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ALGORITHM OF BREAK�EVEN POINT FORMATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Вивчення сутнісних основ беззбитковості свідчить про необхідність обов'язкового розмежування виробничих
витрат підприємства на змінні й постійні витрати. Дослідження механізму формування беззбитковості потребує моL
делювання певних економічних ситуацій, які відображають особливий характер залежності беззбитковості від виL
трат підприємства та виручки від продажу продукції.

Досліджено алгоритм формування беззбитковості виробничоLкомерційної діяльності сільськогосподарського
підприємства та подальшого отримання прибутку для самоокупності й самофінансування як послідовних форм екоL
номічної стійкості сільськогосподарського підприємства, який передбачає поетапне визначення межі беззбитковості,
самоокупності й самофінансування підприємства. Визначено, що у реальній практичній діяльності сільськогоспоL
дарських підприємств він набуває специфічних рис, які обумовлені особливостями аграрної сфери.

Встановлено взаємозв'язок беззбитковості з економічною стійкістю підприємства, а також запропоновано інструL
ментарій оцінки беззбитковості, який дозволить своєчасно оцінити поточну економічну ситуацію і обгрунтовувати
методи та інструменти забезпечення економічної стійкості сільськогосподарського підприємства.

Ensuring the sustainable development of agriculture is central to many of today's problems, due to the key role of
the agricultural sector in the socioLeconomic progress of society. It was established that the provision of economic
sustainability of agricultural enterprises decisive role belongs to achieving breakLeven their industrial and commercial
activities. The highest manifestation of economic stability is the ability of the enterprise to develop mainly through its
own sources of funding. This ability can be realized only if sustainability and selfLfinancing enterprise. This profitability
based on its economic substance, will display zero economic benefit and selfLsufficiency and selfLfinancing — in the form
of positive income. The identified relationship of breakLeven with the economic stability of the enterprise, as well as the
proposed tools for assessing breakLeven will allow you to assess the current situation and justify the methods and tools
to ensure the economic efficiency of the agricultural enterprise.

The study of the essential foundations of breakeven demonstrates the need for mandatory disengagement production
costs on variable and fixed costs. Investigation of the mechanism of formation breakeven modeling requires certain
economic situations that reflect the special nature of the breakLeven depending on the cost of the enterprise and revenue
from sales.

The algorithms of forming breakeven industrial and commercial activity of agricultural enterprises and further
revenue for sustainability and selfLfinancing as successive forms of economic sustainability of agricultural enterprises,
involving gradual definition limits breakeven selfLsufficiency and selfLfinancing company. Determined that in actual
practice it acquires farm specific features are due to the peculiarities of agrarian sphere.
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ВСТУП
Забезпечення економічної стійкості під(

приємств пов'язане із застосуванням новітніх
методів, технологій та інструментів адаптації
підприємства до динамічних умов зовнішнього
середовища, здатних формувати беззбит(
ковість виробництва. Беззбитковість фор(
мується в процесі виробничо(комерційної
діяльності підприємства. Порядок формуван(
ня беззбитковості як результату діяльності
підприємства, при якому забезпечується окуп(
ність витрат на виробництво й реалізацію про(
дукції дещо подібний до формування фінансо(
вих результатів його діяльності. Досягнення
беззбиткової діяльності є об'єктивною переду(
мовою отримання прибутку, який забезпечує
самоокупність та самофінансування і на цій
основі формування економічної стійкості й
фінансової безпеки підприємства. Досліджен(
ню теорії, методології та розробки заходів
щодо забезпечення економічної стійкості та
підвищенню ефективності підприємств при(
святили праці С. Анохін, І. Бланк, Є. Брігхем,
І. Вініченко, О. Гетьман, О. Добровольська,
П. Макаренко, Л. Мельник, І. Павлов, С. По(
кропивний, П. Саблук, Л. Шваб [1—11] та ін.

