витрачено на 
процес виробництва продукції, необ-

хідно розглянути структуру витрат за еко-
номічними елементами. Елементи витрат — 
це поєднання економічно однорідних витрат.

Серед елементів витрат виділяють матері-
альні витрати, витрати на оплату праці, від-
рахування на соціальні заходи, амортизацію 
та інші операційні (на основну діяльність 
підприємства) витрати.

Сама назва матеріальних витрат говорить 
про спожиті в процесі виробництва матеріаль-
ні ресурси. Безліч найменувань матеріальних 
ресурсів об’єднуються в  кілька груп: сирови-
на (продукція промисловості або сільського 
господарства, яка вперше надходить у  пере-
робку на підприємстві); матеріали (предмети 
праці, які вже раніше зазнали промислової 
переробки); придбані комплектуючі вироби 
й напівфабрикати; паливо; енергія; тара й тар-
ні матеріали; запасні частини тощо.

Витрати на оплату праці відображають 
участь у  створенні продукції робочої сили. 
Вони складаються з витрат на виплату осно-
вної та додаткової (премії, заохочення тощо) 
заробітної плати працівників; гарантійних 
і  компенсаційних виплат, пов’язаних з  ін-
дексацією заробітної плати, із затримкою 
виплати заробітної плати тощо; витрат на 
оплату відпусток; оплату простоїв не з  ви-
ни працівників тощо.

Відрахування на соціальні заходи перед-
бачають відрахування підприємством сум 
єдиного соціального внеску (єСВ) у  розмі-
рах і порядку, установлених законодавством 
(від 01.01.2016  р.  — 22  %); відрахування 
на індивідуальне страхування робітників та 
інші соціальні заходи. єдиний соціальний 
внесок від 01.01.2011 р. замінив окремі від-
рахування в Пенсійний фонд, фонд соціаль-
ного страхування, страхування від безробіт-
тя, від нещасних випадків на виробництві.

Амортизація, як ви вже знаєте,  — про-
цес поступового перенесення вартості осно-

вних засобів на продукт, що виготовляєть-
ся. Тому підприємцю важливо знати, яка 
ж  вартість капітальних ресурсів витрачена.

До інших операційних витрат належать 
витрати, що не увійшли до складу названих 
вище елементів, зокрема витрати, пов’язані 
з управлінням виробництвом (наприклад ви-
трати на відрядження, послуги зв’язку, на 
придбання ліцензій, на охорону праці та тех-
ніку безпеки тощо); витрати на перевезення 
працівників виробництва до місця роботи та 
назад; витрати зі страхування ризиків, 
пов’язаних із виробничим процесом; подат-
ки, збори та інші обов’язкові платежі тощо.

Групування витрат за економічними еле-
ментами є базою для планування оборотних 
коштів підприємства, оскільки дозволяє про-
аналізувати, що витрачено за поточний звіт-
ний період, і  пов’язати їх з  іншими розді-
лами плану: планом матеріально-технічного 
постачання, фондом заробітної плати, пла-
ном зростання ефективності виробництва, 
балансом надходжень і  витрат тощо.

Порівнюючи фактичну структуру витрат 
за кілька періодів, підприємець виявляє ди-
наміку й  напрямок зміни окремих елемен-
тів, матеріало-, фондо-, трудомісткості, енер-
гоємності та вплив технічного прогресу на 
структуру витрат.

Групування витрат за економічними еле-
ментами здійснюється в  усіх галузях народ-
ного господарства, оскільки використовуєть-
ся для складання кошторису виробництва. 
Дані про структуру витрат за економічними 
елементами наводяться в  статистичних що-
річниках.

Однак це групування не дає можливості 
визначити, у яку кількість витрат обходить-
ся виробництво окремих видів продукції, де 
саме, на які цілі, у  якому обсязі використа-
но ресурси. Ці питання вирішує групуван-
ня витрат за призначенням, тобто за стат-
тями калькуляції («калькуляція»  — від 
латин. calculare — рахувати). Воно необхід-
не для визначення собівартості окремих ви-

§ 10. Основні елементи витрат. 
Собівартість  виробництва одиниці товару
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робів, установлення напрямків зосереджен-
ня витрат і  пошуку резервів їхнього 
скорочення. Собівартість продукції, робіт, 
послуг являє собою вартісну оцінку сирови-
ни, матеріалів, палива, енергії, основних 
фондів, трудових ресурсів, що використову-
ються в  процесі виробництва продукції (ро-
біт, послуг), а  також інших витрат на її ви-
робництво й  реалізацію.

Підприємство самостійно встановлює пе-
релік і  склад статей калькулювання вироб-
ничої собівартості продукції (робіт, послуг) 
з  урахуванням своєї галузевої належності, 
продукції, що випускається, технологічного 
процесу та методу планування витрат на під-
приємстві. Свій вибір підприємство відобра-
жає в  наказі про облікову політику.

Залежно від способу включення витрат до 
собівартості продукції всі витрати (за стат-
тями) на виробництво продукції класифіку-
ють як прямі та накладні (непрямі). Прямі 
витрати безпосередньо пов’язані з  виготов-
ленням цього виду продукції та можуть бу-
ти прямо віднесені на її одиницю. Так, до 
складу прямих матеріальних витрат вклю-
чається вартість сировини та основних ма-
теріалів, що становлять основу конкретної 
продукції, що виробляється. До складу пря-
мих витрат на оплату праці включаються за-

робітна плата та інші виплати робітникам, 
зайнятим у  виробництві продукції.

Непрямі витрати пов’язані з  виготовлен-
ням різних виробів і  не можуть прямо на-
лежати до того чи іншого виду продукції. 
Прикладом непрямих витрат є  допоміжні 
матеріали, заробітна плата обслуговуючого 
персоналу (непряма), витрати на утримання 
та ремонт будівель, приміщень, устаткуван-
ня, амортизація та страхування основних за-
собів, орендна плата, оплата комунальних 
послуг тощо. Обслуговування роботи цехів 
основного й  допоміжного виробництв та 
управління ними, організація та координа-
ція виробничого процесу в  них вимагають 
певного управлінського апарату й  витрат, 
які мають назву загальновиробничих. За-
гальновиробничі витрати розподіляються між 
продукцією пропорційно до обраної бази.

Найпоширенішим способом розрахунку со-
бівартості продукції є поділ повної суми ви-
трат за конкретний період на кількість оди-
ниць продукції, виготовленої за цей період. 
якщо пригадати матеріал § 9, то це є  ніщо 

інше, як ATC
TC

Q
= . Саме тому цей показ-

ник порівнюють із ціною товару, незалежно 
від того, покриває ціна собівартість чи ні.
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Собівартість продукції як показник необ-
хідний для контролю за використанням ре-
сурсів виробництва, визначення економічної 
ефективності організаційно-технічних захо-

дів, установлення цін на продукцію. За умов 
самофінансування зниження собівартості 
є  основним джерелом зростання прибутку 
підприємства.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що являють собою елементи витрат? Наведіть 
конкретні приклади кожної складової.

2. Охарактеризуйте статті калькулювання виробни-
чої собівартості продукції.

3. Як розраховується собівартість виробництва оди-
ниці товару?

4. За наведеними в  таблиці даними розрахуйте со-
бівартість одиниці кожного товару, якщо базою 
розподілу загальновиробничих витрат є  витрати 
матеріалів.

Показники Товар А Товар В

Кількість товарів
40  000  оди-
ниць

25  000  оди-
ниць

Витрати на оплату 
праці

25  000  грн 48  000  грн

Витрати на мате-
ріали

120  000  грн 640  000  грн

Загальновиробничі 
витрати

32  000  грн

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Підприємство «ласуночка» почало виго-
товляти тістечка й  торти. У  поточному мі-
сяці було виготовлено 2000  тістечок та 
720  тортів. На виробництво тістечок було 
витрачено матеріалів на суму 15  000  грн, 
на виготовлення тортів  — 25  760  грн. За-
робітна плата кондитерів, зайнятих на ви-
готовленні тістечок, склала 8700  грн, на 
виготовленні тортів  — 5200  грн. У  фонд 
заробітної плати кондитерів підприємство 
сплатило 22  % єСВ. Витрати на електрое-
нергію, амортизацію електропечей, приби-
рання та інше, що включається до загаль-
новиробничих витрат, склали 11  954  грн. 
Відповідно до облікової політики підпри-
ємства загальновиробничі витрати розподі-
ляються пропорційно заробітної плати кон-
дитерів. Розрахуйте собівартість одного 
тістечка та одного торту.

Розв’язання. Витрати матеріалів та за-
робітна плата належать до прямих витрат, 
оскільки чітко описані витрати на конкрет-
ну продукцію.

Виплати єСВ становлять: на заробітну 
плату кондитерів, зайнятих на виготовлен-
ні тістечок: 8700 × 0,22 = 1914 грн; на ви-
готовленні тортів: 5200  ×  0,22  =  1144  грн.

Таким чином, прямі витрати на виготов-
лення тістечок: 

15  000  +  8700  +  1914  =  25  614  грн, 
а  на виготовлення тортів 25  760  +  5200  + 
1144  =  32  104  грн.

Для визначення собівартості треба роз-
поділити загальновиробничі витрати. Для 
цього знаходимо коефіцієнт розподілу за-
гальновиробничих витрат (K), поділивши 
їх суму (ЗВВ) на базу розподілу  — фонд 
заробітної плати кондитерів (ФЗП):

K = =
( )

=
+

ЗВВ

ФЗП

11 954

8700 5200
0 86, .

Таким чином, на виготовлення тістечок 
загальновиробничі витрати складають 
8700  ×  0,86  =  7482  грн, а  на виготовлен-
ня тортів  — 5200  ×  0,86  =  4472  грн (або 
11  954  –  7482  =  4472  грн).

Отже, загальні витрати на виготовлення 
тістечок становлять 25  614  +  7482  = 
33  096  грн, на виготовлення тортів  — 
32  104  +  4472  = 36  576  грн.

Собівартість розраховуємо шляхом ділен-
ня загальних витрат на обсяг продукції. 

Собівартість тістечка: 
33 096

2000
16 55= ,  грн. 

Собівартість торту: 
36 576

720
50 8= ,  грн.
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Підприємець залучає до виробництва 
ресурси для створення продукту, йо-
го подальшої реалізації та отриман-

ня доходу. Саме дохід є  спонукальним мо-
тивом і  джерелом існування та розвитку 
підприємства.

