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У статті розглядаються теоретичні підходи до визначення сутності категорії 

резерви. Проведені дослідження сутності резервів виявили, що кожен автор намагається 
розкрити сенс терміна «резерви» відповідно до специфіки своєї галузі знань. Автор про-
понує до категорії резерви застосувати наступні аспекти: обліковий, господарський, ор-
ганізаційний, економічний та соціальний. 

The theoretical approaches are discuseed in the paper to determining the nature reserves 
category. The researches on the nature reserves discovered that each author tries to uncover the 
meaning of the term "reserves" specific to their area of expertise. The author proposes to apply 
to the category of reserves the following aspects: accounting, economic, institutional, economic 
and social. 
 

Постановка проблеми. Внаслідок світової кризи, останніми роками 
українські промислові підприємства значно знизили обсяги продукції, що ви-
готовляється ними. До того ж, сучасні умови господарювання характеризу-
ються високим ступенем мінливості макроекономічних показників, загост-
ренням конкурентної боротьби, суттєвим зростанням вимог споживачів до 
якості товарів і обслуговування. В таких умовах підприємство може втратити 
ринки збуту, клієнтів, зазнати збитків, що вплине на його стан. Тому, з метою 
зниження впливу цих негативних явищ, підприємство повинно мати достат-
ній розмір сформованих резервів. Резерви підприємства повинні мати науко-
во обґрунтований обсяг, а також мати відповідну номенклатуру. Сучасна на-
ука оперує великою різноманітністю тлумачень категорій «резерви», «резер-
ви підприємства», в залежності від напряму досліджень, галузевих особливо-
стей, а також внаслідок недосконалості нормативно-законодавчої бази.  

Резерв - поняття, часто вживане в повсякденній мові, наукових еконо-
мічних виданнях, практичній діяльності підприємств. Цей термін має значне 
смислове навантаження. В наш час поки що залишаються дискусійними ба-
гато підходів до визначення резервів. Існування різних підходів у багатьох 
випадках призводить до невизначеності в оцінці їх економічного сенсу, оскі-
льки резерви розглядаються з різних точок зору, різних позицій: позиції дер-
жави, регіону, окремої галузі, підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін «резерв» походить 
від французького reserve, що в перекладі українською мовою означає «за-
пас», або від латинського reserve - «зберігаю». У більш широкому сенсі цього 
слова резервами вважаються невикористані можливості підвищення ефекти-
вності виробництва. Виявлення резервів в такому розумінні та визначення 
реальних шляхів і термінів їх мобілізації є одним з головних завдань еконо-
мічного аналізу діяльності всіх господарських ланок [29]. 

У Великій радянській енциклопедії резерв - це запас чого-небудь на 
випадок необхідності; джерело, звідки черпаються необхідні нові ресурси [1]. 
Відповідно до Тлумачного словника В. Даля, резерв - запас, речі про запас, в 
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запасі, запасне військо, запасна сила [2]. Словник С.І. Ожегова визначає ре-
зерв як запас, звідки черпаються нові сили, ресурси; частина військ що 
залишається у розпорядженні керівника для використання її в потрібний мо-
мент; склад військовозобов'язаних, які призиваються в армію за мобілізацією 
[3]. Відповідно до Великого економічного словника А.Б. Борисова, резерви - 
це запаси (матеріальні й грошові), створені для компенсації дії різних невра-
хованих факторів на ринку, стихійних лих, збоїв у виробництві; можливості 
покращання використання наявних виробничих ресурсів [4]. Великий 
економічний словник під редакцією А. Азриліяна пропонує нам власне ви-
значення резервів, доповнюючи наведене вище і додає нове, визначає, що ре-
зерв - це відокремлена частина активів, яка концентрується у резервних 
(страхових) фондах - як централізованих, так і децентралізованих і 
призначається для покриття непередбачуваних потреб, витрат для 
підстрахування [5]. Згідно тлумачного словника української мови Д.Г. Грин-
чишина - резерв - це, по-перше, запас чого-небудь, що спеціально 
зберігається для використання у випадку необхідності; а по-друге, 
можливості, засоби, ще невикористані для здійснення чого-небудь. Сучасний 
економічний словник Райзберга Б.А. визначає резерв як запас будь-чого 
(товарів, грошових коштів, іноземної валюти і т.д.) на випадок потреби; дже-
рело, з якого черпаються спеціально збережені ресурси у випадку гострої по-
треби їх використання. 

