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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сучасна діяльність суб’єктів господа-
рювання проводиться в досить несприятливих 
економічних, політичних, а також соціальних 
умовах та тісно пов’язана із ризиками, які в 
свою чергу залежать від здатності підприєм-
ства спрогнозувати власне появу непередба-
чуваних витрат та збитків. Підприємство може 
захистити себе від ризиків шляхом створення 
забезпечень майбутніх витрат та платежів. 

Накопичення джерел для погашення витрат, 
що здійснюються протягом року, а також забез-
печення іншого призначення сприяє достатній 
фінансовій стабільності як важливої складової 
економічної стабільності підприємства в цілому, 
оскільки за наявності створеного забезпечення 
знижується ризик суттєвого збільшення втрат і 
зниження прибутковості в окремі періоди. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питанням економічної сутності, пошуку та 
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аналізу існуючих резервів підприємства при-
свячували свої праці такі вчені як Ф. Ф. Бути-
нець, С. М. Дячек, А. Н. Азріліян, О. О. Пархом-
чук, Я. В. Соколов, Р. Г. Яніков, Д. І. Понакова. 
Нежива М. О. досліджувала питання передумов 
формування фінансових ресурсів. Резервну 
систему підприємства загалом розкрила у 
своїй праці Козлова М. О.

Виділення невирішених частин загаль-
ної проблеми. Не дивлячись на те, що на 
практиці обліково-аналітичної роботи під-
приємства процеси резервування присутні 
досить давно, залишаються малодослідже-
ними питання щодо формування методики 
виявлення резервів підприємства та аналізу у 
процесі обліково-аналітичного забезпечення 
розвитку підприємства.

Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження особливостей методики 
виявлення та аналізу існуючих резервів під-
приємства та характеристика її складових.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На практиці в процесі діяльності 
суб’єктів господарювання забезпечення май-
бутніх витрат та платежів здійснюється через 
створення резервних фондів. В науковій літе-
ратурі існують різні трактування економічної 
сутності поняття «резерви». У спеціальній 
літературі та в практиці економічного аналізу 
Бутинець Ф. Ф. термін «резерви» викорис-
товується у подвійному значенні: як запаси 
ресурсів, які необхідні для безперервного 
здійснення процесу виробництва, надання 
послуг тощо; як вимірювані, ще невикористані 
можливості розвитку та удосконалення осно-
вного або інших видів діяльності відносно 
вже досягнутого рівня, тобто можливості під-
вищення ефективності виробництва. Дячек 
С. М. розглядає суть «резервів» як інстру-
мента самострахування підприємства від 
впливу в майбутньому на фінансовий стан 
підприємства очікуваних негативних наслід-
ків ризиків господарської діяльності. Азріліян 
А. Н. висловив свою думку, стверджуючи, що 
резерви – це відокремлена частина активів, 
сконцентрована у резервних або страхових 
фондах – як централізованих, так і децентра-
лізованих, і призначена для покриття непе-
редбачуваних потреб, витрат на страхування. 
Пархомчук О. О. вважає, що резерви є дже-
релом покриття можливих або очікуваних 
витрат та збитків суб’єкта господарювання, 
що представляє собою запас високоліквідних 
засобів, які створилися на підприємстві відпо-
відно до чинного законодавства та внутрішніх 
документів і характеризуються особливим 

порядком формування та цільовим характе-
ром використання. Коротку характеристику 
надає Соколов Я. В. стверджуючи, що резер-
вами є накопичення для покриття очікуваних і 
чітко визначених витрат підприємства [1]. 

Як бачимо визначення науковцями поняття 
«резервів» неоднозначне, адже воно зале-
жить від сфери, галузі економічних знать, в 
якій вони застосовуються. З одного боку, під 
резервом зазвичай розуміють певний запас 
чого-небудь для безперервної господар-
ської діяльності або на випадок необхідності. 
У такому сенсі резерв може приймати різну 
матеріальну форму, а саме резервний запас 
сировини, матеріалів, палива, виробничих 
площ. До таких резервів можуть застосовува-
тись методи фактичного контролю. З іншого 
боку, резервами також називають невико-
ристані, невичерпні можливості розвитку та 
вдосконалення основного або інших видів 
діяльності відносно вже досягнутого рівня: 
резерв підвищення продуктивності праці, під-
вищення ефективності на одиницю вкладе-
них коштів, підвищення ефективності вироб-
ництва [2, с. 271]. 