На рівні фірми валовий дохід означає за-
гальну суму доходів від усіх видів діяльнос-
ті фірми: виторг від реалізації товарів, робіт 
і послуг; дохід від надання фінансових послуг 
іншим підприємствам; доходи у вигляді диві-
дендів, відсотків, від володіння борговими ви-
могами; доходи від операцій оренди тощо. 
Основою валового доходу виробничих підпри-
ємств є  валовий дохід від реалізації продук-
ції. Валовий дохід, або загальний виторг 
(TR  — total revenue),  — це грошова сума, 
яку отримує фірма від продажу певної кіль-
кості одиниць продукції. Він дорівнює добут-
ку ціни товару на його кількість: TR = Р × Q.

якщо розрахувати дохід, який припадає 
на одиницю проданого товару, отримаємо се
редній дохід (AR  — average revenue): 

AR
TR

Q
= . В  умовах досконалої конкуренції 

середній дохід дорівнює ціні.
Дохід, отриманий від реалізації кожної 

останньої, додаткової одиниці товару, нази-
вається граничним доходом (MR — marginal 

revenue): MR
TR

Q
=

∆

∆
. В  умовах досконалої 

конкуренції граничний дохід дорівнює ціні.
як будь-яка гранична величина є  похід-

ною від загальної, так і  граничний дохід 
є похідним від загального доходу MR = TR’.

Слід розрізняти поняття «дохід» і  «при-
буток». Поняття «дохід» є  ширшим, ніж 
«прибуток». Прибуток підприємства є  скла-
довою частиною доходу підприємства. При
буток (Pr  — profit)  — це частина виторгу, 
що залишається після відшкодування всіх 
витрат на виробничу й  комерційну діяль-
ність підприємства: Pr  =  TR  –  TC.

В економічній науці та господарській прак-
тиці розрізняють нормальний прибуток, бух-
галтерський прибуток і економічний  прибуток.

Нормальний прибуток є  одним з  елемен-
тів внутрішніх витрат, це дохід підприємця 
на його ресурс — підприємницькі здібності, 
тобто нормальна винагорода за його діяль-
ність, ризик, ініціативу, необхідна для його 
утримання в цій галузі. Нормальний прибу-
ток визначається як добуток середньої за 
підприємствами рентабельності (вираженої 
в  частках) на розмір інвестованого в  справу 
капіталу.

Унаслідок того, що бухгалтери й економіс-
ти по-різному розглядають витрати, вони по-
різному сприймають і результати. Бухгалтер
ський прибуток — це різниця між загальним 
виторгом і  явними (зовнішніми) витратами. 
Бухгалтери, оцінюючи результати за звіт-
ний період, не враховують неявні витрати, 
оскільки їх неможливо підтвердити докумен-
тально. Економісти, оцінюючи альтернативні 
варіанти використання залучених ресурсів, 
ураховують і  неявні витрати. Економічний 
прибуток  — різниця між загальним витор-
гом і  всіма явними (зовнішніми) та неявни-
ми (внутрішніми) витратами. Його можна 
розрахувати також як різницю між бухгал-
терським прибутком і неявними (внутрішні-
ми) витратами. Величину економічного при-
бутку економісти порівнюють із можливими 
втраченими доходами на власні ресурси під-
приємця та оцінюють доцільність підприєм-
ницької діяльності. Так, наприклад, якщо 
бухгалтерський прибуток менший за суму 
втраченої заробітної плати та відсотків на 
депозит, назвати таку підприємницьку діяль-
ність економічно вигідною неможливо. якщо 
за висновком економістів підприємство ледь 
покриває витрати, то це означає, що відшко-
довуються і  зовнішні, і  внутрішні витрати, 
а  підприємець отримує такий дохід, який 
лише утримує його в  цій діяльності,  — це 
нормальний прибуток. Економічний прибу-
ток  — це дохід, отриманий понад величину 

§ 11. Зв’язок доходів підприємця та витрат. Валовий 
дохід (загальний виторг). Нормальний прибуток. 
Бухгалтерський та економічний прибуток. Рентабельність
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нормального прибутку. Нормальний прибуток 
включається до економічних витрат, а  еко-
номічний прибуток  — ні, він є  надлишком 
виторгу над ними. Економічний прибуток 
може бути додатним, від’ємним і  нульовим. 
якщо фірма не може повністю покрити еко-
номічні витрати, її власники прагнутимуть 
кращого альтернативного використання ре-
сурсів поза межами цієї  діяльності.

Прибуток є  основним фінансовим джере-
лом розвитку підприємства, науково-техніч-
ного вдосконалення його матеріальної бази 
та продукції всіх форм інвестування. Він 
є  джерелом оплати податків. якщо з  при-
бутку вирахувати податки та збори, отрима-
ємо чистий прибуток.

Окрім цього, прибуток — це основний по-
казник ефективності роботи підприємства. 
Проте абсолютні розміри прибутку не є  до-
статньою підставою для характеристики 
якості цієї роботи, оскільки різні підприєм-
ства можуть отримати, наприклад, однако-
вий прибуток, вклавши різний за розміром 
капітал чи виготовивши різну кількість про-
дукції. 

Тому якість роботи підприємства визнача-
ють за відносним показником, який відобра-
жає ступінь прибутковості щодо того чи 

 іншого фактора виробництва. Таким показ-
ником є  рентабельність.

Рентабельність підприємства обчислюють 
як відношення прибутку до вартості осно-
вних виробничих фондів та оборотних засо-
бів, виражене у відсотках. якщо, наприклад, 
рентабельність виробництва 25 %, то це озна-
чає, що кожна гривня, вкладена в  основні 
виробничі фонди та оборотні засоби, прино-
сить 25  коп. прибутку.

Рівень рентабельності часто називають 
нормою прибутку. Цей відносний показник 
дає змогу порівнювати ефективність роботи 
різних підприємств.

Крім рентабельності підприємства, для ви-
явлення ефективності виробництва окремих 
товарів обчислюють рентабельність продук-
ції. Рівень рентабельності продукції визна-
чають як відношення прибутку від реаліза-
ції продукції до витрат на її виробництво.

Поняття середньої рентабельності дуже 
відрізняється залежно від галузі. Так, у бан-
ківській сфері рентабельність може доходи-
ти до 100  % і  більше, у  торгівлі цей показ-
ник перебуває в  діапазоні 20—30  %, 
у харчовій промисловості — 10—15 %, у лег-
кій промисловості  — 7—10  %, у  важкому 
машинобудуванні  — 2—5  %.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ
На свою діяльність підприємство витра-

тило 130  000  грн змінних витрат. Загаль-
ний виторг склав 408  000  грн. Визначте 
величину постійних витрат підприємства, 
якщо рентабельність його продукції стано-
вить 20  %.

Розв’язання. Ми вже знаємо, що 
TC  =  FC  +  VC, отже, FC  =  ТC  –  VC.

Величину TC можна обчислити за форму-

лою рентабельності, адже ROM
Pr

TC
= ⋅100 %, 

де ROM  — рентабельність реалізованої 
 продукції, Pr  — прибуток. 

Тобто TC
Pr

ROM
= ⋅100 % ; підставивши ві-

домі дані, отримаємо TC Pr
Pr

= ⋅ =
20

100 5
%

% .

З іншого боку, ми знаємо, що Pr TR TC= − , 
тому Pr = 408 – 5Rr, звідси 6Rr = 408, то-
му Pr  =  68  000  грн, а  TC  =  5  ×  68  = 
=  340  000  грн.

Отже, FC  =  340  –  130  =  210  000  грн.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте бухгалтерський та економічний 
прибуток.

2. Поясніть різницю між нормальним та економіч-
ним прибутком.
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Із 10  класу ви вже знаєте, що раціональ-
ний виробник у  короткостроковому пе-
ріоді не встигає змінити виробничі по-

тужності й  тому намагається оптимізувати 
можливий обсяг випуску продукції для то-
го, щоб отримати максимальний прибуток 
або мінімізувати збитки. Для цього можуть 
бути використані два підходи: 1) порівнян-
ня загального доходу із загальними витра-
тами; 2) порівняння граничного доходу з гра-
ничними витратами.

Відповідно до першого підходу, підприєм-
ство максимізуватиме прибуток у  тому ви-
падку, якщо валовий дохід (TR) перевищу-
ватиме загальні витрати (TC).

Точки A  і  B  (мал. 10а)  — це точки без-
збитковості, у  яких TR  =  TC. До точки 
A  і  після точки B  перебувають зони збит-
ків. Тобто виготовляти менше Q1  та більше 
Q3 економічно недоцільно, збитково, оскіль-
ки TR  <  TC. Між точками A  і  B  розташо-
вана зона прибутку, оскільки TR > TC. Опти-
мальним буде обсяг виробництва Q2, за 
якого різниця між TR та TC буде макси-
мальною (відрізок CD).

якщо ж  діяльність підприємства у  корот-
костроковому періоді збиткова, тобто вало-

вий дохід за будь-якого обсягу виробництва 
менший за загальні витрати, але він покри-
ває змінні витрати, то підприємство нама-
гатиметься мінімізувати збитки (мал. 10б). 
Для цього необхідно обрати такий обсяг ви-
робництва (Qопт), за якого різниця між TR 
та TC буде мінімальною (відрізок EF). У ви-
падку, коли валовий дохід не покриватиме 
змінні витрати, підприємство має залишити 
ринок.

За «золотим» правилом бізнесу підпри-
ємство оптимізуватиме свою діяльність (тоб-
то максимізувати прибуток або мінімізува-
ти збитки), виробляючи такий обсяг 
продукції, за якого граничний дохід дорів-
нює граничним витратам: MR  =  MC. Це 
твердження ще називають законом максимі-
зації прибутку (мінімізації витрат).

В умовах досконалої конкуренції підпри-
ємство виготовляє такий обсяг продукції, 
який не впливає на ціну й не дає можливос-
ті диктувати її, вона сприймається як зада-
на величина, тому граничний дохід дорів-
нює ціні: MR  =  P. Незалежно від того, 
максимізує підприємство прибуток чи міні-
мізує збитки, у  будь-якому випадку рішен-
ня про обсяг пропозиції воно прийматиме, 

§ 12. Визначення оптимального обсягу 
виробництва. Максимізація прибутку підприємства. 
Закон максимізації прибутку (мінімізації витрат)

Мал. 10. Досягнення підприємством максимального прибутку (а) та мінімальних збитків (б)

а) б)

0
Q

A

B
C

0
Q

E R

TC
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керуючись одним і тим самим принципом — 
рівності ціни та граничних витрат виробни-
цтва (P  =  MC).

Точки A  і  B  (мал. 11)  — точки перетину 
MC з  AVC та ATC у  їх мінімумах назива-
ються критичними точками.

