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В статті охарактеризовано поняття маржинального прибутку, обґрунтовано важливість 
його використання при обґрунтуванні господарських рішень та конкурентних 
стратегій сільськогосподарських підприємств в умовах ризику.  
Ключові слова: аналіз беззбитковості, маржинальний прибуток, аналіз маржі, витрати, 

виробничий бюджет. 
 
В статье охарактеризованы понятия маржинальной прибыли, обоснована важность его 
использования при обосновании хозяйственных решений и конкурентных стратегий 
сельскохозяйственных предприятий в условиях риска. 
Ключевые слова: анализ безубыточности, маржинальная прибыль, анализ маржи, расходы, 

производственный бюджет. 
 
The article describes the concept of marginal profit, substantiates the importance of its use in 
the substantiation of economic decisions and competitive strategies of agricultural enterprises 
in terms of risk. 
Keywords: break-even analysis, profit margin, margin analysis, costs, production budget. 

 

Важливу роль в обґрунтуванні управлінських рішень в бізнесі грає маржинальний 

аналіз, методологія якого заснована на вивченні взаємозв’язку між трьома групами 

найважливіших економічних показників: витрат виробництва, прибутку та ціни. Критичне і 

оптимальне значення кожного з цих показників впливає на інші. Цей метод управлінських 

розрахунків також називається аналізом беззбитковості. Основою цього методу є поділ 

операційних витрат в залежності від зміни обсягу діяльності підприємства на змінні 

(пропорційні) і постійні (непропорційні) та використання граничних значень. Останнім 

часом все більш актуальним є використання удосконаленого підходу на основі розрахунку 

маржинального прибутку. 

Цей підхід досить детально описаний у вітчизняній літературі, зокрема, академіком 

М. Г. Чумаченком. Граничні (додаткові, маржинальні) значення показують характер і 

швидкість зміни середніх конкретних значень, вони розраховуються як різниця між 

попередніми та наступними середніми конкретними значеннями, пов’язаними з 

виробництвом додаткової одиниці виробництва. В результаті аналіз маржі дозволяє 

визначити, як змінюється середній рівень конкретних показників при збільшенні (зменшенні) 

обсягу виробництва на одиницю.  

Граничні значення в економіці почали вивчати в другій половині ХІХ століття, коли 

з’явилася нова школа, маржиналізм. В даний час значна частина економічних досліджень 
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західних країн заснована на граничних і критичних значеннях продажів, собівартості, 

прибутку, ціни, постійних витрат і їх оптимізації. 

Сьогодні аналізом категорії маржинального прибутку активно займаються такі вчені, як 

Гоменюк М. О., Гріщенко О. С, Деряга С. І., Панков Д. А., Пахомова А. В. У їх публікаціях 

описано удосконалення процесу прийняття управлінських рішень з використанням 

маржинального аналізу, у тому числі і на сільськогосподарських підприємствах. 

Методично правильно розрахунок маржинального доходу базується на принципі 

граничної вартості. Для створення по можливості найкращої прозорості та уніфікації 

процесу для практичного застосування розрахунок маржинального доходу на основі цих 

даних проводиться за допомогою розрахункового методу та методу аналізу облікових даних. 

Цей розрахунок побудований наступним чином: 

• відносним базисом такого розрахунку завжди є визначена одиниця певного 

виробничого процесу (наприклад 1 гектар чи 1 худобо-місце) і одиниця часу, зазвичай один 

рік; 

• вартість ринкової продукції розраховується з вартості виробленого основного 

продукту (наприклад телята, старі тварини на забій, солома). Якщо мова йде про побічні 

продукти виробництва, які не продаються на ринку і використовуються всередині 

підприємства, їм розраховується вартість заміщення (наприклад вартість добрива в 

тваринництві); 

• враховуються тільки ті змінні витрати, які зміняться пропорційно розширенню 

виробничого процесу. Непропорційно-змінні витрати, залежні від часу планування і рівня 

розширення виробничого процесу, не враховуються; 

• витрати на добриво визначаються поглинанням корисних речовин з ґрунту різними 

культурами. Повернення корисних речовин в ґрунт також враховується. Остаточна 

необхідність в добривах певної культури множиться на ціни на чисті корисні речовини N, 

P2O5, K2O [1]. 