Проте недостатньо дослідженими залиша(
ються питання системного підходу до розумін(
ня беззбитковості як комплексної економічної
характеристики, взаємозв'язку беззбитковості
з економічною стійкістю підприємства, розроб(
ки інструментарію управлінського процесу та
ефективних способів її забезпечення, визначен(
ня особливостей формування беззбитковості
сільськогосподарських підприємств.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У процесі проведеного дослідження вста(

новлено, що сільське господарство є складною
біотехнологічної системою. В якості визна(
чальних чинників виробництва у ній функціо(
нують засоби виробництва, які мають природ(
не походження: земля, рослинні й тваринні
організми, світло, тепло тощо і підпорядкову(
ються природним законам розвитку [1; 4; 6; 10;

An algorithm for the formation of breakLeven point of production and commercial activity of an agricultural enterprise
in accordance with the peculiarities of its operation has been developed and proposed. The relationship between breakL
even and economic stability of the enterprise is established, as well as the tools of breakLeven assessment are proposed,
which will allow timely assessment of the current economic situation and substantiate methods and tools to ensure
economic stability of agricultural enterprises.

Ключові слова: беззбитковість, виручка, затрати, економічна стійкість, реалізація, ре=
сурси, самоокупність, самофінансування, сільськогосподарське підприємство.

Key words: Break=even, revenue, costs, economic sustainability, sales, resources, self=
sustainability, self=financing, agricultural enterprise.

11]. Таким чином, у процесі відтворення пере(
плітаються соціально(економічні та природні
процеси, які взаємодіючи один з одним визна(
чають кінцевий результат відтворення аграрно(
го потенціалу сільського господарства. Все це
вимагає під час формування беззбитковості
сільськогосподарського підприємства врахову(
вати взаємодію економічних, соціальних та
природних законів.

Порядок формування беззбитковості сіль(
ськогосподарських підприємств є достатньо
специфічним внаслідок їх галузевих особливо(
стей. Необхідно зазначити, що галузева специ(
фіка сільськогосподарських підприємств має без(
посередній вплив і на формування їх стійкості.
Вважаємо, що стійкість сільськогосподарських
підприємств повинна розглядатися у тісному
взаємозв'язку з діяльністю їх виробничої сфери,
як основи побудови економічних відносин в ціло(
му. Під стійкістю сільськогосподарського вироб(
ництва дослідники пропонують розуміти
здатність протистояти негативним впливам не(
сприятливих природних факторів за рахунок
розвитку продуктивних сил, соціально(економіч(
них відносин і створення резервних фондів.

Узагальнення наукових досліджень дозво(
ляє також вирізняти внутрішню, зовнішню та
"набуту" стійкість. Внутрішню стійкість під(
приємства визначає загальний фінансовий стан,
трудовий потенціал, натуральна й грошова
структура виробництва, така їхня динаміка,
коли забезпечуються стабільно високі еко(
номічні результати функціонування підприєм(
ства. Зовнішня стійкість підприємства визначає
стабільність економічного середовища, у ме(
жах якого здійснюється підприємницька діяль(
ність. Вона досягається завдяки відповідній
системі управління економікою у масштабах
всієї країни. За командно(адміністративної си(
стеми господарювання підприємства характер(
ною була саме зовнішня стійкість забезпечена
загальним централізованим управлінням еко(
номікою. Ринковій економіці притаманна внут(
рішня стійкість, яка потребує від керівників
аграрних підприємств високої активності. На(
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бута стійкість визначає наявність певного за(
пасу міцності, що захищає підприємство від не(
сприятливих дестабілізуючих виробничих умов
та несподіваних змін зовнішніх чинників. За(
гальна стійкість підприємства передбачає його
здатність до управління внутрішніми чинника(
ми та пристосування до зовнішніх чинників
діяльності завдяки чому підтримується опти(
мальні умови ефективного господарювання
[2—9].

Водночас нестійкість сільськогосподарсь(
кого виробництва, по(перше, має натуральний
характер, який виражається постійним коли(
ванням урожайності сільськогосподарських
культур, продуктивності тварин, основних на(
туральних показників виробництва; по(друге,
виробничий, який характеризується коливан(
ням можливостей виробництва, переробки та
транспортування сільськогосподарської про(
дукції; по(третє, фінансовий, який визначаєть(
ся нестійкістю прибутковості виробництва.
Вважаємо, що фінансова стійкість сільськогос(
подарського підприємства визначається його
стійкістю у виробничій сфері (виробнича стій(
кість) та збутовій сфері (комерційна стійкість).
З іншого боку, фінансова стійкість буде впли(
вати на всі інші види стійкості, тобто існує зам(
кнутий характер видів стійкості сільськогоспо(
дарського підприємства.

