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В основу ста тті покладена і дея формування концептуальних за са д упра влі ння
прибуткові стю і нвестиці йних проекті в, яка головним чином побудова на на
спі вста вності постійних та змі нних витра т, як в ці лому на обсяг виробництва ,
та к і на одиницю продукції. Застосовуючи критерій беззбитковості ді яльності
пі дприємств на водиться концептуа льне ба чення визна чення оптима льного
обсягу виробництва . В ста тті а кцентується ува га на ретельному а на лі зі
і нвестиці йних проекті в са ме для ма лих та середні х пі дприємств, що
обумовлено їх природньою неспроможністю нести протягом довгого пері оду
ча су збитки на ві дмі ну ві д великих суб’єкті в пі дприємницької ді яльності .
В ста тті на водиться ма тематичний і нструментарій визна чення сукупних витра т
виробництва та па раметричне рівняння умов впливу обсягу випуску продукці ї
(викона них робі т чи послуг) на прибуток пі дприємства . На пі дста ві цього
доведено, що а на лі з беззбитковості проекті в з використа нням а бсолютних
величин та його гра фічна інтерпрета ці я ускла днюють пра ктичну реа лі за ці ю
пошуку ра ці она льних зна чень па ра метрі в реа лі за ці ї проекті в при
ба га токра тних дослі дженнях ва рі а нті в а льтерна тив. Тому за ува жено, що
критичний обсяг виробництва в та кому випа дку є функці єю двох змі нних
величин, що да є можливі сть одержа ти гра фі чне рі шення для визна чення
оптима льного обсягу виробництва , який ві дпові да є точці беззбитковості у
вигляді ві дпові дних фі ксова них па ра метрі в.
На пі дставі проведених досліджень зроблено висновок, що розглянуті графіки
можуть бути використа ні для прийняття упра влі нсько го рі шення по
за безпеченню беззбиткового випуску продукці ї за умов реа лі за ці ї рі зних
ва ріанті в проекті в, при визна ченні допустимих зна чень пості йних витра т та
змі нних витра т на одиницю продукці ї. За пропонова на гра фі чна модель є
простою та зрозумі лою, за допомогою неї можна визна чити ра ці она льне
рі шення без проведення ба га това рті сних розра хункі в, що пі двищує
опера тивні сть прийняття упра влі нського рі шення. Крі м того розроблена
модель може бути використа на для порі вняння результа ті в ефективності
ва рі а нті в і нве стиці йних проекті в.
На основі розробленої моделі зді йснено графі чну і нтерпретацію оцінювання у
ві дносних одиницях рі вні в беззбиткового виробництва та прибутку і за па су
фі на нсової мі цності АТ «Уда рник» за лежно ві д обсягі в виробництва
пневмоі нструменту, ці ни його реа лі за ці ї, пості йних і змі нних витра т.
Акра м Ха ма і лі . Оці нка та упра влі ння прибуткові стю і нвестиці йних програ м
ма лих та середні х пі дприємств за критері єм беззбитковості . Економічний
аналіз. 2020. Том 30. № 3. С. 156-165.
DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.03.156
Ключові слова: витра ти; збитки; прибуток; пі дприємства ма лого та середнього
бі знесу; і нвестиці ї; проект; критичний обсяг виробництва .
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EVALUATION AND PROFITABILITY
MANAGEMENT OF INVESTMENT
PROGRAMS OF SMALL AND
MEDIUM-SIZED BUSINESS
ENTERPRISES BY THE BREATHLESS
CRITERION
ABSTRACT
The a rti cle i s based on the idea of forming a conceptual framework for ma naging
the profi ta bi l i ty of i nves tment projects , whi ch i s ma i nl y ba s ed on the
compa rability of fixed a nd va riable costs, both as a whole on production and per
uni t of output. Appl yi ng the cri teri on of brea k -even poi nt of enterpri s es , a
conceptual vision of determining the optimal vol ume of production is gi ven. The
a rti cl e focuses on a careful a nalysis of investment projects for s mall and medium
enterprises, due to their natural i nability to i ncur l os s es over a l ong peri od of
ti me i n contra s t to l a rge bus i nes s enti ti es .
The a rti cl e provi des ma thema ti ca l tool s for determi ni ng the tota l cos t of
production and a parametric equation of condi ti ons for the i mpa ct of output
(work or s ervices) on the company's profits. Based on this, i t i s proved tha t the
brea k-even a na l ys i s of projects us i ng a bs ol ute va l ues a nd i ts gra phi ca l
i nterpretation complicate the practical implementation of the search for ra tional
va l ues of project i mplementation parameters i n repeated s tudies of alternatives .
Therefore, i t is noted that the cri ti ca l vol ume of producti on i n thi s ca s e i s a
functi on of two va riables, which makes i t possible to obtain a graphical s ol uti on
to determine the optimal vol ume of production, which corresponds to the breakeven poi nt i n the form of a ppropri a te fi xed pa ra meters .
Ba s ed on the research, i t is concluded that the considered schedules can be used
to ma ke ma na gement deci s i ons to ens ure brea k -even output under the
condi tions of various project options, in determining the allowable values of fixed
cos ts and va riable costs per unit of output. The propos ed gra phi ca l model i s
s i mple a nd cl ear, i t ca n be used to determine a ra tional decis i on wi thout cos tl y
ca l cula ti ons , whi ch i ncrea s es the effi ci ency of ma na gement deci s i ons . In
a ddition, the developed model ca n be us ed to compa re the effecti venes s of
i nves tment projects .
On the ba sis of the developed model the graphic i nterpretation of estima ti on i n
rel a tive uni ts of l evel s of brea k-even producti on a nd profi t a nd a s tock of
fi nancial durability of JSC Udarnik depending on vol umes of producti on of the
pneumatic tool, the price of its realization, consta nt a nd va ri a bl e expens es i s
ca rri ed out.
Akra m Ha maili. (2020). Eva luation and profitability ma nagement of i nves tment
progra ms of s mall and medium-sized bus i nes s enterpri s es by the brea thl es s
cri teri on. Economic analysis, 30 (3), 156-165.
DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.03.156
Keywords: cos ts ; l os s es ; profi t; s ma l l a nd medi um bus i nes s enterpri s es ;
i nves tments ; project; cri ti ca l producti on vol ume.
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C = VC∙Q + FC;
TR = Q P,

