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До деяких питань аналізу взаємозв’язку 

«витрати – обсяг – прибуток» 

 

Анотація 
Стаття присвячена питанням аналізу взаємозв’язку «витрати 

– обсяг – прибуток», які останнім часом розглядаються в багатьох 

наукових і навчальних виданнях. Пропонуються додаткові розра-

хунки показників зазначеного взаємозв’язку. З цією метою наво-

диться цілий ряд формул, за допомогою яких є змога отримувати 

однаковий прибуток чи однакові витрати за різними варіантами 

даних взаємозв’язку з метою обґрунтування і прийняття управлін-

ських рішень на основі маржинального аналізу. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам анализа взаимосвязи «затраты – 

объем – прибыль», которые в последнее время рассматриваются во 

многих научных и учебных изданиях. Предлагаются дополнитель-

ные расчеты показателей определенной взаимосвязи. С этой целью 

приводится целый ряд формул, при помощи которых существует 

возможность получать одинаковую прибыль или одинаковые за-

траты по разным вариантам данных взаимосвязи с целью обосно-

вания и принятия управленческих решений на основе маржиналь-

ного анализа. 

Ключевые слова: затраты, объем, прибыль, анализ взаимо-

связи, дополнительные расчеты, показатели. 
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Annotation 

The article is devoted the questions of analysis of intercommuni-

cation of «expense – a volume is an income», which are lately exam-

ined in many scientific and educational editions. The additional calcula-

tions of indexes of certain intercommunication are offered. A number 

of over formulas which possibility to get an identical income or identi-

cal after-spending on the different variants of information of intercom-

munication with the purpose of ground and acceptance of administra-

tive decisions on the basis of marzhinal analysis is through is to that 

end brought. 

Key words: expenses, volume, income, analysis of intercommu-

nication, additional calculations, indexes 

 

Питання аналізу взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток» 

останнім часом розглядаються в багатьох наукових і навчальних 

виданнях. Окремі автори пропонують додаткові розрахунки показ-

ників зазначеного взаємозв’язку. Наприклад, в навчальних посіб-

никах [1, с. 447] і [2, с. 363-364] розглядаються питання розрахун-

ку показників обсягу виробництва та реалізації продукції, які до-

зволяють отримувати однаковий прибуток чи однакові витрати за 

різними варіантами даних взаємозв’язку з метою обґрунтування і 

прийняття управлінських рішень на основі маржинального аналізу. 

Для цілей аналізу автор використовує наступні вихідні фор-

мули (в позначках автора посібника): 

 

p VPПВР                                                                  (1) 

ПВВР                                                                         (2) 

АVPПВ  в                                                              (3) 

АVPПA)(VPПВВРП   мпсвр , (4) 

 

де ВР  – виручка (виторг) від реалізації продукції, грошові 

одиниці; 

В  – витрати на виробництво і реалізацію продукції, грошо-

ві одиниці; 

VPП  – обсяг реалізації продукції, натуральні одиниці; 

p  – ціна одиниці реалізованої продукції, грошові одиниці; 
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в  – непостійні (змінні) витрати на одиницю продукції, гро-

шові одиниці; 

А  – загальна сума постійних витрат на виробництво і реа-

лізацію, грошові одиниці; 

мпс  – ставка маржинального доходу (прибутку), грошові 

одиниці; 

МПVPП 
мпс  – маржинальний прибуток, грошові 

одиниці; 

NVPП  в  – загальні змінні витрати на виробництво, 

грошові одиниці. 

 

На сторінках [1, с. 447] або [2, с. 363] автор навчальних по-

сібників з метою визначення обсягу реалізації за двома варіантами, 

які дозволяють отримати однаковий прибуток, використовує фор-

мули: 

 

2211 АVPПАVPП    мпмп

21 сс                (5) 

)/(АА(VPП )12
мпмп

12
сс   ,                         (6) 

 

де VPП  – обсяг реалізації, який дає можливість отримати 

однаковий прибуток;  

2,1 VPПVPП  – обсяг реалізації за першим і другим варі-

антами. 

Однак формула (6) не є наслідком перетворення формули 

(5), тому що в випадку, коли 12 АА   маємо: 

мпмп

21 сс   21 VPПVPП .                                      (7) 

З формули (7) випливає, що обсяг реалізації продукції по 

двом варіантам має наступний взаємозв’язок: 

)/(VPПVPП 21
мnмп

12
cс .                                   (8) 
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З формули (8) видно, що можливі наступні співвідношення 

між обсягами реалізації по двом варіантам: 

коли  
мnмп

12
cс  , то 21 VPПVPП  ,                       (9) 

коли  
мnмп

12
cс  , то 21 VPПVPП  ,                     (10) 

коли  
мnмп

12
cс  , то 21 VPПVPП  .                     (11) 

Однак треба враховувати, що за варіантами 21 АА  , і 

тому співвідношення (9)-(11) потребують уточнення. 