У забезпеченні стійкості сільськогоспо(
дарських підприємств визначальна роль нале(
жить досягненню беззбитковості їх виробни(
чо(комерційної діяльності. З одного боку, без(
збитковість відображає межу між ефективною
і неефективною діяльністю підприємства, а з
іншого — при її порівнянні фактичним рівнем
досягнутих доходів підприємство має мож(
ливість контролювати власну економічну без(

пеку, в межах якої воно може
уникати збитків і мати запас
фінансової міцності та бути
фінансово стійким.

Точка В на графіку є точ(
кою беззбитковості, яка
відповідає обсягу виручки від
реалізації продукції, що за(
безпечує покриття сукупних
витрат сільськогосподарсь(
кого підприємства (рис. 1.).
Вона розмежовує дві області
його діяльності — збиткову і
прибуткову. Проведені ана(
літичні дослідження дозволи(
ли диференціювати дані об(
ласті на зони, які характери(
зують економічну ефектив(

ність діяльності сільськогосподарського
підприємства та її вплив на фінансову стійкість.

Так, область збитків можна деталізувати
двома зонами — критичної збитковості (від(
різок т. А і т. Б) і маржинальної прибутковості
(відрізок т. Б і т. В).

У зоні критичної збитковості підприємство
за рахунок грошової виручки від реалізації про(
дукції (робіт, послуг) не здатне покривати ви(
сокі постійні й змінні витрати та матиме систе(
матичні збитки. Така ситуація призводить до
скорочення масштабів виробничої діяльності,
залучення до покриття збитків власного капі(
талу з його подальшою повною втратою, а та(
кож позикових і залучених коштів, що сприяє
виникненню й зростанню боргових зобов'язань
підприємства і, як наслідок, — виникнення не(
платоспроможності. Фінансовий стан такого
підприємства характеризується як кризовий, і
воно знаходиться на межі банкрутства.

У зоні маржинальної прибутковості під(
приємство починає напрацьовувати суму ви(
ручки, яка забезпечує покриття змінних і час(
тини постійних витрат, тим самим скорочуєть(
ся збитковість виробничої діяльності, причому
темпи наростають з наближенням до точки В.
Однак величина власного капіталу залишаєть(
ся низькою, у формуванні оборотних активів
практично не беруть участь власні оборотні
кошти, переважають позикові та залучені дже(
рела покриття, що обумовлює неліквідність і
неплатоспроможність підприємства. Це відпо(
відає неприпустимо нестійкому фінансовому
стану підприємства. Незважаючи на те, що в
даній зоні діяльність є ще збитковою, але вона
починає приносити підприємству маржиналь(
ний дохід, за рахунок якого поступово покри(
ваються постійні витрати. Значення даного по(

Б 

В 

Г 

А 

Зона 
критичної 
збитковості 

Зона 
маржинальної  
доходності 

Зона  
доходності для 
самоокупності  

Зона  
доходності для 
самофінансуванн

Рівень 
збитковості 
(доходності)

Зона збитків Зона прибутків
Точка беззбитковості 

Постійні 
витрати 

Змінні 
витрати 

Прибуток Д 

Рис. 1. Взаємозв'язок беззбитковості та стійкості
сільськогосподарських підприємств
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казника для забезпечення фінансової стійкості
є досить вагомим, оскільки дозволяє визначи(
ти беззбитковий обсяг виробництва і продажів
на перспективу та розробити конкретні управ(
лінські рішення його досягнення на основі уп(
равління витратами на виробництво/реалізацію
продукції (робіт, послуг) та ціною продажу
продукції (робіт, послуг).

Після проходження підприємством критич(
ної точки В — точки беззбитковості, як видно
на графіку (рис. 8), воно потрапляє в область
рентабельної діяльності, яку ми запропонува(
ли також поділити на дві зони — прибутковості
для самоокупності (відрізок т. В і т. Г) і при(
бутковості для самофінансування (відрізок т.
Г і т. Д). У зоні прибутковості для самоокуп(
ності підприємство отримує виручку від реалі(
зації продукції (робіт, послуг), сума якої забез(
печує відшкодування всієї суми понесених в
процесі виробництва і реалізації продукції
(робіт, послуг) постійних і змінних витрат та
отримання прибутку.