У своїх дослідженнях М.М. Астахова з’ясувала, що з боку 
економічного аналізу вчені кінця ХХ ст. під резервами розуміли 
невикористані можливості збільшення ефективності виробництва, посилення 
дії факторів, що сприяють зростанню ефективності господарювання, та усу-
нення негативного впливу інших факторів [6]. На думку М.І. Баканова та 
О.Д. Шеремета, під резервами треба розуміти невикористані можливості 
зменшення поточних та авансованих затрат матеріальних, трудових та 
фінансових ресурсів за умови незмінного рівня розвитку продуктивних сил 
та виробничих відносин [7].  

Доктор економічних наук, професор В. В. Царьов [19] стверджує, що 
резерви - це потенційні можливості, які упускаються фірмою або 
підприємством, і які забезпечують подальше підвищення економічної 
(соціальної, екологічної) ефективності виробництва за рахунок 
якнайповнішого використання у всіх сферах діяльності підприємства досяг-
нень науково-технічного прогресу і передового досвіду. 

А. Н. Азріліян [18] дає декілька визначень терміну «резерви». По-
перше, резерви - це запас чого-небудь на випадок потреби. По-друге, резерв - 
це джерело, звідки черпаються необхідні нові матеріали, сила. По-третє, ре-
зерви - це відособлена частина активів, яка концентрується в резервних фон-
дах як централізованих, так і децентралізованих і призначається для покриття 
непередбачених потреб, витрат для підстрахування ризиків. 

Щоб уникнути цієї термінологічної плутанини, Г. В. Савіцька пропонує 
використовувати термін «резервні фонди» як запаси матеріальних ресурсів і 
термін «господарські резерви» як можливості розвитку виробництва щодо 
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досягнутого рівня на основі використання досягнень науково-технічного 
прогресу. Крім цього, за її словами, економічна сутність резервів збільшення 
ефективності виробництва полягає в повному та раціональному використанні 
зростаючого потенціалу для отримання більшого обсягу високоякісної 
продукції за мінімальних затрат праці на одиницю продукції [8]. 

У роботі «Роль резервів в забезпеченні економічної стійкості 
підприємств: теоретичний аспект» В. М. Ячменьова, М. С. Федоркіна [20, 21] 
відзначають, що економічна суть резервів як чинника, що забезпечує 
економічну стійкість підприємства в ринкових умовах, полягає в 
якнайповнішому і раціональнішому використанні потенціалу підприємства 
для забезпечення зростання об'ємів конкурентоздатної продукції при най-
менших витратах всіх видів ресурсів. 

Загалом в економічній літературі [12, 13, 14, 15, 16, 17] розрізняють два 
поняття резервів. По-перше, резерви як плановані запаси ресурсів. По-друге, 
резерви як можливості підприємства. У першому випадку бачення резервів 
полягає у їх ототожненні із резервними фондами, які створюються на випа-
док додаткової потреби, та являють собою економічну категорію, яка має 
вартісні та натуральні вимірювачі. У другому - мова йде про 
внутрішньогосподарські резерви, як втрати і можливості підвищення 
ефективності виробництва. 

Утворення такого роду резервів зумовлено невикористанням у визна-
чений період часу ресурсів, введених у виробничий процес, але не задіяних у 
створенні продукції. Виявлення таких резервів повинно супроводжуватися 
зміною умов виробництва, а використання - базуватися на досвіді, знаннях, 
шляхом економії, попередженні втрат і невиробничих витрат.  

Автори [25] спираючись на дослідження попередників з питання суті ре-
зервів, виявили два основні напрямки визначення сутності резерву (табл. 1). 

Таблиця 1 
Аналіз сучасних підходів до визначення сутності резерву [25] 
Автори Сутність визначення 

1 2 
1 напрямок - резерви як невикористані можливості 

Чечевицина Л.Н.,  
Чуєв І.Н. [16] 

В практиці аналізу господарської діяльності розрізняють два по-
няття резервів: резервні запаси (сировина, матеріали, газ і т.д.), на-
явність яких забезпечує безперебійну роботу дій господарюючого 
суб'єкта, і резерви, як ще невикористані можливості росту вироб-
ництва, підвищення ефективності дій керівництва. 