 0 Q
1

Q

P

min ATC

min AVC

ATC

MC

AVC

P
1
 = MR

1
P

1
 = MR

1

P
2
 = MR

2

P
3
 = MR

3

P
4
 = MR

4

Q
2

Q
3

Q
4

Економічний
прибуток

Мал. 11. Оптимізація діяльності підприємства 
за  «золотим» правилом бізнесу

якщо на ринку встановлюється ціна P1, 
підприємство виготовляє обсяг продукції Q1, 
але при цьому ціна не покриває ні постій-
них, ні змінних витрат. Тому підприємство 
має один шлях  — залишити ринок.

Ціна P2  покриває лише змінні витрати, 
тому підприємство зазнає збитків у  розмірі 
постійних витрат. У  цьому випадку йому 
байдуже, закритися або продовжувати виго-
товляти продукцію, у  будь-якому разі його 
збитки дорівнюють постійним витратам.

За ціни P3  покриваються змінні витрати 
та лише частина постійних витрат, тому під-
приємство зазнає збитків у  розмірі частини 
постійних витрат, але продовжує процес ви-
робництва.

якщо на ринку встановлена ціна P4, а  об-
сяг продукції становить Q4, покриваються 
і  постійні, і  змінні витрати, підприємство 
перебуває в  точці беззбитковості, коли під-
приємець отримує лише нормальний прибу-
ток, а  економічний прибуток дорівнює 0.

За умови встановлення ціни на рівні P5, 
коли обсяг продукції становить Q5, підпри-
ємство отримує економічний прибуток (пло-
ща прямокутника MNRS).

Кожна з  точок, у  яких P  =  MC, показує, 
яку кількість продукції та за якою ціною 
підприємство готове поставити на ринок, 
тобто показує залежність обсягу продукції 
від ціни. Оскільки жодне підприємство не 
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буде виготовляти продукції менше, ніж Q2
2 , 

то частина висхідного відрізка кривої MC, 
що перебуває вище точки перетину з  кри-
вою середніх змінних витрат (AVC), є  кри-
вою пропозиції підприємства.

Таким чином, якщо P  <  MC, підприєм-
ство має зменшити обсяги виготовлення про-
дукції (навіть коли воно отримує прибуток, 

останній зменшується). якщо ж  P  >  MC, то 
для оптимізації своєї діяльності підприєм-
ство має збільшити виробництво продукції 
(навіть коли воно отримує прибуток, остан-
ній збільшується).

У довгостроковому періоді «золоте» пра-
вило бізнесу набуває вигляду: 

MR  =  MC  =  P  =  ATC.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Розкрийте сутність визначення оптимального об-
сягу виробництва за методом порівняння валово-
го доходу й  загальних витрат.

2. Охарактеризуйте визначення оптимального обся-
гу виробництва за методом порівняння гранич-
них витрат і  граничного доходу.

3. Функція середніх загальних витрат досконало кон-
курентного підприємства має вигляд: 

ATC
Q

=
− +

+

50 20

400
. Ринкова ціна на продукцію під-

приємства становить 20  грн. Визначте обсяг ви-
пуску продукції, за якого підприємство оптимізує 
свою діяльність.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Функція витрат досконало конкурентно-
го підприємства має вигляд TC  =  Q2  + 
100  Q  +  1200. Ринкова ціна на продукцію 
підприємства становить 400  грн. Визначте 
обсяг випуску продукції, який забезпечує 
підприємству максимальний прибуток. Чо-
му дорівнює цей максимальний прибуток?

Розв’язання. Підприємство максимізує 
прибуток за умови MC  =  P, граничні ви-
трати є  похідною від загальних витрат: 
MC  =  (TC)’  =  2Q  +  100.

Прирівнюємо граничні витрати із ціною 
продукції 2Q  +  100  =  400.

2Q  =  300;
Q  =  150.

Отже, підприємство максимізує прибу-
ток, виготовляючи 150  одиниць продукції.

Прибуток є  різницею між виторгом 
і  загальними витратами: Pr  =  TR  –  TC. 
Оскільки загальний виторг TR  =  Р  ×  Q, то 
TR  =  400  Q, тому Pr  =  400  Q  –  Q2  –  100 
Q – 1200 = 300 Q – Q2 – 1200. Підставимо 
оптимальний обсяг продукції: Pr  =  300  × 
150  –  1502  –  1200  =  21  300  грн.

Таким чином, максимальний прибуток 
становить 21  300  грн.
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Прибуток  — одна з  найважливіших 
категорій, яка відображає результат 
фінансової господарської діяльності 

підприємства. Роль прибутку досить багато-
гранна.

Прибуток  — головна рушійна сила рин-
кової економіки, мотив підприємницької ді-
яльності, який забезпечує задоволення по-
треб не лише самого підприємця та його 
підприємства. За рахунок податків із при-
бутку забезпечуються інтереси  держави. За 
допомогою прибутку оцінюється ефектив-
ність конкретної виробничої діяльності, а та-

кож формуються фінансові ресурси, завдя-
ки яким підприємство може розвиватися 
та  оновлюватися. Прибуток є  механізмом, 
який захищає підприємство від загрози бан-
крутства.

Цілком логічно, що кожен підприємець 
намагається не лише отримувати прибуток, 
а  й  збільшувати його. яким чином можна 
досягти цього?

як відомо, прибуток являє собою різни-
цю між виторгом і  загальними витратами. 
Тому збільшити прибуток можна двома спо-
собами: збільшити валовий дохід, навіть за 

§ 13. Альтернативні способи збільшення 
прибутку підприємства. Аналіз показників 
діяльності підприємств в  Україні

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В  УКРАЇНІ

Показники рентабельності:
• рентабельність виробництва;
• рентабельність продажів;
• рентабельність власного капі-

талу;
• рентабельність активів

Показники ділової активності:
• коефіцієнт оборотності активів;
• коефіцієнт оборотності дебіторської та кре-

диторської заборгованості;
• тривалість обертів дебіторської та креди-

торської заборгованостей;
• коефіцієнт оборотності матеріальних запа-

сів;
• тривалість операційного циклу

Показники фінансової стійкості:
• коефіцієнт автономії;
• коефіцієнт співвідношення власних і  позикових ко-

штів;
• коефіцієнт фінансового ризику;
• коефіцієнт фінансової стабільності;
• коефіцієнт забезпеченості власними коштами;
• коефіцієнт довгострокового залучення капіталу;
• коефіцієнт забезпеченості запасів і  витрат власними 

коштами;
• ступінь залежності підприємства від кредиторів

Показники ліквідності 
та  платоспроможності:

• коефіцієнт покриття;
• коефіцієнт швидкої ліквід-

ності;
• коефіцієнт абсолютної лік-

відності;
• частка оборотних коштів 

в  активах підприємства

Показники майнового стану:
• питома вага активної части-

ни основних фондів;
• коефіцієнт зносу основних 

фондів;
• коефіцієнт вибуття та онов-

лення основних фондів;
• фондомісткість;
• фондовіддача;
• рентабельність основних 

фондів

Мал. 12. Основні показники діяльності підприємства в  Україні
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умови незмінних витрат, або зменшити 
 загальні витрати, навіть за незмінного 
 виторгу.

Для збільшення виторгу в  реальних умо-
вах недосконалої конкуренції можна підви-
щити ціну на продукцію, у тому числі за ра-
хунок збільшення різниці між собівартістю 
та ціною, або збільшити обсяги продажу. 
Проте в  цьому разі необхідно добре вивчи-
ти смаки й уподобання споживачів, а також 
ринок конкурентів. Оскільки продукція бу-
де дорожчою, вона повинна бути якіснішою, 
мати якісь додаткові функції. Не слід забу-
вати про супутні або комплементарні това-
ри, які можна запропонувати покупцям  разом 
з  основними товарами, акції та тестування 
нової продукції, можливості різних способів 
розрахунків, здійснення ефективної рекла-
ми своєї продукції.

Зменшення собівартості продукції пов’я-
за не з  удосконаленням виробничого проце-
су, використанням нових технологій вироб-
ництва та управління ним. Велике значення 
має ліквідація втрат. Потрібно стежити за 
якістю продукції, вона не має знизитися.

Значну роль відіграє особистий фактор ви-
робництва — персонал підприємства. Це ма-
ють бути комунікабельні, висококваліфіко-
вані кадри, які з  повагою ставляться і  до 
своїх колег, і  до покупців. Тому дуже важ-
ливо грамотно розробити політику мотива-
ції та стимулювання персоналу, яка призве-
де до зростання ентузіазму робітників, 
а  також до підвищення продуктивності пра-
ці та якості продукції.

Безумовно, удосконалення виробничого 
процесу вимагатиме більше коштів, тому не 
слід забувати про інвесторів, за допомогою 
яких оновлюється підприємство й  створю-
ється основа для подальшого зростання 
 прибутку.

Однак яким би великим не було значен-
ня прибутку, для успішної діяльності під-
приємства необхідно регулярно здійснюва-
ти аналіз фактичного стану підприємства. 
Для цього використовується система фінан-
сово-економічних показників, які всебічно 
характеризують підприємство. інформацій-
ною базою для проведення такого аналізу 
є  бух гал тер ська та фінансова звітність під-
приємства.

Для діяльності підприємств, зокрема, важ-
ливо проаналізувати тенденції змін таких 
показників:
• чистий дохід від реалізації продукції;
• собівартість реалізованої продукції;
• валовий прибуток (збиток), який розрахо-

вується шляхом виключення з чистого до-
ходу від реалізації продукції собівартості 
продукції;

• фінансовий результат від операційної ді-
яльності, який визначається як сума ва-
лового прибутку (збитку), іншого опера-
ційного доходу, адміністративних витрат, 
витрат на збут та інших операційних ви-
трат;

• фінансовий результат від звичайної діяль-
ності до оподаткування, визначається як 
алгебраїчна сума прибутку (збитку) від 
основної діяльності, фінансових та інших 
доходів (прибутків), фінансових та інших 
витрат (збитків);

• чистий прибуток (збиток);
• валюта балансу;
• власний капітал, залучений капітал;
• необоротні та оборотні активи.

Дуже важливим є  аналіз показників, які 
характеризують кадри, нематеріальні акти-
ви та інтелектуальний капітал.

Основними показниками, що характе-
ризують трудовий потенціал підприєм-
ства,  є:
1) аналіз руху трудових ресурсів: коефіці-

єнт обороту з прийому та вибуття кадрів, 
коефіцієнт плинності, коефіцієнт ста-
лості;

2) аналіз поточного стану: середньорічне ви-
робництво продукції одним робітником, 
баланс виробничого часу, продуктивність 
праці, фондоозброєність;

3) ефективність використання трудового по-
тенціалу: зміна середнього рівня доходу 
працюючого, економія фонду заробітної 
 плати.
Оцінювання основних фінансово-еконо-

мічних показників діяльності підприємства 
необхідне для того, щоб отримати певну 
кількість основних інформативних параме-
трів, які дають об’єктивну та точну карти-
ну фінансово-господарського стану підпри-
ємства з  метою виявлення тенденцій його 
розвитку.
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45 45
НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

На основі наведених у таблиці даних роз-
рахуйте позначені показники та проаналі-
зуйте діяльність підприємства.