Також існують резерви, що формуються 
відповідно до законодавства та установчих 
документів, утворюються за рахунок чистого 
прибутку, отриманого організацією. Відомо, 
що умовою для створення резервного капі-
талу є наявність чистого прибутку. Якщо орга-
нізація отримала чистий (непокритий) збиток 
за звітний рік, то відрахування в резервний 
капітал не здійснюються [3, с. 3, 6]. 

Для організації комплексного й цілеспря-
мованого пошуку резервів їх класифікують 
за різноманітними ознаками, що наведено у 
рис. 1. Із рис. 1 бачимо, що за способом вияв-
лення резерви поділяються на явні та прихо-
вані. Зазначимо, що явні – резерви, які легко 
виявити за даними бухгалтерського обліку, 
до яких відносяться очевидні втрати і пере-
витрати. 

До безумовних належать резерви, що 
пов’язані з недопущенням безумовних втрат 
сировини, матеріалів, робочого часу (брак, 
недостача та псування продукції, виплачені 
штрафи тощо). Умовні втрати – перевитра-
чання ресурсів порівняно з чинними нор-
мами на підприємстві. Приховані – резерви, 
що можуть бути виявлені в результаті аналізу 
шляхом порівняння з іншими об’єктами.

Дана класифікація не вичерпує існування 
інших ознак групування і видів резервів, а 
лише систематизує підхід до їх пошуку. Наяв-
ність різновидів резервів залежить від кон-
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кретних умов діяльності й завдань кожного 
підприємства.

Слід зазначити, що виявлення господар-
ських резервів є одним із основних завдань 
економічного аналізу. Виявлення резервів 
підприємства є важливою ділянкою роботи, 
необхідною в першу чергу для обґрунтованого 
планування діяльності, своєчасного вико-
нання і перевиконання планів, підвищення 

ефективності роботи підприємства. В процесі 
виявлення резервів підприємства слід брати 
до уваги основні принципи, що допоможуть в 
їх пошуку (табл. 1).

Слід зазначити, що комплектний резерв 
являє собою найменший із трьох резервів, 
його ще називають поточним і реальним. 
Існує також поняття максимальний резерв – 
це найбільший резерв із трьох визначених та 

Рис. 1. Класифікація резервів підприємства
Джерело: сформовано автором на основі джерела [4]
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Види резервів за кваліфікаційними ознаками 

За місцем утворення: 
-внутрішньогосподарські 

-галузеві 
-регіональні 
-національні 

 

За видами ресурсів: 
резерви, пов’язані з 

підвищенням ефективності 
використання: 

 - трудових ресурсів  
- засобів праці 

- предметів праці 

За часом використання: 
- поточні 

(короткострокові) 
 - перспективні 
(довгострокові) 

За стадією життєвого 
циклу: 

- передвиробничі  
- виробничі 

 - експлуатаційні 

За характером впливу на 
результати діяльності: 

- екстенсивного типу  
- інтенсивного типу 

За способом виявлення: 
- явні (умовні і безумовні)  

- приховані 

За змістом: 
- організаційно-технічні  

- економічні  
- соціально-психологічні 

За стабільністю: 
- стабільні (постійно 

діючі)  
- випадкові (епізодичні) 

За узагальнюючими показниками 
ефективності: 

- резерви збільшення обсягів 
виробництва і реалізації продукції  
- резерви зниження собівартості 

продукції 
 - резерви збільшення прибутку і 

підвищення рентабельності 
 - інші 
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він не може використовуватись до тих пір, 
поки не будуть виявлені можливості збіль-
шення обсягу виробництва продукції в такому 
ж розмірі і по двох інших групах факторів, 
тобто поки він не буде комплектним. Різниця 
між максимальним і мінімальним резервами 
становить перспективний резерв, для вико-
ристання якого потрібно продовжувати пошук 
резервів по двох інших групах факторів. Поки 
додаткові резерви не знайдено, перспектив-
ний резерв лишається некомплектним, а зна-
чить, нереальним. 

В теорії та практичній діяльності господар-
ських суб’єктів існує певна методика вияв-

лення, вимірювання, оцінки та мобілізації 
резервів, що включає такі складові:

– визначення робіт з виявлення напрямів 
пошуку резервів;

– методи і способи вимірювання виявлених 
резервів;

– оцінка загального розміру резервів;
– заходи щодо практичної реалізації резервів.
Виявлення резервів, а також визначення 

реальних шляхів та термінів їх мобілізації вва-
жається одним з основних завдань економіч-
ного аналізу діяльності усіх ланок господар-
ства. Для того, щоб ефективно зорганізувати 
пошук резервів необхідно мати чітке уявлення 

Таблиця 1
Принципи пошуку резервів

Назва принципу Характеристика
Науковості Необхідно чітко знати економічну сутність господарських резервів, 

джерела та основні напрями їх пошуку, методику й техніку їх розра-
хунку й узагальнення.