Водночас за рахунок отриманого прибутку
підприємство повинно виконати фінансові зо(
бов'язання перед державою, покрити витрати
за відсотками короткострокових кредитів,
сформувати фінансові резерви відповідно до
законодавства та установчих документів, за(
безпечити формування власних оборотних
коштів для фінансування оборотних коштів,
виплатити дивідендів та покрити збитки мину(
лих років. Це буде свідчити про здатність
підприємства до самоокупності та нормальної
фінансової стійкості. Однак необхідно відзна(
чити, що такий стан буде характерним для
підприємства в межах точки Г. В області, роз(
ташованої поблизу точки беззбитковості (т. В),
сума прибутку ще незначна, тому власних дже(
рел (власного оборотного капіталу) недостат(
ньо для формування оборотних активів, збері(
гається високий рівень заборгованості, лік(
відність дуже низька (або відсутня) і зберігаєть(
ся неплатоспроможність, тому стан підприєм(
ства оцінюється як фінансово допустимо не(
стійкий.

Таким чином, ми бачимо, що особливістю
аналізованої зони є наявність двох типів фінан(
сового стану підприємства. У зоні прибутко(
вості для самофінансування підприємство
отримує стабільно високий рівень прибутку, що
дозволяє йому фінансувати діяльність на роз(
ширеній основі, тобто здійснювати за рахунок
власних коштів реальні інвестиції, забезпечу(
вати поповнення власних обігових коштів, по(
гашення довгострокових кредитів з відсотка(
ми, фінансування соціальних потреб, виплату

дивідендів тощо. У цьому випадку фінансовий
стан підприємства є нормально або абсолютно
фінансово стійким.

Під час ідентифікації зон прибутковості для
самоокупності та самофінансування вважаємо
необхідним проводити також кількісну оцінку
рівня доходу (виручки від реалізації продукції),
за якого буде забезпечуватися покриття вит(
рат на виробництво й реалізацію продукції та
формування прибутку для самоокупності й са(
мофінансування. Грунтуючись на розрахунку
показників прибутку для самоокупності та са(
мофінансування та використовуючи матема(
тичний інструментарій для визначення точки
беззбитковості, ми пропонуємо розраховува(
ти "точки беззбитковості", в яких буде досяга(
тися самоокупність і самофінансування. Оск(
ільки розрахунок буде проводитися для показ(
ників, що характеризують величину доходу,
при якому забезпечується не просто беззбит(
ковість, а формування прибутку для самоокуп(
ності та самофінансування, то доцільно засто(
совувати терміни "межа рентабельності для
самоокупності" і "межа рентабельності для са(
мофінансування". Для їх розрахунку пропо(
нуємо використовувати:
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де фінокупн RR ,  — межа рентабельності для са(
моокупності та межа рентабельності для само(
фінансування.

Встановлений в ході дослідження взаємо(
зв'язок беззбитковості з економічною стій(
кістю підприємства, а також запропонований
інструментарій оцінки беззбитковості дозво(
лить своєчасно оцінити наявну ситуацію і об(
грунтовувати методи та інструменти забезпе(
чення економічної стійкості сільськогоспо(
дарського підприємства.

ВИСНОВОК
Отже, у забезпеченості економічної стій(

кості сільськогосподарських підприємств ви(
рішальна роль належить досягненню беззбит(
ковості їх виробничо(комерційної діяльності,
формування якої обумовлена особливостями
аграрної сфери. Вивчення сутнісних основ без(



28
Передплатний індекс 21847

АГРОСВІТ № 10, 2020

збитковості свідчить про необхідність обов'яз(
кового розмежування виробничих витрат під(
приємства на змінні й постійні. В основі поділу
витрат на постійні та змінні лежить залежність
витрат від зміни обсягів виробництва про(
дукції.

У процесі суспільного відтворення пере(
плітаються соціально(економічні та природні
процеси, які взаємодіючи один з одним визна(
чають кінцевий результат відтворення аграрно(
го потенціалу сільського господарства. Все це
вимагає під час формування беззбитковості
сільськогосподарського підприємства врахову(
вати взаємодію економічних, соціальних та
природних законів.

Найвищим проявом економічної стійкості є
здатність підприємства розвиватися переваж(
но за рахунок власних джерел фінансування.
Така здатність може бути реалізована тільки за
умови самоокупності та самофінансування
підприємства. Водночас беззбитковість буде
відображати нульовий економічний ефект, ви(
ходячи з її економічного змісту, а самоокуп(
ність і самофінансування — позитивний у виг(
ляді прибутку.
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