№ 
з/п Показники Минулий 

рік
Поточний 

рік
Відхилення

абсолютне відносне,  %

1 Обсяг продукції, тис. грн 38 559 62 644
2 Середньооблікова кількість працівників, осіб 510 560
3 Фонд оплати праці, тис. грн 32 200 45 987
4 Середньорічна вартість основних виробничих 

фондів, тис. грн
15 768 26 821

5 Собівартість реалізованої продукції, тис. грн 32 594 40 308
6 Прибуток, тис. грн 2540 3402
7 Середньорічна заробітна плата одного працівни-

ка, тис. грн
8 Продуктивність праці, тис. грн
9 Рентабельність продукції,  %

Розв’язання. По-перше, розраховує-
мо середню річну заробітну плату одно-
го працівника. Для цього фонд оплати 
праці поділимо на середньооблікову кіль-
кість працівників. Отримаємо за минулий 
рік 32  200,0  тис. грн : 510  =  63,137  тис. 
грн; для звітного року 45  987  тис. грн: 
560  =  82,12  тис. грн.

Продуктивність праці знаходимо у  вар-
тісному виразі як частку обсягу продук-
ції та середньооблікової кількості праців-
ників. За минулий рік 38  559  тис. грн : 
510  =  75,606  тис. грн; для звітного року 
62  644  тис. грн : 560  =  111,86  тис. грн.

Рентабельність продукції обчислюємо за 
формулою (Прибуток : Собівартість реалі-
зованої продукції)  ×  100  %. За минулий 
рік 2540  : 32  594  ×  100  %  =  7,79  %; для 
звітного року 3402  : 40  308  ×  100  %  = 
8,44  %.

Абсолютне відхилення за кожним по-
казником розраховуємо як різницю між 
даними звітного періоду та даними мину-
лого року. Відносне відхилення визначає-
мо шляхом ділення різниці даних звітно-
го періоду та даних минулого року на дані 
минулого року та множимо на 100  %. 
Абсолютне відхилення : Дані минулого 
року  ×  100  %.

Результати заносимо до таблиці.

№ 
з/п Показники Минулий 

рік
Поточний 

рік
Відхилення

абсолютне відносне,  %

1 Обсяг продукції тис. грн 38  559 62  644 +24  085 +62,46
2 Середньооблікова кількість працівників, осіб 510 560 +50 +9,8
3 Фонд оплати праці, тис. грн 32  200 45  987 +13  787 +42,8
4 Середньорічна вартість основних виробничих 

фондів, тис. грн
15  768 26  821 +11  053 +70,1

5 Собівартість реалізованої продукції, тис. грн 32  594 40  308 +7714 +23,67
6 Прибуток, тис. грн 2540 3402 +862 +33,94
7 Середня річна заробітна плата одного працівни-

ка, тис. грн
63,137 82,12 +18,983 +30,07

8 Продуктивність праці, тис. грн 75,606 111,86 +36,254 +47,95
9 Рентабельність продукції,  % 7,79 8,44 +0,65 +8,34

Аналіз показників діяльності підприєм-
ства зробіть самостійно.
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ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які чинники підвищення прибутку ви можете за-
пропонувати підприємцям?

2. Обґрунтуйте використання наведених у  попере-
дній таблиці показників для аналізу діяльності під-
приємства.

3. Про що свідчать наведені нижче дані? Які резер-
ви має використати підприємство?

№ 
з/п Показники Минулий 

рік
Поточний 

рік
Відхилення

абсолютне відносне,  %

1 Обсяг продукції тис. грн 52  468 68  542
2 Середньооблікова кількість працівників, осіб 1120 1117
3 Собівартість реалізованої продукції, тис. грн 43  211 40  308
4 Прибуток, тис. грн 25  400 34  026
5 Продуктивність праці, тис. грн
6 Рентабельність продукції,  %
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47ПРАКТИЧНА РОБОТА
Оцінка структури витрат та ціни конкретного 
продукту за методом «витрати плюс»
МЕТА:

 � засвоїти різницю між постійними та змінними витратами;
 � отримати навички визначення собівартості та ціни товару;
 � навчитися розраховувати суму прибутку за розміром рента-

бельності продукції.

ХІД РОБОТИ

Метод «витрати плюс» є  одним із витратних методів ціноутво-
рення, сутність якого полягає в  додаванні до загальної суми ви-
трат (прямих і  загальновиробничих) певної суми, що відповідає 
нормі прибутковості, звичайної для відповідного виду діяльнос-
ті за зіставних умов. Окрім прибутку, ціна обов’язково містить 
непрямі податки (акцизний податок і  ПДВ).

1. Проаналізуйте структуру роздрібної ціни.

СТРУКТУРА РОЗДРіБНОЇ ЦіНи

Витрати 
вироб
ництва 
та реа
лізації 
товару

При
бу
ток 
ви

роб
ника

Непрямі 
податки

Посередницька над
бавка Роздрібна надбавка

Ак
циз ПДВ

Витра
ти по
серед
ника

При
буток 
посе
ред
ника

ПДВ 
посе
ред
ника

Витрати 
роздріб

ного 
продав

ця

Прибу
ток роз
дрібного 
продав

ця

ПДВ 
роз

дрібно
го про
давця

Ціна оптово-
го виробника
Ціна оптова відпускна
Ціна оптова закупівельна
Ціна роздрібна

2. Швейне підприємство виготовляє жіночі пальта. Для цього 
воно закуповує тканину вартістю 260 грн/погонний метр, фур-
нітуру та допоміжні матеріали вартістю 150 грн/одиниця про-
дукції, хутро вартістю 400  грн/одиниця продукції. Заробітна 
плата швачки становить 200  грн, на фонд оплати праці під-
приємство сплачує єСВ у  розмірі 22  %. Накладні витрати 
складають 140  % від заробітної плати швачки, невиробничі 
витрати  — 1,4  % від виробничої собівартості. На одне паль-
то необхідно 1,5 погонних метра тканини. Рентабельність про-
дукції дорівнює 21  %. Акцизний збір становить 35  % ціни 
оптового виробника. ПДВ стягується в  розмірі 20  %. Посе-
редницька надбавка  — 10  %, торговельна надбавка  — 15  %.

3. Визначте постійні та змінні витрати на виробництво одного пальта.
4. Обчисліть собівартість одиниці товару
5. Визначте суму прибутку швейного підприємства.
6. Підрахуйте ціну оптового виробника.
7. Визначте суми непрямих податків: суму акцизного збору; су-

му ПДВ.
8. Обчисліть величину ціни оптової відпускної.
9. Визначте величину ціни оптової закупівельної.

10. Визначте величину ціни роздрібної.
11. Зробіть висновки.
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48 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Кожна точка на ізокванті показує
А комбінацію ресурсів, за якої граничні ви-

трати дорівнюють граничному доходу
Б комбінацію ресурсів, за якої забезпечу-

ється максимізація прибутку
В комбінацію ресурсів, за якої забезпечу-

ється один і  той самий рівень витрат
Г комбінацію ресурсів, за якої забезпечу-

ється один і  той самий рівень випуску 
продукції

2. Заробітна плата продавця в  межах окладу 
є  прикладом
А постійних витрат
Б змінних витрат
В внутрішніх витрат
Г граничних витрат

3. Придбання нового програмного забезпечен-
ня для фірми є  прикладом
А змінних витрат
Б внутрішніх витрат
В зовнішніх витрат
Г граничних витрат

4. Середні змінні витрати будуть мінімальни-
ми, якщо
А MP  =  AP
Б ATC  =  MC
В MC  =  MR
Г P  =  AVC

5. До складу матеріальних витрат НЕ включа-
ються
А витрати на сировину
Б витрати на напівфабрикати
В витрати на техніку безпеки
Г витрати на запасні частини

6. Нормальний прибуток як винагорода за під-
приємницький ризик та ініціативу включа-
ється до складу
А економічного прибутку
Б постійних витрат
В змінних витрат
Г явних витрат

7. Рентабельність продукції визначається у  від-
сотках відношенням
А прибутку до загального виторгу
Б загального виторгу до вартості активів
В загального виторгу до собівартості випус-

ку продукції
Г прибутку до собівартості випуску продук-

ції

8. Підприємство, яке функціонує на конку-
рентному ринку в  короткостроковому періо-
ді, буде вимушене залишити галузь, якщо
А ціна на його продукцію покриває лише 

змінні витрати

Б ціна на його продукцію покриває лише 
його загальні витрати

В його збитки менші, ніж постійні витрати
Г його збитки більші, ніж постійні витрати

9. Для аналізу діяльності підприємства вико-
ристовують показники
А фондовіддачі
Б рентабельності
В продуктивності праці
Г усі відповіді правильні

10. Виробнича функція приватного підприєм-
ства має вигляд Q  =  15L2  –  L3. Це означає, 
що загальний продукт буде максимальним, 
якщо буде найнято
А 5  робітників
Б 8  робітників
В 10  робітників
Г 12  робітників

11. Установіть відповідність між поняттями та 
формулами їх визначення.
1 Правило максимізації прибутку
2 Граничний продукт
3 Однофакторна виробнича функція
4 Середній продукт
А Q  =  50L2  –  L3

Б 
MP

MP

P

P
L

K

L

K

=

В 
Q

L

Г 
∆

∆

Q

L

Д 
MRP

P

MRP

P
L

L

K

K

= =1

12. Функція середніх загальних витрат доскона-
ло конкурентного підприємства має вигляд: 

ATC Q
Q

= − + +10 200
100

. Установіть відпо-

відність між поняттями та їхніми конкрет-
ними значеннями.
1 Постійні витрати
2 Граничні витрати на виробни-

цтво восьмої одиниці товару
3 Середні змінні витрати на ви-

робництво п’яти одиниць про-
дукції

4 Змінні витрати на виробни-
цтво двох одиниць продукції

А 200
Б 150
В 360
Г 40
Д 100
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49УЗАГАЛЬНЮЄМО ЗНАННЯ
1. Про діяльність фірми відомо:

Праця Капітал

L ТРL МРL

MP
P

L

L
TRL MRPL

MRP
P

L

L
K ТРK МРK

MP
P

K

K
TRK MRPK

MRP
P

K

K

1 12 1 13
2 10 2 22
3 6 3 28
4 5 4 32
5 4 5 35
6 3 6 37
7 2 7 38

Ціна одиниці праці становить 
8  грош.  од., ціна одиниці капіталу  — 
12  грош. од. Продукція продається за ці-
ною 2 грош. од. Визначте комбінацію ре-
сурсів, яка забезпечує мінімум витрат на 
виробництво 50 одиниць продукції. За 
якого співвідношення ресурсів фірма отри-
має максимум прибутку? Скільки одиниць 
продукції необхідно виробити для цього? 
Чому дорівнює величина цього макси-
мального прибутку?