Баканов М.И.,   
Мельник М.В.,   
Шеремет А.Д. [12] 

У економіці розрізняють два поняття резервів. По-перше, це запа-
си, наприклад, сировини, матеріалів, наявність яких необхідна для 
безперервного, планомірного розвитку господарства.  
По-друге, резерви як ще невикористані можливості росту вироб-
ництва, підвищення його якісних показників. 
Під резервами слід розуміти невикористані можливості зниження 
поточних та авансованих витрат матеріальних, трудових та 
фінансових ресурсів при даному рівні розвитку продуктивних сил 
та виробничих відносин. 
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Автори Сутність визначення 
1 2 

Бутинець Ф.Ф. [13] У спеціальній літературі та в практиці економічного аналізу 
термін "резерви" використовується у подвійному значенні: 
1) як запаси ресурсів, які необхідні для безперервного здійснення 
процесу виробництва, надання послуг тощо; 
2) як вимірювані, ще невикористані можливості розвитку та удо-
сконалення основного або інших видів діяльності відносно вже 
досягнутого рівня, тобто можливості підвищення ефективності 
виробництва. 
 

Шадріна Г.В.,  
Богомолец С.Р.,  
Косорукова И.В [17] 

В економіці розрізняють два поняття резервів: резервні запаси, на-
явність яких необхідна для безперервного процесу виробництва; 
резерви як ще невикористані можливості росту виробництва, під-
вищення його якісних показників. 

Бороненкова С.А. 
[23] 

Під резервами розуміються невикористані та постійно виникаючі 
можливості росту й удосконалення виробництва, поліпшення його 
кінцевих результатів. Резерви виробництва характеризуються роз-
ривом між досягнутим станом використання ресурсів виробництва 
й можливо більш повним їх використанням за рахунок ліквідації 
втрат та нераціональних витрат, впровадження досягнень науки й 
техніки. Процес утворення резервів безперервний, оскільки 
пов'язаний з науково-технічним прогресом, удосконаленням 
організації праці й управління. 

2 напрямок - резерви як можливості підвищення ефективності виробництва 
Савицкая  Г.В.  [8] Під господарськими резервами розуміють можливості підвищення 

ефективності діяльності підприємства на основі використання до-
сягнень науково-технічного прогресу та передової праці. 

Доля В.Т [24] Виробничі резерви - потенційні можливості підприємства нарощу-
вати обсяги виробництва й реалізації продукції, а також підвищу-
вати ефективність використання капіталу й трудових ресурсів. 

Житна І.П.,  
Таций І.В.,   
Житний Є.П. [14] 

Слово "резерв" походить від французького "reserve", що у пере-
кладі означає "запас", або від латинського "reserve" -"зберігати". У 
зв'язку з цим у спеціальній літературі та практиці економічного 
аналізу "резерв" використовується у двоякому значенні. По-перше, 
резервами є запаси ресурсів (сировини, матеріалів, устаткування, 
палива та ін.), які потрібні для безперебійної роботи підприємства. 
Вони створюються на випадок додаткової потреби у них, це так 
звані "резервні фонди). По-друге, резервами вважаються 
можливості підвищення ефективності виробництва. Такі резерви 
називають "господарські резерви". 

Хотинська Г.І.,  
Харитонова Т.В.[15] 

У економічній літературі та в практиці аналізу господарської 
діяльності зустрічається два визначення поняття "резерви". По-
перше, резерви - це запаси ресурсів, які необхідні для безперервної 
роботи підприємства, тобто резервні фонди. По-друге, резерви - це 
можливість підвищення ефективності виробництва та 
конкурентоспроможності підприємства, тобто господарські резер-
ви. 