Вступ
Підприємства малого та середнього бізнесу з
метою забезпечення стабільного функціонування та
подальшого успішного розвитку вимушені постійно
створювати та впроваджувати в свою діяльність
різноманітні інвестиційні проекти та програми. При
всій
різноманітності
потенційно
можливих
інвестиційних проектів всі вони характеризуються
укрупнено сукупність показників, одними з яких
виступають
рівень
прибутків або збитків.
Безумовно, задача керівництва підприємств
полягає в докладанні максимуму зусиль для
недопущення збитків (це задача-мінімум) та
максимізації прибутків (це задача-максимум). Без
оцінки та управління прибутковістю інвестиційних
програм таких підприємств виконання таких цілей є
неможливим.
Дана проблема не є новою. Її досліджували
багато вчених, серед яких є Докієнко Л. М.,
Клименко В. В., Акімова Л. М. [6], Гаркуша Н. М.,
Кащена Н. Б. [5], Бланк І. О. [4], Пересада А. А.,
Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М. [7], Капітула С. В.
[9] тощо.
Мета та завдання статті
З урахуванням існуючої ситуації в економіці та
на основі аналізу відповідних наукових та
навчальних джерел, можна стверджувати, що
особливо
важливе
значення
для
оцінки
прибутковості проектів має встановлення ціни на
товари, роботи, послуги. Якщо ціна буде низькою,
то підприємство не матиме змогу одержати
прибуток, а можливо, що матиме і збитки. За
високою ціною різко може бути знижений попит на
продукцію. Отже, при встановленні ціни необхідно
мати інформацію про витрати, про ціни
конкурентів.
Головною метою та основним завданням статті
є розробка інструментарію визначення оптимальної
ціни на товари, роботи, послуги з метою оптимізації
прибутку підприємств малого та середнього
бізнесу, використовуючи математичний апарат, що
враховує змінні та постійні витрати при різних
обсягах виробництва, а також застосовуючи
критерій беззбитковості діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження
Встановлення ціни є складною процедурою,
тому що витрати на одиницю продукції
зменшуються зі збільшенням обсягу виробництва. У
цьому
зв’язку
треба
проводити
оцінку
співвідношення витрат та одержаної виручки при
заданій ціні. Витрати визначаються за наступними
формулами:
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(1)
(2)

