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АнотАція
У статті розглянуто сутність понять «зобов’язання» та 

«забезпечення». Представлено вимоги до оцінки забезпе-
чень відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерсько-
го обліку. З’ясовано методику обліку операцій формування 
забезпечень наступних витрат і платежів. Завданням обліку 
в роботі визначено використання наявних механізмів фор-
мування забезпечень та обрання найкращого варіанту ство-
рення таких резервів.

Ключові слова: зобов’язання, непередбачені 
зобов’язання, забезпечення, наступні витрати і платежі, резер-
ви зобов’язань. 

АннотАция
В статье рассмотрена характеристика понятий обяза-

тельства и обеспечения. Представлены требования к оценке 
обеспечений в соответствии с международными стандартами 
бухгалтерского учета. Выяснена методика учета операций по 
формированию обеспечений будущих расходов и платежей. 
Задачей учета в работе определено использование существу-
ющих механизмов формирования обеспечений и избрание 
лучшего варианта создания таких резервов.

Ключевые слова: обязательства, непредусмотренные 
обязательства, обеспечения, будущие расходы и платежи, ре-
зервы обязательств.

AnnotAtion
The description of the concepts of liability and security is con-

sidered. Requirements for evaluation of provisions in accordance 
with international accounting standards are submitted. The method 
of accounting transactions forming provisions for future expenses 
and payments is clarified. The task of accounting for this area of 
work is the use of existing mechanisms for the formation of provi-
sions and choice of the best option to create such reserves.

Keywords: liabilities, contingent liabilities, provisions, follow-
ing costs and payments, liability reserves.

Постановка проблеми. В умовах ринкової 
конкуренції для гарантування фінансової без-
пеки промислового підприємства першорядного 
значення набуває створення ефективного меха-
нізму нівелювання комерційних ризиків. При 
виконанні цього завдання все більш актуальни-
ми стають шляхи пошуку створення резервів, 
які б могли застрахувати від непотрібних втрат. 
Одним з таких елементів є забезпечення наступ-
них витрат і платежів. Вони виконують функції 
згладжування коливань фінансового результату 
та страхування відповідальності адміністрації 
підприємства, планування величини витрат на 
майбутні періоди.

Мета забезпечення полягає в тому, щоб 
зарезервувати певну суму, що може вияви-
тися необхідною для пoгaшення можливих 
зобов’язань, якщо ні суму, ні дату виконання 
таких зобов'язань неможливо з точністю перед-

бачити. Тому завданням обліку на такій ділян-
ці роботи є використання наявних механізмів 
формування забезпечень та обрання найкращо-
го варіанту створення таких резервів.

Суттєво впливаючи на фінансову стійкість і 
платоспроможність суб’єктів господарювання, 
зобов’язання з огляду на динамічний характер 
потребують ефективного управління грошови-
ми потоками, контролю за фактичним станом 
розрахунків. Це уможливлюється на основі до-
стовірної, якісної та адекватної інформації про 
заборгованість, яка формується в системі бух-
галтерського обліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемні моменти організації та методики об-
ліку і контролю операцій з резервами підпри-
ємств характеризуються невисоким ступенем 
висвітлення у наукових джерелах і за остан-
ні роки набувають все більшої актуальності. 
Питання бухгалтерського обліку операцій з 
резервами та облікові резерви як елемент ре-
зервної системи підприємства досліджували су-
часні українські вчені та науковці: Ю.А. Верига,  
І.М. Вигівська, І.В. Орлов, В.М. Пархоменко, 
В.С. Терещенко, Ю.С. Цаль-Цалко та інші. Не 
зменшуючи значимості проведених ними до-
сліджень, варто визнати дискусійний характер 
процесу створення забезпечення наступних ви-
трат і платежів, особливо в частині узгодження 
національних та міжнародних стандартів облі-
ку та звітності. Узгодження вимог вітчизняної 
законодавчої та міжнародної бази обліку забез-
печень наступних витрат і платежів визначає 
актуальність нашої роботи.