Також автор пропонує розраховувати обсяг реалізації про-

дукції, при якому сума витрат за двома варіантами буде однакова, 

по наступній формулі [1, с. 447] або [2, с. 364]: 
 

)/(АА(VPП )12 12
вв   .                                (12) 

 

Ця формула, за висновком автора, є наслідком рівності ви-

трат за двома варіантами, які визначаються наступним рівнянням 

[1, с. 447] або [2, с. 364]: 
 

2211 АVPПАVPП   
21

вв .                 (13) 

 

У формулі (13) перша частина визначає змінні витрати по 

першому і другому варіанту (
1

в1VPП  та 
2

в2VPП ). 

В той же час з формули (12) видно, що в випадку, коли 

12
вв  , обсяг реалізації є безмежна величина. При інших спів-

відношеннях між змінними витратами на одиницю продукції має-

мо наступні значення обсягу реалізації: 

при 
12

вв   – позитивне, при 
12

вв   – від’ємне значен-

ня. 
Формула (13) не є основою визначення обсягу реалізації за 

формулою (12) тому, що за варіантами значення постійних витрат, 

як правило, різні. Тому ствердження автора, що існує єдиний обсяг 
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реалізації, який визначає рівність прибутку або витрат по двом 

варіантам, є помилковим і не відповідає дійсності. 

Зазначений висновок можна підтвердити даними приклада з 

навчального посібника автора [2, с. 364]: 

Таблиця 1 

 

Аналітичні дані взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток», 

тис. грн. 
 

Показник Варіант А Варіант В 

Обсяг виробництва продукції, шт. 500 600 

Постійні витрати  600 750 

Змінні витрати на одиницю про-

дукції 
3 3 

Ціна реалізації продукції 5 5 

Виручка від реалізації продукції 2500 3000 

Прибуток від реалізації продукції 400 450 
 

Для отримання прибутку по варіанту А в сумі 450 тисяч 

гривень обсяг реалізації повинен бути 525 штук продукції 

(525=(600+450)/2 ), тоді ми будемо мати наступні результати взає-

мозв’язку по варіантам: 

Таблиця 2 
 

Основні показники взаємозв’язку в випадку рівності прибутку 

за варіантами, тис. грн. 
 

Показник Варіант А Варіант В 

Обсяг виробництва продукції, шт. 525 600 

Виручка від реалізації продукції 2625 3000 

Витрати на реалізацію продукції 2175 2550 

Прибуток від реалізації продукції 450 450 

 
Витрати за варіантом В склали 2550 тисяч гривень 

(2550=600*3+750). В результаті при сумі витрат 2550 тисяч гри-

вень і за варіантом А отримуємо наступні значення обсягів реалі-

зації і витрат за варіантами: 
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Таблиця 3 
 

Основні показники взаємозв’язку в випадку рівності витрат за 

варіантами, тис. грн. 
 

Показник Варіант А Варіант В 

Обсяг виробництва продукції, шт. 650 600 

Постійні витрати на виробництво 600 750 

Непостійні витрати на виробництво 1950 1800 

Загальні витрати на виробництво 2550 2550 

 

Обсяг реалізації продукції у варіанті А при цьому визначено 

наступним чином: 

а) розраховані змінні витрати як різниця між загальною та 

сумою постійних витрат, тобто 1950=2550-600 тис. грн.; 

б) загальні змінні витрати дали змогу визначити обсяг реалі-

зації на основі формули 11 NVPП 
1

в , тобто 

1
в/NVPП 11  =1950/3=650 шт. 

На основі даних таблиць 2 і 3 можна стверджувати, що при 

аналізі взаємозв’язку по розглянутих варіантах в випадку рівності 

змінних витрат на одиницю продукції і ставок доходу при різних 

значеннях загальних постійних витрат не може буди єдиного обся-

гу реалізації, який би визначав рівність прибутків чи витрат. Це 

залежить від значень постійних витрат, які по варіантам різні, тоб-

то 21 АА  . Тому існують наступні співвідношення між обся-

гами реалізації по першому і другому варіантам: 

а) при рівності отриманих прибутків по них - 
 

мп
1с/)АА(VPПVPП 2121                          (14) 

 

б) при рівності витрат - 
 

1в/)АА(VPПVPП 1221  .                          (15) 



50 Наукові записки ХЕПУ, № 1(14), березень 2013 р. 

Як правило, розглядаються варіанти, коли 12 АА   і тому 

по формулі (14) 21 VPПVPП   (табл. 2), а по формулі (15) 

21 VPПVPП   (табл. 3) відповідно на величину другого дода-

нку формули (14) або формули (15). 

При нерівності значень 
мnмп

21
cс   і 

21
вв   по варіа-

нтам формули (14) і (15) набувають вигляду: 

 

мпмпмп
112

ссс /)АА(/VPПVPП 2121         (16) 

112
ввв / /)АА(VPПVPП 1221   .                   (17) 

 

Аналіз формул (16) і (17) дає змогу визначити співвідно-

шення між обсягами реалізації для отримання рівних прибутків чи 

для витрачання рівних ресурсів (витрат) за двома варіантами. 
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