2. Виробництво фірми описано виробничою 
функцією Q = 39L2 − 2L3. Визначте кіль-
кість трудових ресурсів, за якої досяга-
ється максимальний середній продукт 
і  максимальний сукупний продукт. Чому 
дорівнюють ці максимальні величини?

3. Виробнича функція має вигляд Q = 5LK. 
Ціна праці дорівнює 15, ціна капіта-
лу  — 30. Витрати виробника становлять 
600  грош.  од. Визначте, за яких значень 
L і  K фірма мінімізує витрати. Чому при 
цьому дорівнює обсяг виробництва?

4. Середні загальні витрати фірми описано 
формулою АТC = 8Q + 150. Запишіть 
функцію граничних витрат і визначте їх 
величину за умови виробництва 100 оди-
ниць продукції.

5. Загальні витрати деякої фірми задано рів-
нянням ТС = 4000  + 500Q  – 40Q2  +  Q3. 
Визначте: 1) обсяг продукції, за якого фір-
ма досягає критичного стану; 2) за якої 
ціни на продукцію фірми їй доцільно про-
довжувати виробництво; 3) ціну пропози-
ції за умови виробництва 25 одиниць про-
дукції.

6. Підприємець Остапенко звільнився з ткаць-
кої фабрики, де він отримував заробітну 
плату 5200  грн на місяць, та організував 
невелику фірму з  виготовлення в’язаних 
сувенірів. Він найняв двох помічниць 
з  окладом по 6500  грн на місяць. Щомі-
сячна оренда приміщення становить 
1250  грн. На сировину й  фурнітуру ви-
трачається 10  000  грн. Підприємець ін-
вестував у  справу власні заощадження 
в  розмірі 20  000  грн, які були зняті з  де-
позиту та приносили йому 18  % річних. 
Свої підприємницькі здібності Остапенко 
оцінює в  8500  грн. Загальний місячний 
виторг від продажу в’язаних сувенірів 
склав 46  000  грн. Визначте розмір бух-
галтерського, економічного й чистого при-
бутку, якщо податки з  прибутку склада-
ють  18  %.



§ 14. Джерела фінансування 
діяльності підприємства

Останніми роками в Україні відбуваються глибокі економіч-
ні зміни у сфері фінансово-кредитних відносин, які пов’язані 
з  розвитком комерційних банків, інвестиційних фондів, 

страхових компаній, кредитних спілок та інших фінансових уста-
нов. Ці умови вимагають від фахівців підприємств, які відпові-
дають за їх фінансову діяльність, кваліфікованої оцінки фінан-
сового стану підприємства, прийняття ефективних управлінських 
рішень, без чого шанси на успіх у  конкурентній боротьбі значно 
зменшуються.

Фінансова діяльність підприємства  — це одна з  управлін-
ських функцій, яка пов’язана з  керуванням процесами форму-
вання та використання фінансових ресурсів на підприємстві.

Фінансові ресурси підприємства  — це грошові фонди цільово-
го призначення, які формуються на підприємстві й  використову-
ються для реалізації його статутних цілей.

Усі фінансові ресурси можна поділити на внутрішні та  зовнішні.
Внутрішні фінансові ресурси (або власний капітал)  — власні 

гроші, які підприємство витрачає на організацію та фінансуван-
ня підприємницької діяльності. якщо власний капітал становить 
більшу частину фінансових ресурсів підприємства  — це запору-
ка успішної, конкурентоспроможної роботи підприємства. Вну-
трішні фінансові ресурси складаються зі статутного капіталу, па-
йового капіталу, додатково вкладеного капіталу, резервного 
капіталу, нерозподіленого прибутку тощо.

Фінансово-господарська діяльність підприємства будь-якої ор-
ганізаційно-правової форми та форми власності розпочинається 
з  формування статутного капіталу. Статутний капітал  — це фі-
нансові ресурси підприємства у  вигляді грошових коштів (або 
вкладань у  майно), матеріальних цінностей, нематеріальних ак-
тивів, цінних паперів, які закріплені за підприємством на пра-
вах власності.

Розмір статутного капіталу підприємства значною мірою визначає 
масштаби його виробничої діяльності, впливає на можливість зовніш-
нього фінансування, ділову репутацію підприємства. Крім цього, роз-
мір статутного капіталу, який визначає участь кожного із засновни-
ків, акціонерів у капіталі підприємства, є критерієм визначення суми 
прибутку, яку кожен із них отримує при його розподілі.

ОПРАЦЮВАВШИ ЦЮ ТЕМУ, 
ВИ НАВЧИТЕСЬ:

 � розуміти зміст основних ста-
тей балансу підприємства та зві-
ту про фінансові результати;

 � наводити приклади внутріш-
ніх і  зовнішніх джерел фінансу-
вання підприємства;

 � визначати, які переваги мо-
же мати підприємство від відно-
син із банками та страховими 
компаніями;

 � пояснювати на прикладі 
особливості укладання догово-
рів кредитування та страхуван-
ня;

 � розраховувати коефіцієнт 
прибутковості капіталовкладень 
і  показник рентабельності;

 � усвідомлювати необхідність 
мінімізації підприємницьких ри-
зиків.

ПРИГАДАЙТЕ
1. Якою є кінцева ціль діяльнос-
ті будь-якого підприємства?
2. За якими показниками мож-
на визначити ефективність ді-
яльності підприємства?
3. У чому полягає особливість 
формування капіталу акціонер-
ного товариства?

ТЕМА 3. ОРГАНІЗАЦІЯ 
ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА
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Початковий розмір статутного капіталу 
фіксується в  статуті або установчому до-
говорі, які в  обов’язковому порядку по-
даються до органів влади під час держав-
ної реєстрації підприємства. Контролюючі 
державні органи (податкові адміністрації), 
а  також банки стежать за розміром статут-
ного капіталу та за тим, щоб кожний засно-
вник своєчасно вніс свою частку до статут-
ного капіталу.

як уже зазначалося, від засновників у ста-
тутний капітал можуть надходити не тільки 
гроші, майно (будівлі, машини, устаткуван-
ня, транспортні засоби, сировина, матері-
али, тощо) і  цінні папери, але й  нематері-
альні активи. До нематеріальних активів 
належить вартість права користування ви-
находами, промисловими зразками, техно-
логіями, ноу-хау тощо.

На сьогодні розміри статутних капіта-
лів повного, командитного товариств, то-
вариства з обмеженою відповідальністю та 
товариства з  додатковою відповідальністю 
законодавством не обмежуються, а для ак-
ціонерних товариств дорівнюють 1250  мі-
німальних зарплат, офіційно встановле-
них на цей момент часу. Для приватних 
підприємств розмір статутного фонду не 
ви значено.

Незалежно від виду підприємства статут-
ний капітал може збільшуватися за рахунок 
реєстрації додаткових внесків до нього (че-
рез акції, паї тощо), безпосереднього приєд-
нання до нього частини отриманого прибут-
ку, зарахування до нього частини резервного 
капіталу, який створюється на підприємстві 
згідно з  установчим договором.

Статутний капітал, який формується у спо-
живчих товариствах, колективних сільсько-
господарських підприємствах, кооперативах 
за рахунок пайових внесків має назву пайо
вого капіталу.

Додатковий вкладений капітал відобра-
жає наявність і  рух в  акціонерних товари-
ствах так званого емісійного доходу, тобто 
різниці між продажною та номінальною вар-
тістю випущених акцій.

Резервний капітал утворюється на підпри-
ємствах за рахунок чистого нерозподіленого 
прибутку на умовах, зафіксованих в установ-
чих документах. За рахунок резервного ка-
піталу підприємство може покривати збитки 
від своєї господарської діяльності, а  також 
збільшити статутний капітал.

Нерозподілений прибуток  — це залишок 
отриманого прибутку підприємства, не ви-
траченого за відповідними напрямками на 
дату складання звіту.

Окрім внутрішніх фінансових ресурсів, 
підприємство може залучати й  зовнішні фі-
нансові ресурси, які в  умовах ринкової еко-
номіки набувають великого значення.

Зовнішні фінансові ресурси  — фінансові 
ресурси, які підприємство може отримати 
ззовні на фінансовому ринку. Вони представ-
лені коштами, які отримує підприємство від 
продажу власних акцій, облігацій та інших 
видів цінних паперів, а  також позиковими 
засобами або великими інвестиціями.

У 10  класі ви вивчали діяльність підпри-
ємства на фондовому ринку як емітента акцій 
та облігацій при створенні підприємств — ак-
ціонерних товариств і  зрозуміли, що під-
приємство має можливість у  такий спосіб 
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збільшити власний капітал для створення 
підприємств, залучаючи зовнішні фінансо-
ві ресурси. Однак підприємство має мож-
ливість і  право додаткового випуску й  роз-
міщення цінних паперів на ринку з  метою 
залучення додаткових коштів. Ця діяльність 
підприємства засвідчує також відносини по-
зики й  на практиці виступає як кредит під 
цінні папери підприємства.

Проте в  умовах ринкової економіки під-
приємство має можливість виступати як емі-
тент, випускаючи акції, облігації та вексе-
лі, і  як інвестор, вкладаючи вільні кошти 
в  цінні папери інших підприємств та одер-
жуючи дивіденди (доходи), тримаючи цінні 
папери інших емітентів.

Вкладаючи кошти в  цінні папери інших 
підприємств або банків, підприємство тим 
самим формує портфель інвестицій, який 
може бути консервативним (коли підприєм-
ство зацікавлене в  стабільному доході) або 
агресивним (коли підприємство націлене на 
високий дохід із великим ризиком втратити 
свої капітали).

Між цими цілями існує певна супереч-
ність, оскільки безпека вкладень грошей, як 
правило, не сумісна як із прибутковістю, 
так  і  зі зростанням капіталу. Щоб досягти 
компромісу, необхідно диверсифікувати 
вкладення, тобто розподілити капітал між 
безліччю цінних паперів і  підприємств. ін-
вестиційний портфель підприємства може 
бути диверсифікований у такий спосіб: у кож-
ний вид цінних паперів вкладено 10  % від 
загальної вартості всіх вкладень, і  це зна-
чення може знижуватися до 5 %. Чим пере-

вищення значніше (якщо вкладення в  кож-
ний вид цінних паперів перевищує 10  %), 
тим диверсифікація слабша.