де C – сукупні витрати, грош. од. ; VC  змінні
витрати, грош. од. ; Q  обсяг реалізації продукції у
натуральному вираженні; FC  постійні витрати,
грош. од. ;
TR  чистий дохід від реалізації, грош. од. ; Р 
ціна реалізації одиниці продукції, грош. од.
Аналізуючи
дані
математичні
вирази,
приходимо до наступних висновків:
При C > TR, тобто при VC∙Q + FC > TR
підприємство матиме збитки.
При C = TR виготовлення продукції буде
беззбитковим,
але
підприємство
не буде
отримувати прибуток.
При C < TR, тобто при VC∙Q + FC < Q P
підприємство матиме прибуток (РR), тобто:
РR = Q P – (VC∙Q + FC).

(3)

Із умов (РR < 0, РR = 0, РR > 0) одержуються
умови впливу обсягу випуску на прибуток: обсяг
виробництва знаходиться на тому рівні, що
прибуток не може бути забезпечений, тому умовою
беззбитковості буде:
VC∙Q + FC < Q P,

(4)

Аналіз беззбитковості проектів з використанням
абсолютних величин та його графічна інтерпретація
ускладнюють
практичну
реалізацію
пошуку
раціональних значень параметрів реалізації
проектів при багатократних дослідженнях варіантів
альтернатив. Суттєва незручність вирішення цієї
задачі обумовлюється функціональною залежністю
PB (PB  точка беззбитковості у вартісному виразі,
грош. одн. ) від трьох змінних: FC, VC1 (змінні
витрати на одиницю продукції, грош. од. ), P.
Для одержання узагальненої залежності
критичного обсягу виробництва (Q min), доцільно
перейти від абсолютних показників трьох змінних
FC, VC1 , P до двох відносних змінних:
FC / VC1 = ;

P / VC1 = ,

(5)

Звідки
Qmin 

FC/VC 1
FC
γ


P  VC1 (P  VC1 )/VC 1 β  1

(6)

Із рівняння (6) видно, що Q min знаходиться в
оберненопропорційній залежності від (-1).
Залежність Q min від  та  показана на рис. 1.
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Рис. 1. Залежність критичного обсягу виробництва (Qmin) від відносної ціни ( = P / VC1 ) у долях відносних
постійних витрат ( = FC / VC1 ).
Отже, критичний обсяг виробництва (Q min) у
цьому випадку є функцією двох змінних величин  і
, це дає можливість одержати графічне рішення
для одержання обсягу виробництва, що відповідає
точці беззбитковості у вигляді відповідного
параметра  та фіксованому значенні параметра :
Qmin = F(),

при

 = const

(7)

Таким чином, виникає можливість значення Q min
визначати функцією трьох параметрів: TR, VC 1 і P.
Для одержання значень Qmin = F(), при  = const
будується таблиця значень, на основі якої
будуються графіки залежності критичного обсягу
виробництва у різних діапазонах, які дають
можливість визначити обсяги беззбиткового
випуску продукції Q min за величинами  і .
Разом з тим ці графіки дають можливість
визначати раціональне співвідношення  і  при
заздалегідь визначеному обсязі виробництва, якщо
неможливо
досягти
збільшення
обсягу
виробництва з причин обмеження за потужністю,
але є можливість змінювати постійні і змінні
витрати та ціну.
Отже, вище розглянуті графіки можуть бути
використані для прийняття управлінського рішення
по забезпеченню беззбиткового випуску продукції
за умов реалізації різних варіантів проектів, при
визначенні допустимих значень FC та VC 1 .

