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Метод маржинального оцінювання використовується в системі управління 

господарською діяльністю підприємства з метою формування інформаційної бази 

даних щодо взаємозв’язку між обсягами виробництва, витратами та очікуваною сумою 

прибутку. Тенденцію зміни показників, як вхідних елементів визначення 

маржинального доходу та безприбуткового обороту об’єкту дослідження ПАТ «Тера», 

представлено на рис.1. 

 

 
 

Рис.1. Динаміка витрат та доходів на ПАТ «Тера» за період 2011-2015рр[1] 

 

Результати групування витрат та доходів показує, що за періоди оцінки 2011-

2015рр процес формування показників є негативним, однак у 2015р ситуація дещо 

покращилась, оскільки темп росту доходу перевищив темп зміни витрат на 14,07 

відсотка. 

Маржинальний дохід визначений за обсягом реалізації продукції та змінними 

витратами дає можливість встановлювати нижню межу ціни, використання якої 

забезпечить отримання безприбуткового обороту, а також необхідного обсягу продаж 

для досягнення прогнозованого значення прибутку.  
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Суму змінних витрат, використовуючи метод найменших квадратів, визначено 

на основі коефіцієнта пропорційності змінних витрат [2]. Результати обчислень 

згруповано рис.2, рис 3 

 

  df 
 

Регрессия 1 
 Остаток 3 
 

Итого 4 
 

   
  Коэффициенты 

 
Y-пересечение 4454,234 

 
Переменная X 1 0,870237 

  

Рис.2 Параметри рівняння регресії витрат ПАТ «Тера» з використанням 

процедури РЕГРЕСІЯ пакету Аналіз даних 

 

Отже, функція сукупних витрат має такий вигляд : 

СВm(i) = 4454,23 + 0,870237285 ЧД(i) 

Враховуючи коефіцієнт маржинального доходу - 0,12976, безприбутковий 

оборот визначено в сумі 34325,9 тис.грн, а прогнозний запас фінансової міцності у 

відсотках представлено на рис. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                      б) 

Рис.3. Динаміка маржинального доходу(а) в період 2011-2016рр та прогнозного 

запасу фінансої міцності ПАТ «Тера» в період 2016-2020рр 

 

Отже, запас фінансової міцності за незмінних умов функціонування вказує на те, 

що підприємство поступово втрачатиме можливість змінювати обсяги реалізації 

продукції (див.рис.3(б)), щоб залишитись в стані прибутковості, на що керівництву 

ПАТ «Тера» необхідно звернути увагу при розробці стратегії  розвитку виробництва. 
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