Комплексності 
та системності

Пошук резервів повинен здійснюватися комплексно по всіх виробни-
чих підрозділах і на всіх стадіях життєвого циклу продукції. Системний 
підхід до виявлення резервів означає вміння виявляти й узагальню-
вати їх з урахуванням взаємозв’язку та взаємообумовленості явищ, 
що вивчаються.

Провідної ланки В діяльності підприємства при вивченні будь-якого показника можна 
визначити найбільш резервомісткий об’єкт. Так, в аналізі собівартості 
продукції виділяють ті затрати, які займають найбільшу питому вагу. 
Це дозволяє звузити коло робіт і зосередити зусилля на найбільш 
ефективному з точки зору резервів об’єкті.

Виділення  
«вузьких місць»

У діяльності підприємства виділяють об’єкти, що містять найбільше 
число упущень і втрат.

Ранньої діагностики Полягає в попередженні небажаних відхилень, які можуть з’явитися в 
ході виробничого процесу. Ліквідація таких відхилень дозволяє підви-
щити результативність виробництва. Чим оперативніше проводиться 
пошук резервів, тим більш ефективним є цей процес. Особливо важ-
ливе значення має скорочення часу між виявленням і освоєнням 
резервів.

Комплектності Резерви групуються за простими елементами процесу виробництва, 
тобто за предметами праці, засобами праці та живою працею, також 
необхідно враховувати, що кількісне сумування резервів за цими 
трьома групами факторів недопустиме, адже резерв по кожному з цих 
елементів повинен бути забезпечений резервами двох інших.

Попередження 
повторного підрахунку 
резервів

Ситуація, при якій резерв підраховується повторно може виникнути 
під час їх узагальнення, коли не враховується взаємодія інших фак-
торів, від яких залежать результати господарської діяльності. Чітке 
уявлення про взаємозв’язок, взаємодію та взаємопідпорядкованість 
показників, на основі яких проводиться виявлення резервів допоможе 
уникнути повторного їх підрахунку. 

Реальності Під час підрахунку резервів необхідно враховувати реальні можли-
вості підприємства, а їх величина повинна бути підкріплена відповід-
ними заходами.

Оптимального 
поєднання різних 
видів аналізу

Використання різних видів аналізу та їх уміле поєднання (техніко-еко-
номічного, функціонально-вартісного, фінансового і т. ін.) дозволяє 
виявити можливості підвищення ефективності всіх сторін господарю-
вання.

Джерело: сформовано автором на основі джерела [4]
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щодо характеру та місця виникнення кожного з 
їх видів. Пошук резервів відбувається у кілька 
етапів: аналітичний, організаційний і функціо-
нальний. Саме аналітичний етап призначений 
виявленню і вимірюванню резервів. Виявити 
резерви підприємство може спираючись на 
дані аналізу первинних та облікових докумен-
тів, що засвідчують різні факти господарських 
операцій. Проте методика виявлення зале-
жить також від виду резерву. Слід зазначити, 
що деякі науковці, зокрема, Д. І. Понакова 
запропонувала розділити резерви за еконо-
мічним змістом на такі види, як матеріальні, 
трудові та фінансові. Відповідно, вона вва-
жає, що матеріальні резерви, які виступають 
предметом фінансово-господарської політики 
юридичних і фізичних осіб і полягають у збе-
реженні конкретного майна, грошових засо-
бів на випадок потреби, в обліку не будуть 
відображатися взагалі, або будуть виділені в 
складі іншого майна. Щодо трудових резер-
вів, то вони також залишаються поза рам-
ками бухгалтерського та фінансового обліку. 
Для того, щоб оцінити ефективність викорис-
тання робочої сили та виявити резерви підви-
щення продуктивності праці використовується 
інформація управлінського обліку. Фінансові 
резерви в свою чергу являють собою пред-
мет економічної інформації, що також форму-
ється в управлінському обліку. Про фінансові 
резерви можна сказати, що вони є лише пред-
метом економічної (облікової) політики органі-
зації, абсолютно залежать від волі власника 
та не впливають на номінальну оцінку прав і 
зобов’язань. Вони призначені компенсувати 
вплив різних фактів господарського життя на 
реальну оцінку активів, капіталу і зобов’язань 
підприємства і звісно ж на фінансовий резуль-
тат. З цього випливає, що резерви, які форму-
ються у бухгалтерській звітності, мають лише 
фінансовий характер [5]. 

