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Текст лекції:
8.1. Альтернативне використання ресурсів і економічні витрати
Витрати виробництва, як економічна категорія практично співпадають із
таким досить поширеним терміном як «собівартість продукції».
Собівартість продукції є важливим показником ефективності діяльності
підприємства. Цей показник широко використовується для економічного
аналізу, вибору оптимальних виробничих програм.
Зменшення собівартості продукції відіграє провідну роль у забезпеченні
конкурентної спроможності на ринку, отриманні підприємствами додаткового
прибутку. Результати виробництва у комерційної діяльності вимірюється
прибутком. Тому в ринковій економіці важливого значення набуває принцип
раціонального

використання

економічних

витрат,

тобто

витрат,

котрі

дорівнюють вартості, необхідної для того, щоб відвернути ресурси від
використання з альтернативною метою.
Динаміка витрат тісно пов’язана з законом спадної віддачі. Витрати
виробництва з точки зору фактора часу поділяються на витрати короткочасного
і тривалого періодів. Витрати короткочасного періоду відбивають витрати в
залежності від рівня використання фіксованих потужностей підприємств.
Динаміка витрат тривалого періоду залежить від зміни виробничих потужностей
підприємств.
Внутрішні та зовнішні витрати. Ринковий підхід до обліку витрат
виробництва передбачає необхідність розгляду альтернативних можливостей

93

використання того чи іншого економічного ресурсу. Вибір будь-якого ресурсу
для виробництва певного товару означає відмовлення від виробництва на
користь інших можливих товарів.
Поняття

альтернативного

використання

ресурсів

дає

можливість

визначити поняття економічних витрат. Економічні витрати дорівнюють тій
вартості, котра має бути витраченою для того, щоб відвернути виробничі
ресурси від використання з альтернативною метою. Наприклад, власник будь
якого обладнання може його використати для виробництва певної продукції, або
віддати в оренду. В цьому разі, якщо власник обирає варіант виробництва, у
витрати на продукцію обов'язково входить та сума грошей, котру власник мав
можливість одержати, якщо б він погодився на оренду.
Внутрішні витрати - це витрати продуктів власного виробництва. І вони
оцінюються по собівартості власного виробництва. З точки зору раціонального
використання продуктів (сировини) власного виробництва виробник оцінює ці
витрати, виходячи із варіанта найбільш ефективного їх використання.
Зовнішні витрати це витрати пов’язані з покупкою обігових і основних
засобів виробництва, які не виробляються власником підприємства (фірми), а
точки зору захисту інтересів національної

економіки, вони відрізняються,

імпортовану, що виробляється вітчизняними виробниками у країні.

8.2.

Витрати і фактор часу

Витрати короткострокового і довгострокового періодів. Характер і
динаміка зміни витрат тісно пов'язані з фактором часу. Тому виробничі періоди
є сенс поділити на короткочасні і тривалі.
Короткостроковий період охоплює час, котрий достатній для того, щоб
підвищити інтенсивність використання існуючих виробничих потужностей,
однак, разом із тим недостатній для зміни рівня виробничої потужності
підприємства. Це означає, що величина основних фондів, тобто машин,
обладнання, споруд, залишається незмінною, в той час як обсяг виробництва
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підвищується за рахунок додаткової кількості труда, сировини, матеріалів.
Довгостроковий період охоплює той час, котрий достатній для того, щоб
змінити обсяг виробничих потужностей і відповідно кількість використаних
оборотних фондів. Дійсно, для того, щоб збудувати нові виробничі споруди,
встановити обладнання, необхідно мати більш тривалий період (іноді кілька
років) у порівнянні з тим часом, який потрібен для збільшення кількості
робітників і матеріальних ресурсів.

8.3.

Вплив закону спадної віддачі на витрати
короткострокового періоду

Витрати

короткочасного

періоду,

їх

динаміка

тісно

пов'язані

із

зменшенням віддачі додаткових витрат. Закон спадної віддачі означає
зменшення величини граничного продукту.
Граничним продуктом певного фактора виробництва є додатковий
продукт або додаткове розширення виробництва, отримані у результаті
збільшення цього фактора на одну додаткову одиницю при незмінному значенні
решти факторів виробництва. Наприклад, граничний продукт праці — це
додатковий випуск продукції, який виробник отримує, додаючи одну одиницю
праці при умові, що всі інші види виробничих витрат залишаються незмінними.
Обґрунтування закону спадної величини граничного продукту доцільно
розпочати з такого прикладу (табл. 8.1).