Вкладення в цінні папери досить ризико-
вані, тому необхідно постійно відстежувати 
кон’юнктуру фондового ринку, щоб збіль-
шити прибутковість вкладень, а  не втра-
тити їх. Підприємство може здійснювати 
це самостійно або за допомогою трастових 
компаній.

Трастова компанія  — підприємство, яке 
забезпечує найбільш вигідне й надійне вкла-
дення коштів інвестора, охороняє його ін-
тереси, стежить за фінансовим станом під-
приємств, у чиї цінні папери вкладені кошти 
інвестора, забезпечуючи своєчасне отриман-
ня відсотків від вкладених коштів.

Таким чином, зовнішні фінансові ресур-
си складаються з господарських зобов’язань 
перед третіми особами (довгострокові й  ко-
роткострокові кредити банків, облігаційні 
позики, а також кредити інших підприємств 
у  вигляді векселів).

У складі зовнішніх фінансових ресурсів 
останніми роками підвищується роль стра-
хового ринку, що розвивається, який надає 
підприємству страхові відшкодування за ри-
зиками. Крім того, зараз у складі зовнішніх 
фінансових коштів підприємства з’явилися 
пайові й  інші внески засновників, а  також 
прибутки за цінними паперами, що емітують 
інші підприємства. Можливе й таке джерело 
зовнішніх фінансових ресурсів, як бюджет-
ні асигнування та субсидії. Більш деталь-
ний розгляд змісту зовнішнього фінансу-
вання та причин їх вибору підприємством 
розглянемо пізніше.

Усі підприємці зацікавлені в  раціональ-
ному, ефективному використанні фінансо-
вих ресурсів підприємства. із цієї причини 
поняття економії фінансових ресурсів та 
ефективного використання фінансових ре
сурсів повинні мати певну змістовну й кіль-
кісну визначеність. Коли йдеться про ефек-
тивне використання матеріальних, трудових, 
природних ресурсів, відбувається порівнян-
ня витрат на придбання відповідних ресур-
сів із досягнутим результатом (випуском 
продукції), тому й  показниками ефектив-
ності є  зниження фондо- та матеріаломіст-
кості продукції, а  також зниження витрат 

ЗАУВАЖИМО!

Розглянемо приклад формування інвестиційно-
го портфеля. Підприємство розподілило свій інвес-
тиційний портфель так: 15  %  — в  акції нафтодо-
бувних підприємств, 20  %  — в  акції 
нафтопереробних підприємств, 17 % — в акції під-
приємств, що займаються транспортуванням і  ре-
алізацією нафти та нафтопродуктів, 13  %  — в  ак-
ції підприємств, що виробляють хімічну продукцію 
на основі нафтопродуктів.

Чи можна вважати вдалим формування такого 
портфеля інвестицій? Швидше за все, ні. Окрім ви-
сокого рівня відсотка вкладень у  кожне конкрет-
не підприємство, усі ці підприємства утворюють 
єдиний технологічний цикл. Виправданням для та-
ких вкладень підприємств є  те, що вони зроблені 
в сировинний комплекс — нафтовий, потреба в про-
дукції якого є  дуже високою.
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живої праці на одиницю продукції (трудо-
місткості). Це зниження сприяє також за-
ощадженню фінансових ресурсів, оскільки 
економія виробничих ресурсів водночас за-
безпечує зростання грошових нагромаджень 
і  зменшення потреби підприємства в  додат-
кових витратах на приріст статутного та ін-
ших грошових фондів.

Проте це не означає, що поняття ефектив-
ного використання фінансових ресурсів не 
має самостійного значення та своїх показ-
ників. Певною мірою робити висновки про 
ефективність використання фінансових ре-
сурсів (і про ефективність фінансової діяль-

ності підприємства) можна шляхом порів-
няння досягнутого результату господарської 
діяльності (прибутку) із сумою фінансових 
ресурсів, які були використані підприєм-
ством за звітний період.

Звичайно не можна абсолютизувати ці по-
казники під кутом лише використання фі-
нансових ресурсів, оскільки прибуток відо-
бражає й  ступінь використання виробничих 
ресурсів. Жодне підприємство не застрахо-
ване від збитків, зниження обсягів вироб-
ництва внаслідок технологічних збоїв, не-
сприятливих природних явищ або зниження 
трудової дисципліни.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Дайте визначення поняття «фінансові ресурси під-
приємства».

2. Охарактеризуйте окремі складові внутрішніх фі-
нансових ресурсів.

3. Що таке статутний капітал і як він створюється на 
підприємстві?

4. Що таке зовнішні фінансові ресурси підприємства 
та якими є  джерела їх утворення?

5. Що розуміють під ефективним використанням фі-
нансових ресурсів? Наведіть приклад.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Підприємство в  перший рік своєї діяль-
ності мало середньорічну суму фінансових 
ресурсів у розмірі 5246 тис. грош. од. і при 
цьому отримало прибуток у розмірі 1856 тис. 
грош. од., а  в  наступному році фінансові 
ресурси та прибуток збільшилися, відповід-
но, до 6124  тис. і  2136  тис. грош. од. Чи 
зросла за таких умов ефективність вико-
ристання фінансових ресурсів під приємства?

Розв’язання. Абсолютний приріст як фі-
нансових ресурсів, так і  прибутку не може 

свідчити про ефективність. Необхідно про-
аналізувати зміни віддачі на одиницю вкла-
дених ресурсів. На кожну грошову одини-
цю фінансових ресурсів у  перший рік було 
отримано 35,4 грош. од. прибутку (1856 тис. 
грош. од. : 5246  тис. грош. од.), а  наступ-
ного року — лише 34,9 грош. од. (2136 тис. 
грош. од. : 6124  тис. грош. од.), що свід-
чить про зниження ефективності викорис-
тання фінансових ресурсів на підприємстві.



Р
О

З
Д

іл
 I

. 
П

іД
П

Р
и

є
М

С
Т

В
О

 Т
А

 П
іД

П
Р

и
є

М
Н

и
Ц

ь
К

А
 Д

ія
л

ь
Н

іС
Т

ь
54

Управління виробничою та фінансовою 
діяльністю підприємства вимагає на-
явності відповідним чином обробле-

ної і представленої фінансової інформації та 
фінансових показників. Підприємець має ро-
зуміти значення фінансової документації для 
діяльності підприємства, знати методику ана-
лізу фінансових документів, мати навички 
підприємницького відбору й  аналізу періо-
дичної звітності підприємства.

Грамотно складена й  оформлена фінансо-
ва звітність  — важливий чинник успішного 
підприємництва, оскільки дозволяє підпри-
ємцеві по-новому поглянути на стан речей 
на підприємстві, досягнуті результати фі-
нансово-господарської діяльності, оцінити її 
перспективи. Фінансова звітність  — це бух-
галтерська звітність, що містить інформацію 
про фінансові результати діяльності й  рух 
коштів підприємства за звітний період. Фі-
нансові звіти є  своєрідними інформаційни-
ми моделями суб’єктів господарювання. До 
фінансової звітності належать:
• баланс (форма 1)  — відображає фінансо-

ве положення підприємства на визначену 
дату. Баланс характеризує підприємство 
як власника ресурсів (активів), які дорів-
нюють джерелам — зобов’язанням і влас-
ному капіталу підприємства (пасивам);

• звіт про фінансові результати (форма 2) — 
містить інформацію про результати діяль-
ності підприємства зі створення прибутку 
та про кошти, зароблені й  витрачені про-
тягом визначеного звітного періоду;

• звіт про рух коштів (форма 3)  — відобра-
жає всі грошові надходження підприєм-
ства та розкриває їхнє використання про-
тягом звітного періоду;

• звіт про власний капітал (форма 4) — по-
казує зміни капіталу, вкладеного власни-
ками в  підприємство за звітний період;

• примітки до звітності, які включають виклад 
правил облікової політики та пояснення до 
статей фінансової звітності підприємства.

Виробничі ресурси є  матеріальною осно-
вою діяльності підприємств. Від раціональ-
ності їх використання залежить ефективність 
діяльності всіх структурних підрозділів під-
приємства. Керівництву підприємства необ-
хідно мати вичерпну, достовірну інформа-
цію про наявність ресурсів у  господарстві, 
їх стан і  розміщення, а  також про джерела 
їх формування. Таку узагальнену та згрупо-
вану у відповідному порядку інформацію во-
ни отримують за допомогою бухгалтерського 
балансу, який є  одним з  основних фінансо-
вих документів підприємства.

Бухгалтерський баланс підприємства (від 
фр. balance  — ваги)  — зведена таблиця, що 
відбиває в грошовій формі стан, розміщення, 
використання та джерела засобів підприєм-
ства. Це звіт про фінансово-майновий стан 
підприємства, який відображає на певну да-
ту його активи, зобов’язання та власний ка-
пітал. Він будується у вигляді двосторонньої 
таблиці. У  лівій частині балансу, що нази-
вається активом, показують склад і  роз-
міщення ресурсів підприємства (активів), 
а в правій, що називається пасивом, — дже-
рела формування ресурсів, показаних в  ак-
тиві балансу.

Актив і пасив балансу складаються з окре-
мих статей, кожна з  яких відображає вели-
чину певного економічного однорідного виду 
майна або його джерел. Статті бухгалтерсько-
го балансу, у свою чергу, об’єднуються в еко-
номічно однорідні групи майна та джерел йо-
го утворення  — розділи. У  бухгалтерському 
балансі підприємства виділено розділи акти-
ву й  розділи пасиву (мал.  1).

Підсумок активу не може бути більшим 
або меншим за підсумок пасиву, оскільки 
загальна вартість майна господарства за-
вжди має дорівнювати сумі тих джерел, за 
рахунок яких воно утворене. Це є  основною 
властивістю балансу: підсумок активу має до-
рівнювати підсумку пасиву. Наявність роз-
біжностей між підсумками активу й  паси-

§ 15. Фінансова звітність підприємства. 
Оцінювання фінансових результатів 
діяльності підприємства
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ву балансу свідчить про помилки, допущені 
в  облікових записах або під час складання 
самого балансу.

У міжнародних стандартах бухгалтерського 
обліку такого розподілу не передбачено. Ак-
тиви поділяються на довгострокові (основні 
засоби, ділова репутація, виробничі ліцен-
зії, інвестиції в  асоційовані підприємства) 
і  короткострокові (заборгованість покупців 
і  замовників та інші дебіторські заборгова-
ності). За міжнародними стандартами в  па-
сивній частині балансу застосовується інша 
класифікація: капітал, довгострокові й  ко-
роткострокові зобов’язання. Зокрема, роз-
діл «Капітал» включає: капітал і  резерви, 
випущений капітал, фонди, накопичений 
прибуток (збитки). У  розділі «Довгостроко-

ві зобов’язання» відображаються позики, 
відкладені податки, пенсійні зобов’язання, 
виплати відсотків. Розділ «Короткострокові 
зобов’язання» містить: поточні короткостро-
кові заборгованості, короткострокові пози-
ки, поточну частину довгострокових позик, 
у  тому числі виплату відсотків, резерви за 
гарантіями.