Другим етапом пошуку резервів є організа-
ційний, який складається із системи заходів 
щодо мобілізації виявлених на попередньому 
етапі резервів. При цьому розробляється комп-
лекс інженерно-технічних, організаційних, 
економічних і соціальних заходів, які забез-
печують використання виявлених резервів. 
До них можуть належати: удосконалення тех-
нології, організації, управління, матеріально-
технічної бази виробництва, матеріального 
стимулювання працівників тощо. Мобілізація 
внутрішніх резервів необхідна для покра-
щення платоспроможності підприємства. 
Наприклад, забезпечення фінансового «оздо-
ровлення» підприємства потребує пошуку та 

мобілізації внутрішніх резервів забезпечення 
позитивності та зростання чистого грошового 
потоку підприємства, під яким розуміється різ-
ниця між вхідними та вихідними грошовими 
потоками, що генерується у перебігу здій-
снення господарсько-фінансової діяльності. 
Полегшенню процедури пошуку та залучення 
цих резервів сприяє системна класифікація 
резервів зростання чистого грошового потоку 
за такими ознаками: вид діяльності, наслідки 
мобілізації, сутність заходів, термін викорис-
тання, функціональна сфера, рівень пошуку 
тощо [6]. 

Останнім етапом пошуку резервів є функ-
ціональний, в процесі якого відбувається 
втілення в життя розроблених заходів, здій-
снення контролю над ними. Також на даному 
етапі оцінюються результати впровадження 
у виробництво отриманого економічного 
ефекту [7].

Слід зазначити, що деякі науковці, розді-
ливши резерви на економічні, фінансові та 
облікові, вважають, що саме облікові мають 
значення у бухгалтерському обліку. Осно-
вною метою бухгалтера щодо процесу відо-
браження резервів є надання інформації про 
величину та зміни облікових та фінансових 
резервів підприємства. Обліковим резерву-
ванням називають процес планування, фор-
мування шляхом здійснення відповідного 
бухгалтерського запису, збереження та вико-
ристання, тобто спрямування зарезервова-
них коштів на визначені цілі та відображення 
цього в обліку здійсненням відповідних запи-
сів. Для бухгалтера важливо контролювати 
процес резервування в розрізі кожної вище 
наведеної фази, адже завдяки цьому він 
може у вартісному вимірнику оцінити ступінь 
готовності використати певний обсяг ресур-
сів у випадку виникнення у ньому потреби в 
майбутньому [8].

Важливу роль відіграє також процес ана-
лізу існуючих резервів підприємства, мета 
якого залежить від виду резерву та його при-
значення. Основною метою аналізу економіч-
них резервів (як потенційних можливостей) є 
знайти можливі шляхи покращення ефектив-
ності діяльності підприємства. Так як вони 
виступають лише об’єктом аналізу та контр-
олю, тобто в обліку не відображаються, то 
основним суб’єктом їх використання є техніч-
ний відділ підприємства. Аналіз матеріальних 
резервів, необхідний для визначення опти-
мальної кількості майна та цінностей необ-
хідних для захисту від негативного впливу 
зовнішніх та внутрішніх факторів, зокрема на 
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виробничий цех підприємства. Щодо аналізу 
фінансових резервів, які знаходять своє відо-
браження в обліку, аналізі та контролі, то його 
метою є застереження від зниження фінан-
сової стійкості бізнес-діяльності при існуючих 
негативних впливах екзогенних та ендоген-
них факторів. Так як деякі автори виділяють 
поняття облікові резерви, то варто зазначити, 
що їх аналіз дозволить гармонізувати доходи 
та витрати підприємства, а також уточнити 
оцінку доходів, витрат, активів, капіталу та 
зобов’язань підприємства. Вони виступають 
інформаційним забезпеченням фінансового 
планування [9].

Щоб досягнути бажаного результату пошук 
резервів на підприємстві має бути організова-
ний з дотриманням певних вимог, найбільш 
важливі з яких наведені на рис. 2.

