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94  

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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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ РИТМІЧНОСТІ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

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 

питань аналізу ритмічності роботи підприємства присвячені наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних вчених: В.Є. Адамова, Ю.І. Жернакова, Г.В. 

Савицької, Є.В. Мниха, Ю.Б. Кашубіної, О.Б. Короленко, Ф.Ф. Бутинця, С.М. 

http://slovopedia.org.ua/38/53408/383638.html
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Бухало та інших. Основні дослідження з питань аналізу ритмічності роботи 

підприємства, зокрема ритмічності виробництва готової продукції були 

зроблені вченими за часів командно-адміністративної економіки, оскільки 

ритмічність впливала на виконання планів не тільки по підприємству, а й по 

галузі, в якій воно працювало. За сучасних умов господарювання 

дослідження даного питання дещо призупинене та є недостатньо вивченим як 

з теоретичної, так і з практичної точки зору. 

Дотримання ритмічності реалізації готової продукції має важливе 

значення не тільки для підприємства, але й для держави в цілому. Оскільки 

своєчасне і повне відвантаження готової продукції покупцям та отримання 

запланованого прибутку від її реалізації забезпечує виплату заробітної плати 

та премій працівникам, сплату податків державі та дивідендів власникам [1]. 

Ритмічність реалізації готової продукції має тісний зв'язок з 

ритмічністю її виробництва. Так, для характеристики ритмічності 

виробництва, а, отже і ритмічності реалізації готової продукції пропонується 

використовувати прямі і непрямі показники. До прямих показників  

відносять: коефіцієнт ритмічності; коефіцієнт варіації; коефіцієнт 

аритмічності; питому вагу виробництва продукції на кожну декаду до 

місячного випуску, за кожний місяць до квартального випуску, за кожний 

квартал до річного обсягу виробництва. До непрямих показників ритмічності 

належать: наявність доплат за надурочні роботи, оплата простоїв з вини 

суб’єкта господарювання, втрати від браку, сплата штрафів за недопоставку 

та несвоєчасне відвантаження продукції [2]. 

Але ми вважаємо, що аналіз ритмічності реалізації готової продукції 

має певні особливості, які зумовлені самою сутністю ритмічності реалізації. 

В свою чергу, при аналізі ритмічності виробництва готової продукції 

необхідно враховувати, як дні недовиконання, так і дні перевиконання плану. 

Оскільки, перевиконання плану виробництва, при незмінному обсязі 

реалізації готової продукції, як і його недовиконання носить негативний 

характер для підприємства, зокрема у нього виникають додаткові витрати на 

зберігання нереалізованої готової продукції, зростають її залишки на складі 

та уповільнюється оборотність капіталу підприємства. 

Процес реалізації продукції складається з відвантаження готової 

продукції покупцям та отримання прибутку від її реалізації. Тому аналіз 

ритмічності реалізації продукції пропонуємо здійснювати за такими етапами: 

- по-перше, визначити ритмічність відвантаження готової продукції; 
- по-друге, розрахувати ритмічність прибутку від реалізації готової 

продукції. 

Аналіз ритмічності відвантаження готової продукції пропонуємо 

здійснювати шляхом розрахунку коефіцієнту аритмічності по дням 

накопиченими підсумками за наступні періоди часу: місяць, квартал, рік. 

Аналіз ритмічності відвантаження готової продукції накопиченими 

підсумками за встановлений період дасть можливість побачити справжню 

картину ритмічності реалізації, бо дні недовиконання плану будуть 

компенсуватися днями перевиконання плану. Також, вважаємо за доцільне 

при   аналізі   ритмічності   відвантаження   готової   продукції розраховувати 
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коефіцієнт аритмічності тільки у ті дні, коли план реалізації не виконувався. 

Перевиконання плану з відвантаження готової продукції ми не вважаємо 

порушенням ритмічності, адже збільшення обсягів реалізації продукції є 

основною задачею підприємства. 

Наступним етапом аналізу ритмічності реалізації продукції є аналіз 

ритмічності отримання прибутку від реалізації продукції, який пропонуємо 

здійснювати аналогічно аналізу ритмічності відвантаження продукції та 

розраховувати коефіцієнт аритмічності отримання прибутку від реалізації. 

[3]. 

При наведеному ефективному аналізі підприємство зможе чітко 

регулювати відвантаження продукції, спостерігати за виконанням плану, 

здійснювати напрями для підвищення ефективності роботи підприємства з 

метою прогнозування дій на майбутню реалізацію готової продукції,  

внесення змін щодо причин, які викликають недовиконання плану або не 

стабільну роботу. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що у сучасних умовах 

господарювання ритмічна робота підприємства є однією із важливих 

складових його ефективної діяльності. Саме завдяки ритмічній роботі 

досягається запланований обсяг випуску та реалізації продукції, а отже і 

запланований рівень прибутку. У свою чергу, постійні збої у процесі 

реалізації продукції, зумовлюють накопичення її на складах, призводять до 

порушень договірних зобов’язань перед покупцями, що негативно впливає на 

кінцеві фінансові результати підприємства. 
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В зв'язку із загостреною проблемою кризи неплатежів в Україні, 

підприємствам необхідно постійно стежити за дебіторською заборгованістю 

та дотримуватися її оптимального рівня в активах. Сьогодні в період 

глобальних змін в різних сферах діяльності суспільства питання дебіторської 