Окрім бухгалтерського балансу, річна 
й  квартальна звітність підприємства вклю-
чає також звіт про фінансові результати ді
яльності підприємства та їх використання.

Метою складання звіту про фінансові ре-
зультати є  надання користувачам повної, 
правдивої та неупередженої інформації про 
доходи, витрати, прибутки та збитки від ді-
яльності підприємства за звітний період.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Пасив
• І. Власний капітал: статутний капітал, па-

йовий капітал, додатково вкладений ка-
пітал, інший додатковий капітал, резерв-
ний капітал, нерозподілений прибуток, 
неоплачений капітал, вилучений капітал.

• II. Довгострокові зобов’язання та забез-
печення: довгострокові кредити банків, 
інші довгострокові фінансові 
зобов’язання, відстрочені податкові 
зобов’язання, інші довгострокові 
зобов’язання.

• III. Поточні зобов’язання та забезпечення 
включають: поточні короткострокові кре-
дити банку, поточні заборгованості за 
довгостроковими зобов’язаннями, видані 
векселі, поточні кредиторські заборгова-
ності за товари, роботи, послуги, поточні 
зобов’язання за розрахунками з  бюдже-
том, поточні зобов’язання зі страхування.

• ІV. Зобов’язання, пов’язані з  необоротни-
ми активами, утримуваними для прода-
жу, та групами вибуття

Актив
• I розділ. Необоротні активи  — усі активи, що не є  обо-

ротними: нематеріальні активи, основні засоби, довго-
строкові фінансові вкладення, що враховуються в  міру 
участі в  капіталі (це паї в  асоційовані підприємства, до-
чірні підприємства), довгострокові дебіторські заборго-
ваності, відстрочені податкові активи, незавершене бу-
дівництво.

• II розділ. Оборотні активи  — грошові кошти та їхні екві-
валенти, не обмежені у  використанні, а  також інші акти-
ви, призначені для реалізації або споживання протягом 
операційного циклу чи 12  місяців із дати балансу.

• До оборотних активів належать: гроші на розрахунково-
му рахунку й  інших рахунках у  банку, гроші в  касі й  на 
валютному рахунку, гроші в  дорозі, грошові еквіваленти; 
запаси (сировина, матеріали, паливо, товари, готова 
продукція, незавершене виробництво тощо); отримані 
векселі, короткострокові дебіторські заборгованості за 
товари, роботи, послуги; дебіторські заборгованості за 
розрахунками з  бюджетом.

• До цього розділу записують витрати майбутніх періо-
дів  — на підготовку й  освоєння нових виробництв та 
агрегатів, сплачені авансом орендні платежі, оплата 
страхового поліса, передплата на періодичні та довідко-
ві видання тощо.

• Розділ III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
і  групи вибуття

Мал. 1. Бухгалтерський баланс
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У I  розділі «Фінансові результати» відо-
бражається сума доходів і  витрат від усіх 
видів діяльності підприємства й визначаєть-
ся чистий прибуток або збиток звітного пе-
ріоду. 

У II розділі «Елементи операційних ви-
трат» розкривається інформація про опе-
раційні витрати підприємства, понесені 
в  процесі діяльності протягом звітного 
 періоду.

Розділ III «Розрахунок показників при-
бутковості акцій» заповнюється виключно 
акціонерними товариствами.

До звіту про фінансові результати обов’яз-
ко во додається спеціальна «Довідка до зві-
ту про фінансові результати і їх використан-
ня», що містить детальнішу інформацію про 
величину сплачуваних до бюджету податків 
і  порядок їх нарахування.

Фінансовий результат діяльності підпри-
ємства є  кінцевою грошовою оцінкою різ-
них сторін виробничої, комерційної та фі-
нансової діяльності підприємства. Найбільш 
важливими фінансовими показниками ді-
яльності підприємства є  балансовий при-
буток, дооподаткований прибуток, чистий 
прибуток  тощо.

Балансовий прибуток визначається за до-
помогою спеціального розрахунку як різ-
ниця між загальним доходом (виторгом) 
від реалізації продукції та витратами на 
виробництво реалізованої продукції. Він 
є  початковою величиною для нарахування 
податкових платежів. Для обчислення опо
датковуваного прибутку балансовий прибу-
ток коригується: збільшується на суму пе-
ревищення витрат на оплату праці понад 
нормативних, зменшується на суму рент-
них платежів, що вносяться до бюджету, 
а  також на суми прибутків, отриманих за 
цінними паперами, що належать підпри-
ємству, і  прибутків, отриманих від участі 
в  спільних підприємствах.

Сума податків на прибуток визначається, 
виходячи з  величини прибутку оподатку-
вання з  урахуванням пільг, що надаються, 
і  ставки податку на прибуток. Різниця між 
оподатковуваним балансовим прибутком і ве-
личиною податку з урахуванням пільг є чис
тим прибутком підприємства. Напрямки ви-
користання чистого прибутку визначаються 

підприємством самостійно, виходячи із за-
сновницького договору або інших докумен-
тів. Чистий прибуток підприємства є  тим 
показником, за яким визначається кінцевий 
фінансовий результат діяльності виробничо-
го підприємства.

Крім цього, загальну фінансову оцінку ді-
яльності виробничого підприємства й  міру 
прибутковості його функціонування визна-
чає показник рентабельності.

Рентабельність  — якісний вартісний по-
казник, що характеризує рівень віддачі ви-
трат або міру використання наявних ресурсів 
у  процесі виробництва й  реалізації товарів, 
робіт і  послуг.

В економічному аналізі використовують-
ся різні показники рентабельності. Одні 
з них визначають прибутковість підприємств 
у  співвідношенні до вкладених фінансових 
ресурсів  — це ресурсні показники рента-
бельності. інші показники визначають при-
бутковість підприємства у  співвідношенні 
до поточних витрат на виробництво про-
дукції  — це витратні показники рента-
бельності.

Основним показником рентабельності ді-
яльності підприємства є  рентабельність ка
піталу, який розраховується як відношення 
отриманого прибутку до оподаткування (при-
буток від реалізації продукції) до всього вкла-
деного капіталу:

RD  =  π/K,

де RD  — рентабельність діяльності підпри-
ємства, π  — прибуток без вирахування по-
датку на прибуток, K  — сума всіх фінансо-
вих ресурсів підприємства.

У знаменнику цієї формули можуть бу-
ти або внутрішні, або всі фінансові ресурси 
підприємства, як внутрішні, так і  зовнішні 
(власний і  позичковий капітал).

На практиці часто використовується по-
казник чистої рентабельності використан-
ня фінансових ресурсів. Він розраховується 
в  такий самий спосіб, тільки в  чисельнику 
береться чистий прибуток, тобто прибуток, 
зменшений на розмір податків до бюдже-
ту. Цей показник характеризує розрахунко-
ву рентабельність, тобто прибутковість, яка 
враховує лише прибуток, який залишається 
на підпри ємстві.
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НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

На підставі приведених даних фінан-
сового звіту підприємства «Оріон» за рік 
розрахуйте розмір прибутку від реаліза-
ції продукції, прибуток, що підлягає опо-
даткуванню цього року, і  чистий прибу-
ток підприємства. якою є  рентабельність 
виробництва продукції на цьому підпри-
ємстві?

Показники Сума, тис. грн

Загальний дохід від реалізації 
продукції

458  975

Витрати на виробництво реа-
лізованої продукції

225  128

Податок на додану вартість 91  795

Акцизи 12  948

Сума перевищення витрат на 
оплату праці

95

Рентні платежі 176

Прибутки за цінними папера-
ми підприємства

12,2

Прибутки від участі у  спіль-
них підприємствах

21,6

Розв’язання. Прибуток від реалізації 
(балансовий прибуток) = Загальний дохід – 
Витрати на виробництво  – Податок на до-
дану вартість  – Акцизи  = 458  975  – 
225 128 – 91 795 – 12948 = 129 104 тис. грн.

Прибуток, що оподатковується  =  Ба-
лансовий прибуток  +  Сума перевищення 
витрат на оплату праці  –  Сума рентних 
платежів, що вносяться до бюджету  –  Су-
ма прибутків за цінними паперами підпри-
ємства  –  Прибутки від участі у  спільних 
підприємствах  = 129  104  +  95  – 176  – 
12,2  – 21,6  = 129  147,6  тис. грн. Прибут-
ки від участі в спільних підприємствах теж 
відраховуються, оскільки до них застосову-
ється окремий порядок оподаткування.

Чистий прибуток підприємства = При-
буток, що оподатковується × (100-норма опо-
даткування (18  %)  =  129  147,6  ×  0,82  = 
105  901,03  тис. грн.

Рентабельність виробництва продук-
ції = Чистий прибуток : Витрати на вироб-
ництво продукції = (105 901,03 : 225 128) × 
100  %  = 47  %, тобто на 1  грн витрат під-
приємство отримує 47 коп. чистого  прибутку.

RD  =  Чπ/K,
де Чπ — чистий прибуток діяльності підпри-
ємства.

На відміну від ресурсних показників, рен
табельність поточних витрат підприємства 
характеризує вигідність для підприємства ви-
робництва продукції та окремих її видів і роз-
раховується як відношення чистого прибутку 
підприємства до загальних витрат виробництва.

Rп  =  Чπ/ТС,

де ТС  — загальні витрати на виробництво 
продукції.

Так, якщо чистий прибуток дорівнює 
0,6  млн грн, а  загальні витрати виробни-
цтва  — 4,0  млн грн, то рентабельність ста-
новитиме 15  % (0,6/4  ×  100). Таким чи-
ном, на 1 грн витрат підприємство отримало 
15 коп. чистого прибутку. Збільшення рента-
бельності виробництва продукції є  показни-
ком ефективності виробництва та реальною 
оцінкою фінансових результатів діяльності 
підприємства.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які фінансові документи складаються на підпри-
ємстві та для чого вони необхідні?

2. Що таке бухгалтерський баланс? Охарактеризуй-
те зміст двох частин балансу.

3. Якою є мета складання фінансового звіту? Що дає 
підприємцю інформація фінансового звіту?

4. За якими показниками оцінюються фінансові ре-
зультати підприємства?