Аналіз графіків показує, що найбільший вплив
на зменшення критичного обсягу виробництва має
збільшення  і зменшення . Разом з тим,
збільшити величину  можна тоді, коли попит
нееластичний, отже такі можливості обмежені.
Збільшення показника  можна досягти шляхом
зменшення змінних витрат, для чого необхідно
впроваджувати проекти, які спрямовані на
зростання продуктивності, зниження простоїв
обладнання, економії матеріальних ресурсів,
зниження матеріалоємкості та енергоємкості
виробництва.
Використання графічної моделі залежності Q min
від  та  дає основу для прийняття рішення щодо
величин FC, VC та P з метою забезпечення
раціонального
значення
критичного
обсягу
продукції та виходу на рівень, що забезпечує
прибутковість виробництва.
Графічна модель Q min =  / ( – 1) дає підставу у
залежності від реального стану виробничої
діяльності підприємства розглядати альтернативні
варіанти
прийняття
рішень
та
обирати
найдоцільніші проекти їх реалізації.
Графічна модель є простою і зрозумілою, із її
використанням можна визначити раціональне
рішення
без
проведення
багатовартісних
розрахунків, що підвищує оперативність прийняття
управлінського рішення. Крім того модель Q min =  /
( – 1) може бути використана для порівняння
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результатів ефективності варіантів.
Значення величини прибутку при заданих
значеннях ціни, змінних витрат, постійних витрат та
обсягу виробництва визначається за формулою:

Ц  П
Р  Р З  К    1  .


З
 З

РR = Q∙(P – VC) – FC.

Якщо

 = P / VC і  = FC / VC,

(8)
то

Реальна зміна кожної із зазначеної величин
потребує
здійснення
виробничих,
технікоекономічних і комерційних заходів.
Для прийняття реального управлінського
рішення потрібно побудувати графіки залежності
прибутку (РR) від Q, P, VC, FC. Одержати графік
чотирьох змінних на площині неможливо, тому
доцільно перейти від абсолютного значення РR до
відносного:

PR =PR/VC,

Тоді, змінні

PR

PR  Q(β-1)-,

(11)

PR + = Q∙(β-1).

(12)

і

Р  γ 

є лінійними

функціями від . Це дає можливість зобразити
графіки відносної величини прибутку PR у вигляді
прямих ліній, які проходять через точку С (рис. 2, 3)

(9)

із координатами  = 1,

або
___
PR

PR = –.

Q = 400
Зона А

600

Q = 300

Q = 600

500

Q = 200

400
300

Q = 100

200
100
-100

(10)

C
0

D
2

1

 = P1 / VC1

-200
Зона В
При  > 1

-300
-400

-500
-600
Рис. 2. Вплив відношення ціни P до змінних витрат VC (відносної ціни) і обсягу продукції Q на відносний
прибуток при відсутніх постійних витратах FC
У точці С сходяться всі прямі, які відповідають
будь-яким значенням обсягу випуску Q. Так, при 
=1:
Р = Q∙( – 1) –  = Q∙(1-1) –  = – . (13)
Це означає, що при  = 1 при будь-яких
значеннях Q, PR = –, тобто точка С є вузлом.
Якщо  = 2 то

PR +  = Q∙( – 1) = Q∙(2-1) = Q.
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Залежність (14) дозволяє провести прямі, що
відповідають будь-якому значенню Q. На рис. 2
точка D відповідає координатам  = 2, Р = – . Тоді:

PR = Q∙( – 1) –  = Q∙(2-1) –  = Q – .

(15)

У залежність (15) підставляємо значення PR = –
, яке відповідає точці D, одержимо: - = Q – , тобто
(14)

Q = 0. Значить пряма СD є прямою нульового
випуску продукції. Звідси можна зробити висновки,
що при Q = 0 відносний збиток дорівнює відносним
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постійним витратам  = FC / VC.
У точці D проводимо перпендикуляр до осі
абсцис. Оскільки значення абсциси цього
перпендикуляра дорівнює  = 2, то всі точки, що

лежать на цьому перпендикулярі, мають відносно
точки D значення:

PR +  = Q.