 

Постановка завдання. Проаналізувавши існуючі визначення поняття 
"резерв", виявлено по суті, дві кардинальні точки зору з цього приводу. Пер-
ша полягає в ототожненні резервів і втрат, друга - в визначенні їх як 
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можливості чогось, наприклад, підвищення ефективності, прибутковості, 
рентабельності тощо. Існування такої полеміки у трактуванні резервів зумов-
лено економічною природою їх утворення, відповідно до чого можна 
виділити дві групи резервів: 1) резерви, пов'язані з усуненням втрат вироб-
ництва та нераціональних витрат; 2) резерви, пов'язані з підвищенням 
ефективності, удосконаленням техніки, технології й організації виробництва. 
Оскільки економічний зміст категорії резерви значною мірою залежить від 
сфери застосування, то для усунення розбіжностей необхідно чітко виділити 
сутнісні аспекти даної категорії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження проведені На-
горною І.В. [29] виявили, що характеристику резервам давали економісти-
бухгалтери, торкаючись різних аспектів цієї проблеми та надаючи поняттю 
«резерв» іншого сенсу, а саме розглядали його як особливий об'єкт обліку. На-
ведемо ряд їх визначень. Так, Я.В. Соколов вважає, що «резерви є накопичен-
ням для покриття очікуваних і чітко визначених витрат підприємства» [9]. 
Ю.А. Бабаєв вважає, що «резерви створюються для уточнення оцінки окремих 
статей бухгалтерського обліку та покриття майбутніх витрат і платежів» [10]. 

І. Бетге стверджує, що «резерви - це пасивні статті для відображення 
певних обов'язків організації, які точно не встановлені за обсягом або зміс-
том на звітну дату, а витрати, що лежать у їх основі, повинні (або можуть) 
бути віднесені до періоду виникнення цих обов'язків» [11]. Таким чином, ре-
зерв являє собою приховану, неявну витрату. Але саме витрата, тому що ре-
зервні кошти не можна використовувати на інші цілі, а прихована - з тієї 
причини, що кошти при цьому не витрачаються негайно, а тимчасово зали-
шаються в розпорядженні підприємства (реальні витрати виникають у май-
бутньому в результаті прояву наслідків реалізації ризиків, притаманних гос-
подарській діяльності організації в цей час) [29]. 

Аналіз нормативно-правової бази з питання сутності поняття "резерв" 
показав відсутність чіткого визначення даного терміну. У вітчизняних стан-
дартах бухгалтерського обліку, існує значна плутанина, ті самі слова (зокре-
ма, «забезпечення» і «резерви») можуть зустрічатися в складі різних термінів 
(або в поясненнях до них), внаслідок неточного перекладу з англійської мови 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.  

У пп.7-11 П(С)БО 10 та пп.13-18 П(С)БО 11 передбачено створення ре-
зерву сумнівних боргів та забезпечення, які являють собою запас ресурсів 
для використання у майбутньому.  

Також українські П(С)БО включають такі визначення: 1) забезпечення 
— один з видів балансових зобов’язань (п. 6 П(С)БО 11); 2) проте, у Формі 
№ 1 «Баланс» статті, що відповідають таким забезпеченням, виділені в окре-
му групу (балансовий розділ II «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»), 
що знаходиться в пасиві балансу між розділом I «Власний капітал» і розді-
лом III «Довгострокові зобов’язання»; 3) в той час як у діючому Плані рахун-
ків забезпечення майбутніх витрат і платежів (рахунок 47) включені до одно-
го класу з рахунками власного капіталу підприємства (клас 4 «Власний капі-
тал і забезпечення зобов’язань»); 4) відповідно до Інструкції № 291 на поза-
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балансовому рахунку 05 «Гарантії та забезпечення надані» враховуються, зо-
крема, видані підприємством забезпечення виконання власних зобов’язань і 
платежів (тут маються на увазі поручительства і застави) [22].  

Як зазначає автор [22], тільки ідея «рахунок 05 і забезпечення зо-
бов’язань» дійсно відповідає всім розумним вимогам зі створення системи 
бухгалтерського обліку. Інші ж страждають як неточністю у виборі слова 
(терміну) для фіксації поняття «оціночних резервів», так і повною довільніс-
тю при розташуванні відповідної статті (рахунку) у структурі балансу (плану 
рахунків). Тому необхідно підкреслити, що головне значення слова provision 
(причому не тільки в економічній науці, але навіть і в розмовній англійській) 
— це резерв, резервування, готування (до майбутніх потреб шляхом нагро-
мадження грошей), заготовляння, заготівля (запасів на випадок потреби). Та-
ким і має бути переклад. Таким він і був раніше - в радянському Плані раху-
нків 1985 р. навіть був рахунок 89 «Резерв майбутніх витрат і платежів». Од-
нак досить часто доводиться вживати «забезпечення» як синонім «резерву», 
тому що таке наше бухгалтерське законодавство на сьогоднішній день [22].  