Метою статті є здійснення порівняльної ха-
рактеристики теоретичних положень щодо об-
ліку забезпечень наступних витрат і платежів 
задля визначення вимог щодо облікової роботи 
у визначеній ділянці обліку.

Виклад основного матеріалу. Більшість гос-
подарських операцій підприємства здійснюєть-
ся в умовах невизначеності й ризику, і це ви-
кликає необхідність виявляти й ідентифікувати 
ризики, проводити їх аналіз і оцінку, вибирати 
методи управління, розробляти й вживати за-
ходи для зниження цих ризиків, контролювати 
й оцінювати результати впроваджуваних захо-
дів. Виникає необхідність в мінімізації ризиків 
і одним із способів здійснення цієї мінімізації є 
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саме створення забезпечень наступних витрат і 
платежів як один зі способів самострахування 
підприємства.

Необхідність у формуванні забезпечень на-
ступних витрат і платежів виникає в резуль-
таті здійснення певної події. Подія, що ство-
рює забезпечення – це подія зі створення 
зобов’язання, яке призводить до того, що під-
приємство не має реальної альтернативи пога-
шенню цієї заборгованості.

Тому при визначені економічної сутнос-
ті забезпечення наступних витрат і платежів 
важливо розпочати з характеристики поняття 
«зобов’язання».

 Зобов’язання на підприємстві виникають 
внаслідок здійснення господарських операцій, 
пов’язаного з отриманням запасів, послуг, креди-
тів з відстрочкою платежу. Взаємовідносини між 
суб’єктами зобов’язань виникають на підставі 
договорів. Суб’єктами зобов’язань можуть бути 
як фізичні, так і юридичні особи. Зобов’язання 
в бухгалтерському обліку виникають після одер-
жання права використання активів.

Зобов’язання – це заборгованість підприєм-
ства, що виникала внаслідок минулих подій і 
погашення якої в майбутньому, як очікується, 
призведе до зменшення ресурсів підприємства, 
що втілюють у собі економічні вигоди [1].

Зобов’язання визначаються за умови, що: 
– їх оцінка може бути достовірно визначена,
– існує ймовірність зменшення економіч-

них вигод у майбутньому, внаслідок її пога-
шення [2]. 

Отже, зобов’язання – це вимоги кредито-
рів стосовно активів підприємства. Наявність 
зобов’язань (боргів) зменшує економічні вимо-
ги підприємства і його капітал. У цивільному 
та господарському праві зобов’язання виникає з 
договору незалежно від того, чи відбулися вже 
певні дії щодо його виконання. В обліку в мо-
мент підписання договору зобов’язання не ві-
дображається. Тобто в обліку відображаються 
тільки ті зобов’язання, які виникають з вико-
нання договорів, але зовсім не з самих догово-
рів. Якщо фірма уклала договір на постачання 
товарів, в бухгалтерському обліку вимога на ці 
зобов’язання не отримує жодного відображен-
ня. І лише після початку виконання договору: 
після першої поставки або платежу (передопла-
ти) в обліку відображаються факти господар-
ського життя.

Трактування зобов’язань в П (С)БО 11 
«Зобов’язання» та МСБО 37 «Забезпечення, 
умовні зобов'язання та умовні активи» ідентич-
не. Проте згідно з міжнародними стандартами 
зобов'язання можуть виникати не тільки з дого-
ворів або законів, але й у результаті добровільно-
го прийняття на себе зобов’язань з метою підтри-
мання добрих ділових стосунків з партнерами або 
намагання вчинити за справедливістю [3].

З метою бухгалтерського обліку зобов’язання 
поділяються на: 

– реальні (довгострокові, поточні);

– потенційні (забезпечення, непередбачені 
зобов’язання). 

Реальні зобов’язання виникають на основі 
договору, контракту, одержаного рахунка. Як 
правило, сума вказується у відповідних доку-
ментах або розрізняється на підставі встановле-
них правил (ставок, норм, тарифів). 