5. Як розраховується рентабельність виробництва?
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Ринкові умови діяльності підприємства 
породжують об’єктивну необхідність по-
ряд із власними коштами, які є  в  роз-

по ряд жен ні підприємця, використання і  зо
внішніх фінансових ресурсів (позичкових 
ресурсів), серед яких: банківські кредити, то-
варний кредит і  кредити під цінні папери.

Товарний кредит виникає в  розрахунках 
за матеріальні цінності, виконані роботи, на-
дані послуги. Вони передаються у  власність 
підприємця-боржника на умовах угоди, що 
передбачає відстрочення кінцевого розрахун-
ку на певний строк і  під відсотки. Пошире-
ною формою отримання товарного кредиту 
є  видання підприємством векселів своїм по-
стачальникам.

Вексель — цінний папір, письмове борго-
ве зобов’язання чітко встановленої форми, 
яке засвідчує обов’язок боржника (векселе-
давця) сплатити певну грошову суму в  пев-
ний строк своєму кредитору, власнику век-
селя (векселетримачу). Повна сума векселя 
містить номінальну суму та обумовлені у век-
селі відсотки.

Кредит під цінні папери — кошти, які за-
лучаються підприємством-боржником від ін-
ших юридичних і фізичних осіб шляхом ви-
пуску (емісії) і  продажу акцій та облігацій 
згідно із чинним законодавством.

Окрім зазначених вище способів отриман-
ня додаткових коштів і  можливостей, усі 
підприємства також мають змогу отрима-
ти зовнішні фінансові ресурси (позичкові) 
і  у  формі фінансових кредитів, під яки-
ми розуміють надання коштів підприємству 
як банками, так і  небанківською установою 
(кредитна спілка, недержавні пенсійні фон-
ди, страхові компанії тощо) у позику на пев-
ний строк для цільового використання та під 
відсотки. Основними принципами кредиту-
вання є: терміновість, поворотність, забез-
печеність, платність, добровільність, цільо-
ва спрямованість.

Найбільш поширеною формою фінансових 
кредитів є  банківські кредити.

Підприємство оформлює та отримує бан
ківський кредит не стільки й  не тільки для 
покриття збитків та інших можливих прора-
хунків у діяльності підприємств. Це законо-
мірне явище ринкової економіки, притаманне 
нормальному та ефективному функціонуван-
ню підприємств.

Підприємства зацікавлені в  отриманні ко-
роткострокових банківських кредитів для по-
повнення оборотних коштів. Річ у  тому, що 
підприємства за рахунок власних оборотних 
коштів створюють мінімальні запаси сирови-
ни та матеріалів. Проте потреба в коштах для 
їх створення протягом року коливається. Під-
приємства із сезонним характером виробни-
цтва (наприклад, такі, що заготовляють ліс 
або переробляють сільськогосподарську сиро-
вину) мають у  якийсь момент часу зробити 
такі запаси сировини, яких би вистачило на 
весь термін переробки. Таким чином, у  цих 
підприємствах виникає потреба в додаткових 
коштах для накопичення сировини, і  тому 
вони звертаються до банків, щоб отримати 
кредит (табл. 1).

За сучасних умов доступ до позичкового 
фонду підприємство має через систему ко-
мерційних банків, основною функцією яких 
є  здійснення на договірних засадах кредит-
ного, розрахункового й  касового обслугову-
вання підприємств та організацій.

Розглянемо основні види банківського об-
слуговування:
• кредитна лінія  — згода банку надава-

ти кредит протягом певного періоду ча-
су (до року) у  розмірах, що не перевищу-
ють наперед обумовлену суму для сплати 
за рахунок кредиту будь-яких розрахун-
кових документів, передбачених у  кре-
дитній   угоді;

• овердрафт  — короткостроковий кредит, 
наданий банком надійному підприємству 
понад залишок його засобів на поточно-
му рахунку в  межах наперед обумовле-
ної суми шляхом дебетування його ра-
хунку;

§ 16. Способи залучення зовнішніх 
фінансових ресурсів підприємства
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• факторинг  — система фінансування, за 
умовами якої підприємство-постачальник 
товарів передає короткострокові вимоги 
за торговельними операціями комерцій-
ному банку;

• акцептний кредит  — позика, яка перед-
бачає акцептацію (підтвердження) банком 
інкасованої підприємством-позичальником 
трати за умови, що підприємство надає 
банку вексель до терміну його оплати, тоб-
то банк дає підприємству не гроші, а  га-
рантію сплатити вексель у певний термін. 
якщо підприємство не виконує зо бов’я-
зан ня, то його виконує банк;

• авальний кредит — позика, коли банк бе-
ре на себе відповідальність за зо бов’я зан-
ня ми у формі поручительства або  гарантії.
За акцептний та авальний кредит банк 

отримує комісійні.
Підприємство й  банк укладають кредит-

ний договір, який визначає права та 
зобов’язання позичальника та банку. Банк 
зобов’язується в певні строки надати кредит 
підприємству на умовах і  за цілями, визна-
ченими в  договорі. Фіксується домовленість 
щодо суми кредиту, строку його погашення, 
відсоткової ставки за кредитом, обсягу прав 
банку, пов’язаних із використанням надано-
го кредиту та забезпеченням його по вернення.

Зі свого боку підприємство зобов’язується 
використати кредит за призначенням, здій-

снити заходи для своєчасного повернення 
боргу, сплачувати відсотки за користування 
кредитом у встановленому розмірі та в уста-
новлений строк.

Складаючи кредитні угоди, банк має пра-
во обумовити видання кредиту укладанням 
договору застави. Предметом такого дого-
вору є майно (або майнові права), яке не мо-
же бути відчужене підприємством-позичаль-
ником та на яке може бути накладене 
стягнення в  разі невиконання зобов’язання 
щодо сплати позики. Об’єктами застави мо-
жуть бути основні засоби, виробничі запа-
си, готова продукція, товари, цінні папери. 
Їх вартість має бути достатньою для пога-
шення кредиту, відсотків за користування 
ним, а  також для сплати штрафних санкцій 
за затримку повернення позички.

Банк має право вимагати до видання кре-
диту й подання підприємством гарантії тре-
тьої юридичної особи. Така гарантія  — це 
зобов’язання гаранта погасити борг за по-
зичкою в разі її несплати підприємством-по-
зичальником. Кредитування під гарантію 
банки застосовують щодо підприємств, фі-
нансове становище яких, за їх оцінкою, є не-
стійким. Щодо таких підприємств банки ма-
ють право також запровадити кредитування 
на умовах страхування кредитного ризику. 
У  такому разі підприємство для отримання 
банківського кредиту спочатку звертається 

Табл. 1

КлАСиФіКАЦія БАНКіВСьКиХ КРЕДиТіВ

Ознака Види

За цільовою спрямованістю На фінансування оборотних коштів
На фінансування основних засобів
На викуп приватизованого підприємства

За терміном надання Короткострокові
Середньострокові
Довгострокові

За видами відсоткової ставки із фіксованою ставкою
із плаваючою ставкою

За валютою кредиту У національній валюті
В іноземній валюті

За видами обслуговування Позика на строк
Кредитна лінія
Овердрафт
Контокорентний рахунок
Кредит під облік векселів
Акцептний кредит
Авальний кредит
Факторинг
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до страхової компанії та укладає з  нею до-
говір на страхування кредитного ризику.

Банки в процесі кредитування мають пра-
во вимагати від підприємства подання всієї 
необхідної інформації та звітності для 
контролю за використанням кредиту, фінан-
совим станом і  станом обліку та збереження 
заставленого майна (бухгалтерські баланси, 
дані про залишки товарно-матеріальних цін-
ностей тощо), здійснювати перевірки на міс-
цях стану забезпеченості кредитів як за да-
ними бухгалтерського обліку, так і за майном.

Кредити, які надаються комерційними бан-
ками підприємствам, залежно від термінів 
кредитування поділяються на короткостро-
кові, середньострокові та довгострокові.

Короткострокові кредити даються стро-
ком до 12  місяців переважно для збільшен-
ня фонду оборотних коштів. В  окремих ви-

падках короткострокові кредити можуть 
спрямовуватися на закупівлю машин та об-
ладнання.

Середньострокові кредити даються стро-
ком на один-три роки, довгострокові кре
дити  — на строк від трьох років і  більше. 
Ці кредити видаються на закупівлю капі-
тальних ресурсів, тобто на капітальні вкла-
дення, пов’язані з  реконструкцією підпри-
ємства, його технічним переозброєнням, 
упровадженням нової техніки, удосконален-
ням  технології.

Таким чином, підприємства мають мож-
ливість отримати додаткові, необхідні для 
його діяльності позичкові фінансові ресур-
си як для розв’язання поточних завдань під-
приємства, так і для його стратегічного роз-
витку, залучаючи до цього різні установи 
фінансового ринку.

НАВЧАЄМОСЯ РАЗОМ

Підприємство має намір розширити ви-
робництво шляхом будівництва нового це-
ху та звертається до банку з  метою отри-
мання довгострокового кредиту на чотири 
роки на суму 1250  тис. грош. од. і  на умо-
вах сплати 22  % річних за користування 
кредитом. Підприємство надає банку інфор-
мацію про можливість вчасно сплатити кре-
дит. Чи може банк надати позику за таких 
умов цьому підприємству?

інформація про проектні показники но-
вого цеху після проведення інвестування 
(тис. грош. од.)

Показники Сума, тис. 
грош. од.

Річний випуск продукції 2826
Загальні витрати на виробництво 
продукції

2043

Річний прибуток від реалізації 
продукції

783

Показники Сума, тис. 
грош. од.

Після оподаткування прибутку 
підприємство може використати 
частину прибутку на погашення 
кредиту 

590

Проектний термін будівництва 1  рік

Розв’язання. При вирішенні питання про 
видання кредиту й  терміну кредитування 
банк ураховує суму річного прибутку після 
введення в  дію цеху, термін виконання ро-
біт і  суму відсотків за кредит. Передусім 
треба визначити суму, яку підприємство має 
сплати банку за кредит: 1250  + (275  ×  4)  = 
2350  тис. грош. од. Це загальна сума бор-
гу банку. Річна сума прибутку, яка призна-
чена на погашення кредиту, становить 
590  тис. грош. од., тобто кредит можна на-
дати на термін: 2350  : 590  =  3,98  року. Та-
ким чином, банк може надати цей кредит 
на умовах, які пропонує підприємство.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Що таке товарний кредит і  чому він широко ви-
користовується у відносинах між підприємствами?

2. Які установи надають фінансові кредити?
3. Якими є  умови надання банківських кредитів?

4. Із якої причини підприємства найчастіше зверта-
ються до банків за короткостроковими кредитами?

5. Що таке застава і  в  яких формах вона здійсню-
ється?