В.Ф. Палій, В.В. Палій виділяють такі групи резервів: резерв на пога-
шення сумнівних боргів; резерв майбутніх витрат та платежів; резерви на 
знецінення активів (резерв на знецінення цінних паперів тощо); резервний 
капітал та цільові резервні фонди. Під резервним капіталом дослідники розу-
міють частину власного капіталу, створеного з чистого прибутку, для по-
криття балансових збитків та інших втрат, під цільовими резервними фонда-
ми - відрахування цільового призначення з чистого прибутку: для покриття 
очікуваних втрат, компенсації ризику та інших витрат, які виникають у ході 
фінансово-господарської діяльності та при розподілі прибутку [26]. 

Частина дослідників виділяють такий вид резервів як кадровий. 
А.Я. Кібанов [27] дає визначення кадровому резерву, трактуючи його як 
потенційно активну і підготовлену частину персоналу організації, здатну 
заміщати вищестоящі посади, а також частину персоналу, що проходить 
планомірну підготовку для заняття робочих місць вищої кваліфікації. 

На думку І. І. Мазура і В. Д. Шапіро [28], кадровий резерв - це група 
керівників і фахівців, що володіють здатністю до управлінської діяльності, 
відповідають вимогам, що пред'являються посадою того або іншого рангу, 
піддалися відбору і що пройшли систематичну цільову кваліфікаційну 
підготовку. 

Висновки. В наш час поки що залишаються дискусійними багато під-
ходів до визначення резервів. Проведені дослідження сутності резервів ви-
явили, що кожен автор намагається розкрити сенс терміна «резерви» відпові-
дно до специфіки своєї галузі знань, в процесі реалізації прикладних завдань 
бухгалтерського обліку, контролю, фінансового менеджменту та страхуван-
ня. Таким чином, до категорії резерви можна застосувати наступні аспекти: 

1) обліковий – кошти, витрати або зобов’язання відображені в певних 
статтях бухгалтерського обліку; 

2) господарський – можливості підвищення ефективності виробництва 
(передбачають залучення та вкладання ресурсів у розвиток виробництва); 
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3) організаційний – невикористані можливості підвищення ефективно-
сті виробництва (передбачають більш повне використання наявних ресурсів, 
за рахунок впровадження організаційних заходів); 

4) економічний – запаси певних ресурсів (у матеріальній або грошовій 
формі); 

5) соціальний – персонал організації здатний до професійного зростання. 
Виявлення і застосування багатьох аспектів категорії «резерви» дасть 

змогу у подальшому використовувати багатогранну характеристику дослі-
джуваного об'єкту при здійснені організаційно – економічних заходів, спря-
мованих на підвищення ефективності функціонування підприємства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 
В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ 

Дудчик О.Ю., ст. викладач 
Дніпропетровська державна фінансова академія  

 
Текст анотації українською мовою. Проведено аналіз необоротних активів сільсь-

когосподарських підприємств, розглянуто їх динаміку за п’ять років, визначено їх особли-
вості порівняно з підприємствами інших галузей. Проаналізовано фінансові результати 
діяльності сільськогосподарських підприємств з точки зору їх відтворювальних можли-
востей. Сформовано особливості відтворювальних процесів в аграрній галузі. 

Text annotations in English. Analysis of non-current assets farms examined their 
dynamics over the past five years, determined their features compared with companies in other 
industries. Analyzed the financial performance of farms in terms of their reproductive 
capabilities. Formed especially reproductive processes in the agricultural sector. 

 
Постановка проблеми. В умовах, коли основні фонди аграрних під-

приємств в більшості застарілі, зношені і вимагають  оновлення, постає пи-
тання про технічне переоснащення сільгоспвиробників та забезпечення його 
фінансовими ресурсами. Необоротні активи підприємства складають вагому 
частину його стратегічного потенціалу. А активи сільськогосподарських під-
приємств мають свої особливості. Дослідження необоротних активів, їх ана-