Різноманітність змінних витрат і, що найбільш важливо їх різні величини і 

різноманітність комбінацій, обумовлюють неоднакове співвідношення «фактор – продукт», 

тобто неоднаковий характер залежності цих витрат від обсягу виробництва. Щоб зрозуміти 

суть цих відносин, необхідно знати зміст таких понять, як граничний (маржинальний) 

ресурс, граничний (маржинальний) продукт, повний продукт і середній продукт. 

Граничний (маржинальний) ресурс – це додаткові витрати ресурсу, використаного для 

отримання додаткової продукції. Він визначається шляхом вирахування з кожної наступної 

суми витрат ресурсу його попереднього обсягу. Як бачимо, граничний (маржинальний) 

ресурс формується за умови, що в процесі виробництва, як і в реальному житті, 

споживаються різні кількості певного ресурсу – добрив, насіння, поливної води, кормів і т. д. 

Граничний (маржинальний) продукт – це збільшення обсягу виробництва, отримане з 

споживаного (граничного) ресурсу. Він розраховується шляхом вирахування з кожного 

наступного рівня виробництва його попереднього значення. Граничний продукт також може 

мати від’ємне значення. Граничні витрати – це додаткові витрати, необхідні для виробництва 

однієї додаткової одиниці продукції. 

Маржинальний прибуток – це різниця між виторгом від реалізації та змінними 

витратами. Іноді маржинальний дохід називають також сумою покриття, тобто це та частина 

виторгу, яка залишається на покриття постійних витрат і формування прибутку [2]. 

У сільському господарстві в процесі виробництва будь-якого виду продукції є певні 

особливості використання маржинального підходу. Це пов’язано з законом зниження 

доходів, який особливо характерний для цієї галузі. Згідно з цим законом, при послідовному 

збільшенні витрат певного ресурсу граничний ресурс залишається незмінним, а при 
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постійних інших умовах виробництво продукції збільшується до певної межі. Після цього 

починається зниження граничного (маржинального) продукту. В кінцевому підсумку він 

може бути нульовим або навіть від’ємним. Саме тому аналіз маржі, аналіз прибутку на 

основі категорії маржі є надзвичайно важливим. 

Щоб визначити, в якій зоні підприємство може досягти максимальної ефективності 

виробництва, необхідно враховувати закономірності формування повного, середнього і 

граничного (маржинального) продукту. Відповідно, повний продукт збільшується до тих пір, 

поки має місце будь-яке позитивне збільшення маржинального продукту [3]. Крива 

граничного продукту спочатку зростає швидше, ніж крива середнього продукту, і 

піднімається вище останньої, поки не змінить свою траєкторію, яка приймає форму спадної 

кривої. У точці перетину кривої граничного (маржинального) продукту з абсцисою подальше 

збільшення ресурсів призводить до зменшення загального продукту. Крива середнього 

продукту досягає свого максимуму в точці перетину з кривою граничного продукту. Далі ця 

крива змінює траєкторію на спадну, не перетинаючи вісь абсцис (в умовах «нормального» 

господрювання). 

Зрозуміло, що коли при додаткових інвестиціях ресурсів збільшується середній 

продукт, то при постійних цінах на них (продукт і ресурс) середній прибуток підприємства 

буде збільшуватися. Це означає, що у всіх частинах першої зони підприємству економічно 

вигідно робити додаткові вкладення в ресурс, оскільки в таких умовах воно отримує все 

більшу масу прибутку. Це правило застосовується до тих пір, поки росте середній продукт. У 

точці, де значення середнього продукту дорівнює значенню маржі, починається друга зона, в 

якій застосовується інше правило – зростання продукту на одиницю послідовно 

збільшуваного ресурсу зменшується, що (при стабільних цінах) призводить до зменшення в 

прибутку на одиницю додаткових витрат. 