Таблиця 8.1.
Числовий приклад закону спадної віддачі
Кількість
праці

Загальні
розміри

одиниці

продукту ність

0

0

Гранична

Середня

продуктив

продуктивність

-

-
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1
3
4
5
6
7
8

52
27
39
47
51
51
50

2
25
12
8
4
0
-1

2
9
6,5
9,4
8,3
7,3
6,4

Табл. 8.1 показує, що без використання змінного фактора, котрим у
наведеному прикладі є праця, додаткове і загальне виробництво дорівнює нулю.
Спочатку, в міру використання додаткової кількості робочої сили, гранична
Загальні розміри продукту,од

продуктивність додаткових робітників підвищується.
60

R2=0,869

50

40

30
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5

Кількістьпраці, од

7

Рис.8.1. Динаміка обсягу виробництва
Однак це підвищення здійснюється тільки до певного рівня, а саме до
третього робітника. Якраз на цьому рівні відбувається оптимальне поєднання
людського і речового факторів виробництва. Потім збільшення робочої сили
буде супроводжуватися зменшенням граничної продуктивності, однак в той же
час загальний обсяг виробництва буде підвищуватись. І тільки, коли надлишок
робочої сили буде дуже великий, гранична продуктивність вийде на негативне

96

значення, в результаті чого почнеться зменшення загального обсягу
виробництва. Відповідні показники попередньої табл.8.1, можна зобразити па
графіках (рис.8.2):
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5

6

7

8

Рис.8.2. Співвідношення граничної (І) продуктивності і
обсягу виробництва

8.4.

Головні види витрат короткострокового періоду

Закон спадної віддачі тісно пов'язаний із закономірностями зміни різних
видів витрат виробництва. Для конкретного аналізу цих витрат має сенс
використання числового прикладу.
У витрати короткострокового періоду входять постійні витрати FC і змінні
витрати VС. Постійні витрати характеризуються тим, що їх величини не
залежать від обсягу виробництва. Ці витрати залежать від постійних факторів
виробництва, таких, наприклад, як інвестований капітал, природні ресурси.
Підприємства, як правило, враховують такі види постійних витрат: відсоток за
отриманий кредит; оренда на землю чи приміщення; амортизація; страхові
внески.
В міру зростання виробництва обсяг постійних витрат на одиницю
продукції має тенденцію скорочення залежно від зростання обсягу продукції.
Змінні витрати залежать від таких змінних факторів виробництва, як:
робоча сила (оплата праці); паливо, сировина; енергія, напівфабрикати;
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транспорт, зв’язок; банківські, бухгалтерські, маркетингові й інші види послуг
(табл.8.2).
Таблиця 8.2.
Види і динаміка витрат виробництва підприємства
Кількість
продукції

Постійні
витрати

Змінні
витрати

Загальні
витрати

Середні
постійні
витрати

Середні
змінні
витрати

Середні
загальні
витрати

Граничні
витрати

Q
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FC
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

VC
0
60
80
96
110
128
180
260
346
460
650

TC
250
310
330
346
360
378
430
510
596
710
900

AFC

AVC

ATC

MC

250
125
83,3
62,5
50
41,6
35,7
31,2
27,7
25

60
40
32
27,
5 25,6
ЗО
37,1
43,2
51,1
65

310
165
115,3
90
75,6
71,6
72,8
74,5
78,8
90

60
20
16
14
18
52
80
86
114
190

Змінні витрати тісно пов'язані з законом спадної віддачі. На першому етапі
динаміки змінні витрати зростають повільно. Потім, як видно з табл. 8.2, темп
зростання витрат починає збільшуватися. Це можна пояснити тим, що
прискорення зростання починається з точки оптимального поєднання факторів
виробництва.
Сума постійних і змінних витрат становить валові витрати (рис. 8.3).
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Рис. 8.3. Співвідношення змінних VС, постійних FC і валових TC витрат
Окрім розглянутих видів витрат, важливе значення для виробника мають
середні витрати.
Середні постійні витрати АFС розраховуються як:
FС
АРС = -------

(8.1)

Q
де FС — сумарні постійні витрати;
Q — кількість продукції.
Звідси видно, що, оскільки FС являє собою постійну величину, то середні
постійні витрати будуть знижуватися в міру збільшення Q.
Середні змінні витрати визначаються за формулою:
VC
АVС = ---------Q
де VС — сумарні змінні витрати.