Залежно від терміну погашення заборгова-
ність поділяється на поточну та довгострокову. 
Зобов’язання класифікуються як поточні, якщо 
вони будуть погашені протягом операційного 
циклу або повинні бути погашені протягом 12 
місяців з дати балансу. Усі інші зобов’язання є 
довгостроковими. 

Зобов’язання пов’язані з витратами, які ви-
никають в ході нормального операційного ци-
клу (внаслідок придбання активів, нарахування 
заробітної плати персоналу) є поточними навіть 
тоді, коли термін їх погашення настає після 
12 місяців від дати балансу. Зобов’язання, що 
прямо не пов’язані з операційною діяльністю 
підприємства (кредит банку, погашення диві-
дендів, відсотків) вважаються поточними лише 
за умови, що їх потрібно погасити протягом  
12 місяців з дати балансу [4, с. 13]. 

Забезпечення – це зобов’язання з невизначе-
ною сумою або часом погашення на дату балан-
су [2; 3]. 

У господарській діяльності підприємства че-
рез події чи операції, які вже відбулись, можуть 
виникати потенційні (грошові) зобов’язання, 
щодо яких сума і час майбутніх платежів не 
визначені (оплата здійснення гарантійного ре-
монту продукції). Однак перетворення цих 
платежів залежить від того, чи відбудуться у 
майбутньому певні події. Оскільки не всі пра-
цівники ідуть у відпустку одночасно, незначна 
частина потребує гарантійного ремонту. 

Забезпечення відображається у складі 
зобов’язань, що призводять до правдивого відо-
бражання їх у фізичній звітності і відповідає 
принципу обачності – запобігає заниженню 
оцінки зобов’язань. 

Непередбачені зобов’язання – це: 
– зобов’язання, що можуть виникати вна-

слідок минулих подій та існування яких буде 
підтверджене лише тоді, коли відбудеться або 
не відбудеться одна чи більше невизначених 
майбутніх подій, над яким підприємство не має 
певного контролю;

– теперішні зобов’язання, що виникають 
внаслідок минулих подій, але не визнаються, 
оскільки малоймовірно, що для врегулювання 
зобов’язань потрібно буде використати ресурси, 
які втілюють у собі економічні вигоди, або суму 
зобов’язань не можна достовірно визначити. 

Непередбачені зобов’язання характеризу-
ються: 

– наявною обставиною, 
– невизначеністю кінцевого результату цієї 

обставини, 
– вирішенням невизначеності на основі од-

нієї або кількох майбутніх подій. 
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Забезпечення створюється при виникнен-
ні зобов’язання, погашення якого, імовірно, 
призведе до зменшення ресурсів, що втілюють 
економічні вигоди, та його оцінка може бути 
розрахунково визначена. Забороняється ство-
рювати забезпечення для покриття майбутніх 
збитків від діяльності підприємства. Суми ство-
рених забезпечень визнаються витратами.

Забезпечення використовуються для відшко-
дування лише тих витрат, для покриття яких 
вони були створені. Залишок забезпечення пе-
реглядається на кожну дату балансу та за по-
треби корегується (збільшується або зменшу-
ється). У разі відсутності імовірності вибуття 
активів для погашення майбутніх зобов’язань 
сума такого забезпечення підлягає сторнуванню 
[5, с. 214].

Виходячи з визначення зобов’язання, варто 
зазначити, що забезпечення містять у собі ймо-
вірність майбутнього вилучення ресурсів під-
приємства і втрати економічної вигоди внаслі-
док прийнятих у минулому обов'язків. Разом 
з тим підприємство може мати обов'язок діяти 
певним чином, але це необов'язково призводить 
до виникнення і відображення у його балансі 
певного зобов'язання.