Таким чином, додаткові інвестиції в другій зоні будуть ефективні до тих пір, поки 

грошові надходження, отримані підприємством від маржинальний продукту, 

перевищуватимуть вартість ресурсу (в грошовій формі) для отримання цього продукту. Як 

бачимо, друга зона – це зона ефективного управління, в якій рівень додаткових інвестицій 

найбільш економічно вигідний, в якій і досягається максимальний прибуток. Цей рівень 

формується, коли вартість маржинального продукту дорівнює вартості спожитого 

додаткового ресурсу. Графічно таку залежність вказано на рисунку. 

 
Рисунок. Залежність між нормою висіву насіння і врожайністю культур 

  

Справді, якщо, наприклад, простежити залежність між урожайністю певної культури і 

нормою внесення добрив або нормою висіву насіння на гектар посіву, то за їх збільшення 
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врожайність підвищуватиметься доти, доки не буде досягнуто такої величини витрат цих 

ресурсів, за межами якої починається зниження цього показника [4]. 

У вітчизняній літературі розрахунок рентабельності на основі концепції граничного 

прибутку часто асоціюється з концепцією формування виробничого бюджету. Він являє 

собою всі типи постійних і змінних витрат, а також доходи на одиницю площі з метою 

визначення рентабельності. Особливість розрахунку таких бюджетів полягає в тому, що крім 

звичайних видів витрат, розраховується і так звана прибутковість землі. Враховується 

особливий вид витрат, який повинен бути компенсований собівартістю продажів і який 

повинен бути достатнім для покриття витрат на відтворення землі. Віддача на землю за 

умови існування ринку сільськогосподарських земель може бути визначена як добуток 

процентної ставки за довгостроковими банківськими вкладами на ринкову вартість гектара 

землі або може бути розрахована з акцентом на вартість орендної плати на землю [5]. 

Виробничий бюджет дозволяє реально оцінити, яка ділянка прибуткова або збиткова і 

визначити окремий рівень ефективності. Таким чином, створюється можливість більш 

розумно визначити пріоритети для покращення структури виробництва на майбутнє. Крім 

того, виробничий бюджет дозволяє відняти із загальної суми витрат ті, які є умовними для 

підприємства. Це, перш за все, амортизація та інші постійні витрати.  

При обґрунтуванні способів зниження собівартості сільськогосподарської продукції 

важливо пам’ятати, що в міру зростання врожайності сільськогосподарських культур і 

тваринництва собівартість знижується. Отже, фактори, що лежать в основі такого 

збільшення, можна розглядати як фактори зниження вартості сільськогосподарської 

продукції. Особливе значення, на нашу думку, мають: 

• впровадження передових сільськогосподарських систем, науково обґрунтованих 

сівозмін і передових технологій виробництва; 

• послідовна інтенсифікація виробництва за рахунок раціональної хімізації і 

радикального поліпшення земель; 

• впровадження у виробництво кращих сортів сільськогосподарських культур і порід 

тварин, дотримання всіх вимог агротехнологій і сучасних способів утримання тварин; 

• зміцнення кормової бази худоби, дотримання зоотехнічних вимог при складанні 

раціонів для балансу з протеїном, мінералами, іншими поживними речовинами; 

• вдосконалення галузевої структури підприємств з акцентом на вимоги ринку, 

досягнення раціональної концентрації виробництва, забезпечення більш раціонального 

використання ресурсів, більш швидке впровадження науки, технологій. 

Важливим фактором зниження собівартості продукції є підвищення продуктивності 

праці на основі комплексної механізації і автоматизації виробництва і раціональної побудови 

організаційної структури приватних підприємств, впровадження досконалого 

внутрішньогосподарського механізму й ефективних орендних відносин. 
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