Середні валові витрати обчислюються:

(8.2)
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ТC
АTС = ----------

(8.3)

Q
де - ТС — валові витрати.
Графічно середні постійні, змінні та валові витрати можна представити
так (рис. 8.4):
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Рис. 8.4. Співвідношення різних видів середніх витрат
Як видно з графіка, середні постійні витрати мають тенденцію до
поступового зниження. В цьому відбивається позитивний вплив інтенсифікації
використання виробничих потужностей.
Крива середніх змінних витрат має іншу закономірність. Спочатку
зниження цієї кривої відбиває той факт, що на етапі, коли у складі виробничих
ресурсів кількість змінного фактора недостатня, кожна додаткова одиниця цього
фактора впливає на збільшення граничного продукту. В результаті створюється
тенденція

до

зниження

середніх

змінних

витрат. Потім після

точки

оптимального співвідношення змінного і постійного факторів, де витрати будуть
мінімальними, крива поступово починає підніматися вверх. В цьому підвищенні
буде відбиватися той факт, що саме за цією точкою починається диспропорція
між змінним і постійним факторами. В результаті граничний продукт на

100

одиницю змінного фактора повинен зменшуватися, а середні витрати —
зростати.
Виключно важливе значення в економічній теорії та конкретному
економічному аналізі мають граничні витрати. Граничні витрати — це додаткові
витрати для випуску кожної додаткової одиниці продукції.
Змінюючи обсяг виробництва з урахуванням граничних витрат, виробники
мають можливість досягати рівня оптимальної прибуткової ефективності.
Співвідношення кривих граничних і середніх витрат показане на рис. 8.4.
Дані таблиці 8.2 і графіка 8.4 дозволяють зробити таке зауваження. Існує
тісна залежність кривої середніх змінних витрат АVС і загальних витрат АТС
від граничних витрат МС. Якщо чергова величина граничних витрат менше у
порівнянні з показником середніх змінних і середніх валових витрат, то ці два
останні види витрат мають тенденцію до зниження. Навпаки, якщо граничні
витрати починають збільшуватися, то відповідно починається підвищення
середніх змінних і валових витрат.
Отже, як показано величина середніх витрат спадають доти, поки крива
граничних витрат проходить під ними. Навпаки, криві середніх витрат
починають підніматися, якщо крива граничних витрат починає проходити над
ними.
Ось чому точкою мінімуму кривих середніх витрат є точка її перетину з
кривою граничних витрат.
Слід відмітити, що подібна залежність відсутня між кривою граничних
витрат і кривою середніх постійних витрат. Це пояснюється тим, що загальний
розмір постійних витрат не пов'язаний із загальним обсягом виробництва.
Навпаки,

граничні

витрати

відбивають

зміни,

пов'язані

з

динамікою

виробництва продукції.
8.5.

Витрати довгострокового періоду

Тепер розглянемо витрати довгострокового періоду. Характерною рисою
цього періоду є те, що його тривалість достатня для підвищення виробничих
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потужностей,

тобто

виробничого

обладнання,

споруд,

виробничих

комунікацій та ін. Також припускаємо, що власник фінансових і виробничих
ресурсів може побудувати підприємство будь-якої потужності і забезпечити
його відповідною кількістю змінних ресурсів, тобто робочої сили, сировини,
матеріалів, енергії тощо.
З точки зору довгострокового періоду стає можливим подвійний аналіз
витрат виробництва в залежності від величини виробничої потужності
підприємства і від рівня інтенсивності використання цієї потужності при різних
співвідношеннях постійного і змінного факторів.
Сукупність кривих короткочасних середніх витрат являє собою криву
середніх витрат тривалого періоду. Тенденція спочатку до зниження, а потім до
підвищення мінімальних витрат пов’язана з ефектом концентрації виробництва.
Цей ефект виявляється в тому, що до певного рівня підвищення
концентрації виробництва приводить до зростання спеціалізації виробництва і
праці, застосування більш ефективної техніки та її кращого використання,
утилізації побічних продуктів. В результаті впливу цих факторів мінімальні
витрати знижуються.
Потім продовження нарощування виробничої потужності ускладнює
керованість підприємством, зв'язки між його складовими частинами, що
породжує негативний ефект від надмірної концентрації виробництва.
Таким чином, значення середніх витрат тривалого періоду полягає в тому,
що він показує інвесторам кількісну залежність між потужністю підприємства і
динамікою середніх витрат. Також високу інформативну цінність мають точки
перетину сусідніх кривих, котрі визначають однакові рівні витрат і виробництва
підприємств з різними потужностями,

8.6.

