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1. Опрацювати  Методичні  рекомендації  та розв’язати задачі за темою. 

           2. Детальніше – в додатку-месенджері Viber. 

 
                                                                          УКРАЇНА 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

(УКООПСПІЛКА) 

Новомосковський фаховий кооперативний коледж економіки та права 

ім. С. В. Литвиненка Дніпропетровської ОСС 

 
 Розглянуто та затверджено  на засіданні  
 циклової комісії комерційних  та економічних дисциплін 
 Протокол № 1 від «31» серпня 2019 р. 

 Голова циклової комісії  
 __________ Н.І. Пластун 
Курс ІІ 
Спеціальність:076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність                                    
Дисципліна: «Економіка торговельного  підприємства» 

 

                                                                         

 
 

                                                              Практичне заняття  

 

Тема.  Розрахунок «точки беззбитковості».  Розрахунок рентабельності 

торговельного підприємства. 
      

         Мета заняття: закріпити теоретичні знання суті рентабельності на торговельних 

підприємствах, сформувати навички розрахунку точки беззбитковості та рентабельності. 

 

       Студенти повинні уміти:  розраховувати «точку беззбитковості» та показники рентабельності 

на торговельному підприємстві. 

 



       Наочне, документальне та технічне забезпечення заняття: 

1. Обчислювальна техніка. 

2. Конспект  лекцій. 

        

                                                     Дайте відповіді на запитання 

1. У чому полягає сутність методу розрахунку «точки беззбитковості»? 

2. Поясніть сутність поняття «цільовий прибуток». 

3. Який економічний зміст показника рентабельності? 

4. Назвіть основні формули розрахунку рентабельності. 

5. Які основні чинники враховуються впливають на підвищення рентабельності підприємства? 

 

Задача 1. 

       Визначити "точку беззбитковості" кіоску. Підприємець відкриває кіоск із продажу морозива. За 

його розрахунками витрати становитимуть 900 тис.грн. на рік, у т.ч. постійні (не залежні від 

товарообороту) – 360 тис. грн. 

       В якому розмірі отримає прибуток підприємець? 

Задача 2. 

       На основі даних розрахунків задачі 1 визначити суму необхідного товарообороту кіоску для 

одержання цільового прибутку в сумі 25 тис. грн. 

 

Задача 3. 

      Визначити: 

1) обсяг товарообороту магазину на рік, який забезпечив би беззбиткову роботу; 

2) чистий прибуток у запланованому розмірі. 

       Витрати магазину заплановані в розмірі: постійні – 80 тис. грн, змінні – 12 %. Доходи 

заплановані в розмірі 30 %. 

       Заплановано отримати чистий прибуток в розмірі 32 тис. грн. Податок на прибуток, майнові 

податки, місцеві збори – 40 %. 

 

Задача 4 

       Власник магазину розраховує отримати чистий прибуток у сумі 50 тис. грн. 

Податок на прибуток – згідно з чинним  законодавством, місцеві податки – 12 %. Різниця між ціною 

продажу і вартістю при закупівлі становить у середньому 45 %. Постійні витрати за рік – 250 тис. 

грн, змінні витрати – 20 % від товарообороту. 

       Визначити обсяг товарообороту на рік, що забезпечить власнику бажаний прибуток. 

 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДО  ЗАДАЧ  1- 4 

       "Точка беззбитковості" – це такий обсяг товарообороту, при якому сума доходу (без ПДВ) 

дорівнює сумі витрат. 

       "Точка беззбитковості" розраховується різними методами залежно від наявних даних. 

Так, при визначенні  "точки беззбитковості" при розв'язуванні задачі 1,  використовується  формула: 

 

ТВ =
Впост×𝟏𝟎𝟎%

𝟏𝟎𝟎%−ПВП.В.
, 

де Впост – витрати постійні; 

ПВП.В – питома вага постійних витрат у загальній сумі витрат. 

        

       Для визначення необхідного товарообороту для отримання цільового прибутку використовують 

формулу: 

Тн =
(Впост + Пц) × 𝟏𝟎𝟎%

𝟏𝟎𝟎% − ПВп.в.
, 

 

де Тн – необхідний товарооборот; 



Пц – цільовий прибуток. 

