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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ РЕЗЕРВІВ 

ВИРОБНИЦТВА 
 

Основною функцією аналізу господарської діяльності є пошук резервів 

підвищення ефективності виробництва та розробка конкретних заходів щодо 

їхнього використання. Мобілізація резервів виробництва дає змогу збільшити 

випуск продукції, поліпшити її якість при порівняно невеликих додаткових 

капітальних вкладеннях та незначному збільшенні витрат матеріалів, палива, 

енергії тощо. Використання резервів виробництва забезпечує  значну 

економію суспільної праці, підвищення її продуктивності, здешевлення 

виробництва продукції, збільшення внутрішньовиробничих накопичень. 

Проблемам теорії і практики виявлення та використання резервів 

присвячені праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Баканова М.І., 

Шеремета О.Д., Купалової Г.І., Савицької Г.В., Пархомчука О.О., Чумаченка 

М.Г., Яцківа М.І та ін. Проте, незважаючи на значні здобутки науковців,  

існує проблема неоднозначного тлумачення поняття "резерви". 

У перекладі з латинської мови слово reservere означає "економити, 

зберігати", а у французькій мові reserve – це "запас". 

В економічній літературі поняття "резерви" застосовується у двох 

значеннях: по-перше, як запаси, ресурси, необхідні для забезпечення 

безперебійного виробничого процесу, по-друге, як невикористані можливості 

подальшого розвитку та удосконалення наявного рівня виробництва, 

наприклад  резерви  зростання  рівня  продуктивності,  оплати  праці, резерви 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909-19
http://nauka.kushnir.mk.ua/
http://nauka.kushnir.mk.ua/
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зниження собівартості продукції, резерви збільшення обсягу виробництва, 

прибутку, рентабельності тощо. [4] 

На кожній ділянці виробництва є резерви. Це пояснюється не тільки 

можливими упущеннями, а й тим, що досягнення науки і техніки, передовий 

досвід впроваджуються у виробництво неодночасно. На тих ділянках,  де 

вони ще не впроваджені, утворюються резерви. Чим швидше нові методи 

виробництва будуть розповсюджені, тим повніше будуть використані  

резерви виробництва. [4] 

Для узагальнення теоретичних підходів до трактування сутності 

поняття «резерви виробництва» згрупуємо найбільш вживані визначення у 

вигляді таблиці 1. 

Таблиця 1 

Теоретичні підходи до розуміння сутності поняття «резерви 

виробництва» 

Автор Визначення 

М.І. Баканов, 

А.Д. Шеремет [1] 

Резерви – невикористані можливості зниження 

поточних та авансованих затрат матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів за умови незмінного 

рівня розвитку продуктивних сил та виробничих 

відносин. 

Економічна 

енциклопедія [2] 

Резерви виробництва – внутрішні можливості 

кращого використання ресурсів підприємств,  

компаній, що дають змогу збільшувати обсяг 

виробництва продукції, підвищувати її якість без 

залучення додаткових коштів із зовнішніх джерел і 

власного резервного фонду. 

Г.І. Купалова [4] Резерви – можливості поліпшення використання 

ресурсів підприємств у результаті удосконалення 

техніки і технології, організації праці і виробництва, 

подолання вузьких місць, а також приведення в дію 

виробничих ресурсів, які не використовувалися  

раніше. 

Г.В. Савицька [5] Господарські резерви – можливість розвитку 

виробництва щодо досягнутого рівня при 

використання досягнень науково-технічного прогресу. 

М.Г. Чумаченко [3] Резерви – це невикористані можливості 

підвищення ефективності виробництва за рахунок 

поліпшення використання ресурсів внаслідок 

запровадження певних заходів. 

М.І.Яцків [6] Резерви – це потенційні можливості підвищення 

ефективності виробництва за рахунок поліпшення 

використання ресурсів внаслідок  впровадження 

певних заходів. 

Отже, за результатами аналізу трактування поняття «резерви» можна 

зробити висновки, що визначення даної дефініції різними авторами є 

схожими, однак  існують й  деякі  відмінності. М.Г. Чумаченко  та   М.І.Яцків 
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ґрунтуються на класичному визначенні сутності резервів. М.І. Баканов та 

А.Д. Шеремет вважають, що резерви – невикористані можливості зниження 

поточних та авансованих затрат матеріальних, трудових і  фінансових 

ресурсів за умови незмінного рівня розвитку продуктивних сил та  

виробничих відносин. Зокрема, Г.І. Купалова зазначає, що резервами також є 

приведення в дію виробничих ресурсів, які не використовувалися раніше. 

Отже, резерви виробництва — це невикористані або згаяні можливості 

кращого використання трудових, матеріальних, технічних і фінансових 

ресурсів, які можуть бути використані додатково або більш ефективним 

способом в результаті удосконалення техніки, технології, організації 

виробництва, праці й управління. Мобілізація резервів виробництва є 

найбільш економічним джерелом зростання ефективності виробництва. 
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В сучасних умовах успішна діяльність кожного підприємства залежить 

від рівня економічної ефективності виробництва готової продукції. Облік та 

аналіз готової продукції, а також її реалізації є важливою проблемою в 

діяльності сучасних підприємств України, тому що завдяки виробництву 

готової продукції вони отримують та максимізують свій прибуток. 

Проблемам методології, теоретичного та практичного обґрунтування 
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