(16)

Q = 400
__
PR

Q = 300
Зона А

400

Q = 200

Q = 400

300

Q = 100

200
100

-100
-200

0

1

2

C

D

 = P1 / VC1

-300
-400

Зона В
При  > 1

-500
-600
-700

-800
Рис. 3. Вплив відносної ціни  і обсягу продукції К на відносний прибуток при наявності постійних витратах
Таким чином, вісь DF є віссю обсягу
виробництва, що лежить у точці D.
Зліва від т. С, тобто при 0    1 (або коли P <
VC) розташована зона збитку. Справа від т. С, тобто
при  > 1 (або при P > VC) розташована зона
прибутку із зростанням відносної ціни  = P / VC і
обсягу Q. Точка  = 1 при  = 0 є точкою
беззбитковості для будь-яких значень Q. Отже, при
відсутності постійних витрат  = 0 при обсязі
продукції Q > 0 і P > VC, буде прибуток Р > 0, який
зростає зі зростанням Q і  = P / VC.
На рис. 3 відносний прибуток при   0 буде:

Р = РR / VC = Q∙( – 1) – .
При  = 1 т. С переміщається вниз по осі ординат
на величину . На величину  зміщуються униз
точки усіх прямих у порівнянні із графіком, що

будується при  = 0. Це означає, що графік
відносного прибутку Р = РR / VC при  = FC / VC  0
одержується шляхом паралельного переносу всіх
прямих графіку при  = 0 вниз на величину . Це
означає, що в результаті суттєво змінюється
залежність відносного прибутку Р = РR / VC від
відносної ціни  = P / VC та обсягу виробництва Q,
тобто розширюється зона збитку і зменшується
величина прибутку.
Отже, порівняння графіків, що зображені на рис.
2, 3 показує, що для підвищення прибутковості
необхідно зменшувати постійні витрати. При
збільшенні постійних витрат точка беззбитковості
зміщується в право, тобто беззбитковість при
заданому обсязі виробництва Q та   0 може бути
забезпечена лише при збільшенні відносної ціни 
= P / VC.
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Рис. 4. Модель прибутковості та збитковості з графічними критеріями їх кордонів при ∆  = 1,  = 40
Наведемо приклад графічної інтерпретації
оцінювання
у
відносних
одиницях
рівнів
беззбиткового виробництва та прибутку і запасу
фінансової міцності АТ »Ударник» в залежності від
обсягів виробництва пневмоінструменту, ціни його
реалізації, постійних і змінних витрат [1; 2, c. 14-16;
3, c. 32-45; 8]. Вихідні дані для розрахунків
наведено в табл. 1.
Для зручності обчислень всі загальноцехові та
загальнозаводські витрати віднесені до постійних
витрат. При цьому, будемо притримуватися таких
умов:
– якщо змінні витрати ми можемо визначити на
одиницю продукції, то постійні визначаються
на її обсяг;
– якщо обсяг продажів збільшується, то сума
змінних витрат збільшується пропорційно до
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цього обсягу, а постійні витрати залишаться на
колишньому рівні.
Оцінимо виробничо-господарську ситуацію АТ
«Ударник» на предмет інвестуванні коштів у
виробництво, в кадри, в освоєння нових ринків і
нових видів продукції, в інші види діяльності, цінні
папери
і
т.
ін.
з
урахуванням
рівня
підприємницького ризику.
Побудуємо графічні залежності прибутку
(збитку), запасу фінансової міцності (ЗФМ) при
заданих значеннях ціни, змінних і постійних витрат
та різних обсягів виробництва пневмоінструменту
(рис. 5) за формулами, відповідно:

PR  Q(  1)   ;

(17)

TR  Pb
ЗФМ 
100%
TR

(18)
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продукції, грош. од. ; Pb  FC

 точка
(1  VC1 / P)
беззбитковості у вартісному виразі, грош. од.
Побудовані на рис. 5 залежності значень
відносного прибутку PR і запасу фінансової
міцності ЗФМ дозволяють менеджменту АТ
«Ударник»
візуально
оцінити
можливість
потрапляння підприємства в певні характерні для
нього зони функціонування, зокрема: «надійну
зону», «небезпечну зону» та «зону контролю».