У зв’язку з цим іноді забезпечення ще на-
зивають умовним зобов’язанням. Проте в 
МСБО 37 термін «непередбачений» застосову-
ється до зобов'язань та активів, які не визна-
ються, оскільки їхнє існування підтвердиться 
тільки після того, як відбудеться або не від-
будеться одна чи кілька невизначених майбут-
ніх подій, неповністю контрольованих підпри-
ємством. Крім цього, термін «непередбачене 
зобов'язання» застосовується до зобов'язань, 
які не відповідають критеріям визнання. 

Забезпечення на підприємстві відіграє важ-
ливу роль. Проте незалежно від його цільово-
го призначення воно передусім залишається 
зобов’язанням. Насамперед відмінність полягає 
у тому, що забезпечення – це зобов’язання з 
невизначеним терміном або сумою. Під забез-
печенням розуміють теперішню заборгованість 

підприємства, яка виникає в peзультаті ми-
нулих подій і погaшeння якої, як очікується, 
призведе до вибуття з підприємства ресурсів, 
які втілюють у собі економічні вигоди. Отже, 
забезпечення виникають лише тодi, коли 
підприємcтвo має теперішню заборгованість, 
яка виникла внаслідoк минулих подій.

Щоб подія була подією, яка створює 
зобов'язання, треба, щоб підприємство не мало 
реальної альтернативи погашенню заборгова-
ності, створеної подією. Це відбувається, лише 
коли погашення заборгованості може бути при-
мусово забезпечене в судовому порядку або у 
разі конструктивного зобов'язання, в якому по-
дія (яка може бути дією підприємства) створює 
обґрунтоване очікування в інших сторін, що 
підприємство погасить заборгованість.

Лише ті зобов'язання, які виникають внаслі-
док минулих подій, незалежних від майбутніх 
дій підприємства (тобто, майбутньої діяльнос-
ті), визнаються як забезпечення. Прикладами 
таких зобов'язань є штрафи або витрати на 
очищення протиправне забрудненого довкіл-
ля – обидва (після погашення) призводять до 
вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі еконо-
мічні вигоди, незалежно від майбутніх дій під-
приємства [6, с. 386].

МСБО 37 розглядає вибуття ресурсів чи іншу 
подію як можливу, якщо, подія, ймовірніше, 
відбудеться, ніж не відбудеться. Підприєм-
ство розкриває інформацію про непередбачене 
зобов'язання, якщо існування теперішньої за-
боргованості не є ймовірним і якщо можливість 
вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі еконо-
мічні вигоди, не є віддаленою. 

Якщо є ряд подібних зобов'язань (наприклад 
гарантії на вироби або подібні контракти), ймо-
вірність того, що для їх погашення необхідне 
вибуття, визначається шляхом розгляду класу 
зобов'язань в цілому. Хоча ймовірність вибут-
тя для будь-якої статті може бути малою, ціл-
ком імовірно, що певне вибуття ресурсів буде 
необхідним для погашення класу зобов'язань у 
цілому. Якщо це так, забезпечення визнається 

Таблиця 1
Вимоги МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» до оцінки забезпечень
№ 
з/п Вимоги МСБО 37 Роз’яснення

1.
Підприємство повинно 
враховувати всі ризики та 
невизначеності

Невизначеність не виправдовує створення надмірних забезпечень чи на-
вмисного завищення зобов’язань. Ризики та невизначеності, неминуче 
пов’язані з багатьма подіями та обставинами, треба мати на увазі для 
отримання найкращої оцінки забезпечення.

2. Необхідно дисконтувати 
забезпечення

Дисконтувати забезпечення (якщо вплив вартості грошей у часі є сут-
тєвим) із застосуванням ставки дисконту до оподаткування, яка від-
повідає поточним ринковим оцінкам вартості грошей у часі, а також 
ризиків, характерних для такого зобов’язання і не відображених у 
найкращій оцінці видатків. При цьому збільшення забезпечення визна-
ється як витрати на відсотки

3. Підприємство повинно вра-
ховувати майбутні події

До майбутніх подій у міжнародній практиці належать законодавчі або 
технологічні зміни, якщо є достатньо об’єктивні свідчення, що вони 
відбудуться