Висновки із цього дослідження. Отже, 
в економічних дослідженнях розрізняють два 

поняття резервів, а саме – це резервні запаси, 
наприклад товарно-матеріальних цінностей, 
грошових коштів, наявність яких необхідна 
для безперервного функціонування господар-
ської системи, її планового господарювання, 
і не використані можливості покращення 
результатів господарсько-фінансової діяль-
ності підприємства, зниження поточних та 
авансованих витрат матеріальних, трудових 
та фінансових ресурсів. Процес формування 
резервів є одним із найефективніших інстру-
ментів забезпечення стабільності діяльності 
підприємства та самострахування від ризи-
ків. Серед особливостей методики виявлення 
та аналізу існуючих резервів підприємства 
можна виділити:

1) класифікація та групування резервів за 
видами що безпосередньо характерні для 
кожного підприємства залежно від умов та 
завдань його діяльності;
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масовість пошуку резервів, тобто залучення до цього процесу максимальної 
кількості персоналу підприємства усіх рівнів управління та сфер діяльності 

 

інформаційна та аналітична підтримка процесу пошуку резервів 

забезпечення комплексності пошуку резервів, тобто охоплення процесом 
пошуку резервів усіх сфер та функціональних напрямів діяльності, усіх етапів 
торговельно-технологічного процесу 

 

визначення «вузьких місць», «проблемних зон», ліквідація яких дасть найбільш 
суттєвий ефект для фінансової стабілізації підприємства 

 

визначення першочергових сфер (напрямів) пошуку, враховуючи системні 
взаємозв'язки та ефект синергізму, який виникає при їх мобілізації 

 

врахування як позитивних, так і негативних наслідків мобілізації окремих видів 
резервів 

оцінка наявності організаційно-економічних передумов для отримання кінцевого 
результату від мобілізації резервів у вигляді приросту чистого грошового потоку 

 

врахування часових та грошових витрат, пов'язаних з пошуком та мобілізацією 
окремих видів резервів, оцінка економічної доцільності їх мобілізації за 
критерієм максимізації теперішньої вартості чистого грошового потоку 

Рис. 2. Основні вимоги щодо пошуку резервів підприємства
Джерело: сформовано автором на основі джерела [6]
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2) наслідування основним принципам пошуку 
резервів;

3) розмежування пошуку резервів на три 
етапи: аналітичний, організаційний, функціо-
нальний;

4) обсяг наявних резервів господарської 
системи можна виміряти розривом, який існує 
між досягнутим та можливим рівнем викорис-
тання наявного ресурсного потенціалу, вклю-
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чаючи не використані можливості його попо-
внення та оновлення;

5) вивчення основних вимог для оптимі-
зації процесу пошуку резервів на підпри-
ємстві.

Отож своєчасне виявлення та аналіз існу-
ючих резервів підприємства є однією із най-
важливіших умов розвитку підприємства у 
сучасному конкурентному середовищі.
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The current activity of enterprises is carried 
out in rather unfavourable economic, political, 
and social conditions and is constantly accom-
panied by risks. It is expedient for enterprises 
to learn how to forecast unpredictable costs 
and losses. One of the main methods of pro-
tection is the provision of future costs and pay-
ments. Accumulation of sources for the repay-
ment of expenses incurred during the year, as 
well as the provision of other purposes, con-
tributes to a sufficient financial stability of the 
enterprise.

Scientists interpret the concept of “reserves” 
ambiguously because it depends on the sphere, 
the field of economic knowledge, in which they 
are applied. The reserve is usually understood 
as a certain stock of something for a continuous 
business or in case of necessity. Reserves are 
also called unused, inexhaustible opportunities 
for the development and improvement of basic 
or other activities relative to the level already 
achieved. For the organization of a comprehen-
sive and purposeful search for reserves, they are 
classified according to various features. In order 
to effectively organize the search for reserves, it 
is necessary to have a clear idea of the nature 
and place of occurrence of each of their species. 
The search is carried out in several stages: ana-
lytical, organizational, and functional. The very 

analytical stage is intended for the detection and 
measurement of reserves, the organizational 
one consists of a system of measures for the 
mobilization of identified reserves, and a func-
tional one is characterised with the implemen-
tation of measures for the use of reserves, their 
monitoring and evaluation.

Determining the work to identify areas for 
finding reserves, methods and means for mea-
suring the identified reserves, assessing the 
overall size of reserves, and measures for the 
practical implementation of reserves – all are 
elements of the methodology for identifying 
reserves and analysing existing ones. At the 
same time, employees of the accounting depart-
ment and planning and economic department 
have to analyse a large number of primary and 
accounting documents that certify various facts 
of business operations. The main objective of 
the accounting officer regarding the presentation 
of reserves is to provide information about the 
size and changes in the enterprise’s accounting 
and financial reserves.

Consequently, identifying enterprise reserves 
is an important part of the work that is necessary 
for a well-grounded planning of activities, timely 
implementation and overfulfilment of plans, 
and increasing the efficiency of the enterprise’s 
operations.