Види прибутку та їх економічне значення

Прибуток - один з найважливіших результативних показників діяльності
підприємств та банків. Прибуток являє собою частину доходів, які залишається
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після відшкодування поточних витрат та відсотків за короткостроковими
кредитами банків. Витрати виробництва, включаючи відсотки за користування
короткотерміновими кредитами. В економіці відрізняють балансовий, сукупний
і чистий прибуток, від реалізації продукції та надання послуг, а за суттю
відрахування на економічний і бухгалтерський.
Економічний

прибуток.

У

бізнесу

прибуток

розглядається

як

винагороду за підприємницький талант. Прибуток визначається як різниця між
виручкою (грошового доходу) від реалізації продукції (послуг) і витратами на
виробництво. Основні поняття і параметри підприємницького прибутку були
розкриті раніше. Тоді було показано, що частина, підприємницького доходу
називається нормативним прибутком. Це той мінімальний доход, необхідний
для утримання підприємців у якійсь певній сфері виробництва. За визначенням,
виплата такого нормативного прибутку належить до витрат.
Однак відомо, що валовий дохід підприємства може перевищувати його
валові витрати

(явні і неявні, включаючи нормальний прибуток). Це

перевищення, або надлишок доходу, і є економічний, або чистий, прибуток.
Саме цей залишок, який не є витратами, оскільки він перевищує нормальний
прибуток, необхідний для утримання підприємця у галузі, дістається
підприємцю.
В економічній літературі зустрічаються найрізноманітніші трактування
економічного прибутку. Пояснення більшості економістів зводяться до того, що
цей надлишок утворюється в результаті ризику, або підприємницького хисту,
який функціонує в динамічній і, відповідно, невизначеній ситуації.
Процес створення прибутку (додаткової продукції) висловлюється за
формулою:
m= (c+v+m) – (c+v)

(8.4)

де (c+v+m) – ціна товару (послуг),
(c+v) - собівартість товару (послуг).
Таким чином, якщо ціна товару більш, ніж собівартість товару(послуг)
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будемо мати прибуток, тобто створюються додаткові матеріальні блага. При
цьому слід зазначити, що з точки зору суспільного прогресу важливо більш
використання високопродуктивних машин, обладнання, ніж ручну працю, тобто
(c>v, чим c<v). Наприклад, якщо у першому варінті с=700 грн., v = 300 грн., а
другому – c = 700, v = 500 грн.
Е= (c+v) * К, де (к=0,8)

(8.5)

К- коефіціент ефектиності ріхних галузях, то приведена ефектиність
дорівнюється:
варіант І
варіант ІІ

Е= (700 + 300)*0,8= 800 грн.,
Е = (700 + 500)*0,8= 960 грн.,

Таким чином у другому варіанті марно витрачаються кошти для створення
матеріальних благ. Якщо навпаки, це означає за одиницю часу буде вироблено
як можливо більш і дешевше продукцію, ніж при застосуванні ручної праці, і
люди мають можливість займатись вихованням діток, творчими справами,
мистецтвом, а бізнесовим структурам окупити швидше витрати на інвестицію.
На практиці ефективність функціонування фірми залежить від багатьох
чинників: обсягу виробництва та продажу, ціни на продукцію (послуг),
податкової політики, кон’юнктури ринку тощо.
Процес створення прибутку у кінцевому етапі можна висловити
наступними даними (рис. 8.5 і 8.6).
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РИНОК

Підприєм
ства
(фірма )
по
виробниц
тву
матеріаль
них благ
Позитивні
результати
Прибуток