4
Підприємству слід не вра-
ховувати прибутки від очі-
куваного вибуття активів

Навіть якщо очікуване вибуття тісно пов’язане з подією, яка спричиняє 
зобов’язання, не слід враховувати прибутки від очікуваного вибуття 
активів
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(якщо інші критерії визнання задоволені). За-
стосування попередніх оцінок – суттєва частина 
складання фінансових звітів, яка не зменшує 
їхньої достовірності. Це особливо справедливо 
у випадку забезпечень, які своїм характером є 
невизначенішими, ніж більшість інших статей 
балансу. За винятком надзвичайно рідкісних 
випадків, підприємство буде спроможним ви-
значити діапазон можливих результатів і таким 
чином зробити попередню оцінку зобов'язання; 
така оцінка є достатньо достовірною для засто-
сування до визнання забезпечення [7, с. 508].

Основні вимоги, що висуває МСБО 37 при 
оцінці забезпечення, показано в таблиці 1 
[8, с. 389-390].

Невизначеності, пов'язані із сумою, яку слід 
визначати як забезпечення, розглядаються різ-
ними способами залежно від обставин. У випад-
ках, коли оцінене забезпечення охоплює зна-
чну кількість статей, зобов'язання оцінюється 
зважуванням усіх можливих результатів за 
пов'язаними з ними ймовірностями. Назва цьо-
го статистичного методу оцінки – «очікувана 
вартість». Отже, забезпечення відрізнятиметься 
залежно від того, наприклад, чи сягає ймовір-
ність втрати цієї суми 60 або 90%. 

Якщо очікується, що деякі або всі видатки, 
потрібні для погашення забезпечення, компен-
суватимуться іншою стороною, компенсацію 
слід визнавати тоді і тільки тоді, коли фактич-
но визначено, що компенсація буде отримана, 
якщо підприємство погасить заборгованість. 
Компенсацію слід розглядати як окремий ак-
тив. Сума, визнана для компенсації, не повинна 
перевищувати суму забезпечення [9, с. 506].

Відповідно до МСБО 37 забезпечення – це 
зобов’язання з невизначеним строком або су-
мою. Відповідно до міжнародних стандартів 
обліку, основою для визначення забезпечень є 
судження керівників підприємства, досвід поді-
бних операцій, висновки незалежних експертів.

Методика бухгалтерського обліку опера-
цій формування забезпечень наступних витрат 
і платежів – це сукупність певних елементів, 

представлена на рисунку 1 
[10, с. 8].

Забезпечення створю-
ються для відшкодування 
наступних витрат на:

– виплату відпусток пра-
цівникам,

– додаткове пенсійне за-
безпечення,

– виконання гарантій-
них зобов’язань,

– виплату призового 
фонду (резерв виплaт), 

– виплату джeк-поту, 
не забезпеченого сплатою 
участi в лотереї

– матеріальне заохочен-
ня, 

– реструктуризацію,
– виконання зобов’язань щодо обтяжливих 

контрактів забезпечення інших витрат i пла-
тежів.

У міжнародній практиці витрати, пов'язані 
із забезпеченням, можна наводити за вираху-
ванням суми, визнаної для компенсації.

Забезпечення слід переглядати на кожну 
дату балансу та корегувати для відображення 
поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає 
ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі вті-
люють економічні вигоди, буде потрібним для 
погашення заборгованості, забезпечення слід 
сторнувати.

Висновки і пропозиції. Отже, вітчизняним 
підприємствам необхідно переймати міжна-
родний досвід щодо формування забезпечень, 
а також особливо звертати увагу на ризики, 
пов’язані з оцінкою забезпечень, адже ризик 
визначає непостійність результату. Регулю-
вання ризику може збільшити суму, за якою 
оцінюється зобов'язання. Треба обачно здійсню-
вати судження в невизначених умовах, щоб не 
завищити дохід активів і не занизити витрати 
чи зобов'язання.
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формування забезпечень наступних витрат і платежів
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