де PR – прибуток у відносних одиницях; Q –
кількість реалізації продукції в натуральному
виразі;   Р
 ціна реалізації одиниці
VC1
продукції у відносних одиницях; Р  ціна реалізації
одиниці продукції, грош. од. ; VC1  змінні витрати
на одиницю продукції, грош. од. ;   FC

VC1



постійні витрати у відносних одиницях; FC 
постійні витрати, грош. од. ; ЗФМ – запас фінансової
міцності, %; TR  чистий дохід від реалізації

Таблиця 1. План виробництва і реалізації пневмоінструменту

Продажі
Витра ти
Змінні витрати
Сировина ті матеріали
Електроенергія (силова)
Зарплата основних робочих
Всього змінних витрат (VC)
Постійні витрати
Загальноцехові витрати
Загальнозаводські витрати
Всього постійні витрати (FC)
Сумарні витрати
Прибуток

Кількість одиниць
продукції (N1), шт.
12 000

Точка А на рис. 5 відповідає умовам плану
виробництва і реалізації пневмоінструменту
підприємством АТ «Ударник» (табл. 1). Для
координати точки А на графіку «Прибуток при N1»
маємо значення прибутку у грошових одиницях:

PR  PR  VC  1275  160  204000 грош. од.
При цьому отримується такий запас фінансової
міцності:
TR  Pb
3000000  2433333,3
ЗФМ 
 100% 

,
TR
3000000
 100%  18,9%
де
FC
876000
Pb 

 2433333,3 грош. од.
VC(1)
160000
1
1
250000
P
Зважаючи на отримане значення запасу
фінансової міцності з аналізу номограми (рис. 5)
можна зробити висновок, що підприємству АТ

12
12
12
12

На одиницю
продукції, грош. од.
250

Всього,
грош. од.
3 000 000

95
45
20
160

1 140 000
540 000
240 000
1 920 000

17

445 000
431 000
876 000
2 796 000
204 000

000
000
000
000

12 000

«Ударник» бажано зосередитися на розробленні
заходів щодо забезпечення підвищення рівня
запасу фінансової міцності, зокрема, шляхом
інвестуванні коштів у виробництво, кадри і т. ін.
Для отримання більш повної картини стану
функціонування АТ «Ударник» дамо оцінку його
підприємницького ризику розрахувавши значення
рівня операційного важеля (OL):

OL 

MR 1080000

 5,29% ,
PR
204000

де MR – вклад на покриття (маржинальний
дохід), грош. од. : MR = TR – VC = 3000000 – 1920000
=108000 грош. од.
Отже, результати проведених розрахунків
показали необхідність підвищення рівня запасу
фінансової міцності АТ «Ударник» на основі
впровадження ряду інвестиційних проектів.
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Вісь відносного прибутку, PR / VC1
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60

10000
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20
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-15000

0
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0,5

FC
Прибуток при N1
ЗФМ(N1), %
ОL(N1)= MR / PR , %

0
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
Вісь відносної ціни, P / VC1
A (1,5625; 1275)
Прибуток при Pb
Прибуток при N2
Прибуток при N3
ЗФМ(N2), %
ЗФМ(N3), %
ОL(N2)= MR / PR , %
ОL(N3)= MR / PR , %

Рис. 5. Номограма залежності прибутку (збитку), запасу фінансової міцності (ЗФМ) при заданих значеннях
ціни, змінних і постійних витрат та різних обсягів виробництва пневмоінструменту (N1 – 12000 шт. ; N2 –
16000 шт. ; N1 – 20000 шт. ).

Висновки та перспективи подальшого
дослідження
В цілому проведені дослідження дозволяють
зробити
висновок,
що
прибутковість всіх
підприємств, а особливо підприємств малого та
середнього бізнесу, суттєво залежить від розміру
змінних та постійних витрат, а також обсягів
виробництва. В статті пропонується будувати
164

таблицю значень, на основі якої будуються графіки
залежності критичного обсягу виробництва у різних
діапазонах, що дають можливість визначити обсяги
беззбиткового випуску продукції. Ці графіки дають
можливість визначати раціональне співвідношення
функціональних параметрів при заздалегідь
визначеному обсязі виробництва, якщо неможливо
досягти збільшення обсягу виробництва з причин
обмеження за потужністю, але є можливість
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змінювати постійні і змінні витрати та ціну. Тому
розглянуті методи можуть бути використані для
прийняття
управлінського
рішення
по

забезпеченню беззбиткового випуску продукції за
умов реалізації різних варіантів інвестиційних
проектів.
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