Ринкова ціна продукції, (Р)
(яка визначена на підставі попиту
і пропозиції)
( мінус)
Повна (комерційна) собівартість
(С) продукції (послуг) =
(виробничі витрати ) + (витрати
пов’язані з реалізацією)
( дорівнює)
Прибуток (П) = Р – С (від конкретної
діяльності)
Кількість ( К) продажу продукції (послуг)
Виручка від реалізації продукції (послуг),
грошовій дохід (Д) = К*(Р - С)

Рис. 7.5. Схема розрахунку (доходу) виручку від реалізації безакцизних
товарів, продуктів
До валового прибутку (доходу) суб’єктів підприємницької діяльності
відносяться також вне реалізаційні доходи, які не пов’язані з основним
виробництвом

(рис.6). При аналізі доходу фірми, крім вище названого,

використовується поняття «середній» та граничний доход».
Дохід (прибуток) по етапах розрахунку буває валовий, або балансовий,
оподаткований і дохід остаточний (чистий), який залишається у розпорядженні
суб’єкта підприємницької діяльності. Слід зазначити, чистий дохід може бути
зменшений, якщо потребується відшкодувати за судовим позивом, або іншими
непередбаченими ситуаціями у діяльності підприємства (фірми).
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ВИРУЧКА З РАХУВАННЯМ ПОДАТКУ НА
ДОДАНУ ВАРТІСТЬ І АКЦИЗИ

- Податок на додану вартість
- Акциз по товарам спеціального переліку

ВИРУЧКА ЗА ВІДРАХУВАННЯМ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ І АКЦИЗУ

- Прибуток (сальдо) від внереалізаційних операцій і доходи, не пов’язані
з основною діяльністю підприємства (дивіденди, відсотки, ліцензії і ін.)
- Витрати на виробництво і реалізацію продукції.
ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК
- Витрати на науково – дослідні і конструкторські роботи;
- Прибуток від випуску нової техніки;
- Відрахування від прибутку на соціальні заходи;
ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ І АКЦИЗИ

- Рентні платежі державі;
- Дохід від цінних паперів, які належать підприємству;
- Дохід від пайового участі в роботі інших підприємств України.
ОПОДАТКОВАНИЙ ПРИБУТОК

- Податок на прибуток, діфєренцьований по видах діяльності.
ПРИБУТОК, ЯКІЙ ЗАЛИШАЄТЬСЯ У РОЗПОРЯДЖЕННІ
ПІДПРИЄМСТВА (ЧИСТИЙ)

Рис. 7. 6. Схема оподатковування прибутків підприємств України
(введено 1 січня 2002.)
Бухгалтерський

прибуток.

Економічна

категорія

бухгалтерський

прибуток відрізняється від економічного за суттю методології визначення і
відрахування. Бухгалтерський прибуток визначається відповідно до стандарту
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П(С)БО3 »Звіт про фінансові результати», П(С)БО4 «Звіт про рух грошових
коштів», П(С)БО5 «Звіт про власний капітал». Тому, у мікроекономіці
відрізняють різні види прибутків за суттю і багатоманітну діяльність
підприємства.
Балансовий прибуток. – прибуток підприємства від усіх різновидів його
виробничої діяльності, відображений у бухгалтерському балансі, Балансовий
прибуток включає прибуток від реалізації продукції (послуг) і фінансових
операцій. Дана економічна категорія тісно пов’язана з поняттям баланс. Тому,
даємо визначення що таке загалі бухгалтерський баланс. Бухгалтерський баланс
це звіт про фінансовий стан підприємства на певну дату де відображається його
активи, зобов`язання і власний капітал, згідно стандарту П(С)БО2. На практиці
балансовий