        

       При визначенні "точки беззбитковості" використовується  також і  така формула: 

 

Тб =
Впост

Рв.д − РВ.змін
× 𝟏𝟎𝟎%, 

де Рв.д – рівень валових доходів; 

Рв.змін – рівень витрат змінних. 

        

       Для визначення необхідного товарообороту для отримання цільового прибутку 

використовується формула: 

 

Тб =
Впост + Пц

Рв.д − РВ.змін − ПДВ
× 𝟏𝟎𝟎%, 

 

 

       Цільовий прибуток = чистий прибуток плюс податки і збори. Якщо весь прибуток взяти за 

100 %, то чистий прибуток становитиме 100 – податки і збори. 

        

       Для визначення цільового прибутку необхідно використати формули: 

 

Чистий прибуток ×𝟏𝟎𝟎%

𝟏𝟎𝟎%−Податки і збори
, 

 

ПДВ у доходах =
Д%×𝟐𝟎%

𝟏𝟎𝟎%+𝟐%
, 

де 20 % – ставка ПДВ. 

 

Задача 5. 

        Визначити рентабельність товарообороту та витрат обігу торговельного підприємства за 

наведеними даними: 

- прибуток від реалізації товарів (валовий прибуток) – 940 тис. грн.; 

- інші операційні доходи – 310 тис. грн.; 

- витрати обігу – 890 тис. грн.; 

- інші операційні витрати 56 тис. грн.; 

- фактичний товарооборот – 4800 тис. грн. 

- ставка податку на прибуток – відповідно до чинного законодавства. 

 

МЕТОДИЧНІ   РЕКОМЕНДАЦІЇ 

       Рентабельність товарообороту (продаж) (Р𝒎𝒐) показує розмір прибутку на одиницю 

товарообороту та визначається за формулою: 

 

Рто =
Прт

ТО
× 𝟏𝟎𝟎%, 

де Прт – прибуток торговельного підприємства від реалізації товарів; 

ТО – обсяг товарообороту. 

        

Рентабельність витрат обігу (Рво) показує розмір прибутку на 100 одиниць витрат обігу 

торговельного підприємства: 

 

РВо =
Пч

ВО
× 𝟏𝟎𝟎%, 



 

де Пч – чистий прибуток від реалізації товарів; 

ВО – витрати обігу. 

       Для визначення чистого прибутку торговельного підприємства потрібно до валового прибутку 

додати інші операційні доходи та відняти витрати і податок на прибуток. Ставку податку на 

прибуток визначити  відповідно до чинного законодавства. 

 

Задача 6. 

       Визначити фінансовий результат (прибуток, збиток) від операційної діяльності і рентабельність 

торговельного підприємства. 

       Дохід (товарооборот) – 6180 тис.грн. 

       ПДВ – 20%. 

       Собівартість реалізованих товарів – 2450 тис.грн. 

       Адміністративні витрати – 700 тис.грн. 

       Витрати на збут – 800 тис.грн. 

       Інші операційні витрати – 45 тис.грн. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1) Фінансовий результат (прибуток, збиток) (П(З)) від операційної діяльності визначається таким 

чином: 

 
 

2) Рентабельність (Р) визначається за формулою: 

Р =
П

Т
× 𝟏𝟎𝟎%. 

 

Задача 7 

       Визначити суму прибутку і рівень рентабельності кафе на плановий період за такими даними: 

- товарооборот за планом – 1610 тис. грн; 

- середній рівень доходів – 40%; 

- середній рівень витрат – 25%; 

- ПДВ – згідно з чинним законодавством 

 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ 

       При вирішенні задачі необхідно використовувати формулу: 

Р = РВД – РВ , 
де Р – рентабельність; 

РВД – рівень доходів у %; 

РВ – рівень витрат у %. 

       Сума прибутку на плановий рік визначається: 

 

П =
Т×Р

𝟏𝟎𝟎%
, 

 

де Т – товарооборот за планом без податку на додану вартість. 
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