прибуток

є

важливим

джерелом

самофінансування

потреб

підприємства, якщо у звітному періоді спрацьовано рентабельно, тобто
прибутково.
Валовий прибуток – сумарний прибуток без будь яких відрахувань.
Функції прибутку. В умовах ринкової економіки прибуток виступає як
первісний двигун, або генератор, виробничого процесу. Він діє і на рівень
використання ресурсів, і на їх розподіл серед альтернативних користувачів.
Саме прибуток спонукає підприємство здійснювати нововведення, що стимулює
інвестиції, загальний випуск продукції і зайнятість. Нововведення є основним
фактором економічного зростання, і саме отримання за прибутку лежить в
основі більшості нововведень.
Прибуток також ефективніше виконує завдання розподілу ресурсів поміж
альтернативними видами виробництва. Поява економічного прибутку стає
сигналом про те, що суспільство бажає розширення даної конкуренції галузі.
Фактично ж винагорода у вигляді прибутку є не тільки стимулом до розширення
галузі, вона також виступає як фінансовий засіб, з допомогою якого
підприємства галузі можуть нарощувати свої виробничі потужності. З другого
боку, витрати сигналізують про бажання суспільства скорочувати неефективні
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галузі: втрати «карають» підприємства, яким не пощастило пристосувати
свою виробничу діяльність до випуску тих товарів і надання тих послуг, яким
віддають перевагу споживачі. Це не означає, що прибуток і втрати приводять до
розподілу ресурсів, раз і назавжди орієнтованого на ті переваги, що надають
споживачі.
У мікроекономіці важливе значення відіграє проблеми вдосконалення
розподілу доходів, тобто результатів виробництва. Дослідження показують,
що найбільша частка вдосконалення національного доходу припадає на оплату
праці, розподілу доходів Відносна частка доходу від праці, що визначається у
вузькому розумінні як заробітна плата, за останні десятиріччя дещо
збільшилася. Якщо давати визначення в широкому розумінні, тобто включаючи
самостійно зайнятих, то в національному доході промислово розвинутих країн
відносна частка доходу від праці досягла 70—80%, а частка доходу підприємців
— близько 20—30 %.
Однак це не означає, що розподіл національного доходу в цих країнах
досяг соціальної справедливості. Аналіз статистичних даних показує, що у цих
країнах існує нерівність доходів. Ступінь нерівності доходів можна визначити за

Відсоток доходу, %

допомогою Кривої Лоренца, зображеної на рис. 7.7.
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Відсоток мімей за рівнем доходу, %

Рис.7.7. Розподіл сімей за доходами.
Крива Лоренца
На рис.7.7 видно, що частка доходу сімей розміщена на осі абсцис, а
частка доходу підприємців — на осі ординат. Теоретичну можливість
абсолютно рівного розподілу доходу показує бісектриса. Вона вказує на те, що
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будь-який даний відсоток сімей отримує відповідний відсоток доходу. Це
означає, що коли 20 % всіх сімей отримують 20 % всього доходу, 40 % — 40%, а
60 % — 60 % і т. ін., то відповідні точки будуть розміщені на бісектрисі.
Крива Лоренца демонструє не теоретичний, а фактичний розподіл
продукту. Як вказує точка «а», 20 % всіх сімей з найнижчими доходами
отримують 8 % доходу; точка «б» вказує, що 40 % сімей з низькими доходами
отримують 18 % доходу і т. ін. Ділянка між лінією, що позначає абсолютну
рівність, і кривою Лоренца вказує на ступінь нерівності доходів. Чим більша ця
ділянка, або розрив між лініями, тим більший ступінь нерівності доходів. Коли б
фактичний розподіл доходів був абсолютно рівним, то крива Лоренца і
бісектриса співпали і розрив зник. Точка «д» на графіку відповідає ситуації
абсолютної нерівності, коли 1 % сімей має 100 % доходу, а інші не мають
нічого. У цьому випадку крива Лоренца з осями системи координат, утворивши
прямий трикутник з вершиною в точці «е». Трикутник, створений діагоналлю і
осями координат, характеризує цей крайній ступінь нерівності.
Криву Лоренца можна використати для порівняння розподілу доходів у
різні періоди часу чи в різних країнах або між різними соціальними групами
населення, беручи до уваги доходи до після вирахування податків, а також
трансферні платежі. На початку 90-х років в Україні спостерігається велика
різниця між доходами працюючого населення і пенсіонерів. Дуже великий
розрив існує також між доходами працівників окремих галузей народного
господарства, наприклад, між доходами працівників вугільної, металургійної
промисловості, з одного боку, і працівників освіти, охорони здоров’я, культури,
з іншого.
Тому перехід України до ринкової економіки вимагає зміни підходів до
соціальних програм, що склалися в державі, регіонах, трудових колективах.
З'являється зовсім нова сфера економічних стосунків між населенням і
державою,

населенням

господарювання.

і

місцевими

органами

влади

або

суб’єктами
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індивідуальної трудової діяльності зміни організаційних структур управління
економікою, демократизації самого процесу управління, скорочення і зміни
способів та методів державного втручання в господарську діяльність ланок
економіки потрібні певні заходи для забезпечення соціальних гарантій
населенню з боку держави. Держава має гарантувати кожному громадянинові
певний рівень благ і послуг за рахунок як внесків самого громадянина, так і
перерозподілу ресурсів поміж населенням з метою його матеріального
забезпечення.
Гарантії держави полягають в тому, що вона, по-перше, створює умови
для самозабезпечення життєво необхідними благами та задоволення власних
потреб; по-друге, вилучаючи у громадян частину створеного нині національного
доходу, повертає їм (незалежно від взятої частини) блага і послуги в формі
освіти, дошкільного виховання, охорони здоров’я, соціального страхування і
забезпечення, а також підтримки культури; по-третє, за рахунок вилучення у
громадян частини національного доходу надає певну кількість благ і послуг тим
громадянам, які за фізичним станом не вимозі самі забезпечити себе всім
необхідним (пенсії інвалідам дитинства, підтримання будинків для інвалідів і
людей похилого віку, надання різних видів допомоги).
Питання для самостійної роботи
1.

Як і чинники визначають альтернативне використання ресурсів і економічні
витрати?

2.

Які риси визначають внутрішні та зовнішні витрати?

3.

Які характерні риси витрат короткострового і довгострокового періодів?

4.

Від чого залежить використання існуючих виробничих потужностей
підприємств?

5.

Чим відрізняється економічний від бухгалтерського прибутку?

6.

Як функцію виконує прибуток підприємства?
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7.

Які види собівартості знаєте?

8.

Як визначається рентабельність виробництва?
Теми рефератів

1.

Альтернативне використання ресурсів і економічні витрати.

2.

Витрати і фактор часу.

3.

Вплив закону спадної віддачі на витрати короткочасного періоду.

4.

Головні види витрат короткочасного періоду.

5.

Витрати тривалого періоду.

6.

Види прибутку та їх економічне значення.
Тестові питання для самоконтролю знань
1.

Які значення має планування економічних витрат:

а) для альтернативного використання потужностей
б) для визначення вартості, необхідної для того, щоб відвернути ресурси від
використання альтернативних витрат;
в) для отримання прибутку;
г) всі відповіді вірні;
д) всі відповіді вірні.
2.

Від яких законів залежить у довгостроковому періоді динаміка

раціонального використання витрат у підприємстві;
а) закону вартості;
б) закону попиту і пропозиції;
в) закону спадної віддачі;
г) закону.
3.

Які витрати виробництва відносяться до постійних:

а) процентна позика;
б) оренда на землю чи приміщення;
в) амортизація;
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г) страхові внески.
д) всі відповіді вірні.
4.

Які витрати виробництва відносяться до змінних:

а) робоча сила (оплата праці);
б) паливо, сировина;
в) енергія, напівфабрикати;
г) транспорт, зв’язок;
д) банківські, бухгалтерські, маркетингові процентна позика;
е) всі відповіді вірні.
5.

Які витрати виробництва з точки зору фактора часу поділяються на

витрати, короткострокового періоду:
а) використання існуючих виробничих потужностей;
б) досягнення довгострокових планів і прогнозів;
в) досягнення середньострокових планів і прогнозів;
г) тривалого періодів;
д) жодної відповіді не вірно.
6.

Які витрати виробництва з точки зору фактора часу поділяються на

витрати, довгострокового періоду:
а) використання фіксованих потужностей підприємств.
б) довгострокових інвестиційне інноваційних програм.
в) динаміка витрат від зміни виробничих потужностей підприємств;
г) жодної відповіді не вірно;
д) всі відповіді вірні.
7.

Результатам фінансово – господарської діяльності підприємства є:

а) прибуток;
б) виручка від реалізації продукції (послуг);
в) собівартість продукції;
г) всі відповіді вірні.
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8.

Які

витрати

формують

собівартість

продукції

на

рівні

підприємства:
а) цехові витрати;
б) цехові + комерційні витрати щодо реалізації продукції;
в) витрати передпродажної підготовки продукції (упаковка тощо);
г) цехові і витрати на передпродажну продукцію;
9.

Для визначення рентабельності(прибутковості) продукції береться

яка собівартість:
а) цехова;
б) заводська;
в) повна (комерційна);
г) всі відповіді вірні.

