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АНОТАЦІЯ. У роботі відображено основні аспекти формування і
управління забезпеченнями майбутніх витрат і платежів відповідно
до національної та міжнародної практики. Розглянуто відмінності на-
ціональної та міжнародної системи обліку у контексті забезпечень
майбутніх витрат. Запропоновано шляхи гармонізації формування
забезпечень відповідно до вимог міжнародних стандартів.
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ANNOTATION. The paper reflects the main aspects of formation and
operation of provisions for liabilities and charges in accordance with
national and international practice. Considered differences between
national and international accounting systems in the context of provisions
for liabilities. Article proposed the ways of harmonizing the formation of
provisions for liabilities in accordance with international standards.
KEYWORDS: Obligation, provisions for liabilities and charges, future
events, uncertainty, accounting standards.

Постановка проблеми. Забезпечення сприяють достовірному
відображенню в бухгалтерській звітності майнового і фінансово-
го положення організації з урахуванням невизначеності щодо по-
дій та умов, які можуть істотно вплинути на прийняття рішень
зацікавленими користувачами. Облік забезпечень майбутніх ви-
трат і платежів повинен бути побудований ефективно, з метою
відображення інформативної, справедливої та прозорої інформа-
ції, її розкриттю у фінансовій звітності. Однак, між Міжнародни-
ми стандартами фінансової звітності та Національними положен-
нями (стандартами) бухгалтерського обліку існують деякі
відмінності, що може призвести до суттєвих розходжень між фі-
нансовими звітами, складеними за міжнародними і національни-
ми стандартами. Відмінність у методах обліку та оцінюванні за-
безпечень майбутніх витрат і платежів може мати неоднозначний
вплив на фінансову звітність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню
питань формування забезпечень майбутніх витрат і платежів
підприємств відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності приділили значну увагу вітчизняні вчені. Зокрема,
C. Ф. Голов [1] зазначає, що П(С)БО 11 «Зобов’язання» містить
лише окремі положення МСБО 37 «Забезпечення, непередба-
чувані зобов’язання і непередбачувані активи». Крім того,
П(С)БО 11 не мітить положень щодо непередбачених активів і
детальних пояснень щодо визнання і оцінки забезпечень. М. О.
Козлова [2] приділила увагу таким питанням, як життєвий цикл
резерву, принципи обліку, що застосовуються при формуванні
резервів, процес облікового резервування як забезпечуючий бі-
знес-процес. Щодо гармонізації обліку з міжнародними станда-
ртами, то, на думку Л. П. Нишенко [3], «гармонізація бухгал-
терського обліку — це процес конструктивного зближення
світових облікових систем шляхом узгодження і доповнення
чинних вітчизняних стандартів бухгалтерського обліку, фінан-
сової звітності, податкового законодавства з метою виходу на
світові ринки капіталу». В. С. Терещенко [4] вважає, що визна-
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чення забезпечень, застосовуване в нормативній базі України,
не враховує їх резервну природу. У контексті впливу світової
практики на розвиток вітчизняної науки врахована думка зару-
біжних науковців. Зокрема П. Атрілл [5] стверджує, що облік
забезпечень досі потребує вивчення із врахуванням потреб груп
користувачів облікової інформації та варіантів її представлен-
ня. Е. Херст [6] дослідив вплив зміни створюваних забезпечень
на фінансову звітність підприємства, наголосивши при цьому,
що така інформація безпосередньо впливає на прийняття пра-
вильних рішень.

Однак, не зважаючи на наявні досягнення, враховуючи зміни
у законодавстві, існують труднощі, з якими стикаються бухгалте-
ри-практики при розрахунку розміру забезпечень під майбутні
можливі витрати та підготовці консолідованої звітності згідно
Міжнародних стандартів фінансової звітності. Враховуючи ви-
щенаведені обставини, можна дійти висновку, що тематика статті
є актуальною.

Постановка завдання. Метою дослідження є здійснення по-
рівняння теоретико-практичних питань щодо обліку забезпечень
майбутніх витрат і платежів згідно чинних національних і міжна-
родних стандартів фінансового обліку й розробка рекомендацій
відносно удосконалення їх застосування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Методологічні
засади формування в бухгалтерському обліку інформації про за-
безпечення майбутніх витрат і платежів та її розкриття у фінан-
совій звітності містяться у національному Положенні (стандарті)
бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» (далі П(С)БО 11) [7] і
Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 37 «Забезпе-
чення, умовні зобов’язання та умовні активи» (далі МСБО 37)
[8]. Визначення поняття «забезпечення» у даних стандартах то-
тожні. Так, забезпечення — це зобов’язання з невизначеним
строком або сумою.

Зазначимо, що МСБО 37 містить інформацію про взаємозв’я-
зок забезпечень і умовних зобов’язань підприємства. Зокрема, у
п. 12—13 наголошується, що термін «умовне зобов’язання» за-
стосовується до зобов’язань, які не відповідають критеріям ви-
знання їх як забезпечень [8]. Тобто, забезпечення визнаються як
зобов’язання (якщо припустити, що їх можна достовірно оціни-
ти), оскільки вони є існуючим зобов’язанням і ймовірно, що по-
гашення цього зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі
втілюють у собі економічні вигоди. Таким чином, п. 13,б наго-
лошує, що умовні зобов’язання не визнаються як зобов’язання,
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тому що вони є або можливими зобов’язаннями, які ще необхідно
підтвердити, чи має суб’єкт господарювання існуюче зобов’я-
зання, що може спричинити вибуття ресурсів, що втілюють у собі
економічні вигоди, або існуючим зобов’язанням, для якого відсу-
тнє імовірність вибуття ресурсів або сума зобов’язання не може
бути оцінена з достатньою достовірністю.

При формуванні забезпечень майбутніх витрат і платежів не-
обхідно чітко знати, в яких випадках його можна визнавати. Що
стосується цього, то національний і міжнародний стандарти до-
тримуються єдиних підходів. Так, забезпечення необхідно визна-
вати, якщо виконуються такі умови:

— існує зобов’язання, що виникло внаслідок минулих подій;
— для і виконання зобов’язання буде необхідним вибуття ре-

сурсів, які втілюють у собі економічні вигоди;
— суму такого зобов’язання можна достовірно оцінити [7; 8].
Для уникнення непорозумінь МСБО 37 наголошує, що лише ті

зобов’язання, які виникають внаслідок минулих подій, незалеж-
них від майбутніх дій суб’єкта господарювання, визнаються як
забезпечення.

Оскільки забезпечення за своєю природою є найбільш неви-
значеними, ніж більшість інших статей звіту про фінансовий
стан, МСБО 37 дозволяє застосовувати наближену оцінку забез-
печень, однак якщо вона не зменшує їхню достовірність. Відпо-
відно до п. 36 МСБО 37 сума забезпечень повинна бути найкра-
щою оцінкою видатків, необхідних для їх погашення на кінець
звітного періоду. Найчастіше використовується метод «очікува-
ної вартості», що передбачає зважування всіх можливих резуль-
татів за пов’язаними з ними ймовірностями [8].

П(С)БО 11 визначає суму забезпечень за обліковую оцінкою
ресурсів, необхідних для погашення відповідного зобов’язання
на дату балансу. Довгострокові забезпечення визнаються у сумі
їх теперішньої вартості, а для обтяжливих контрактів — у сумі
неминучих витрат, пов’язаних з його виконанням підприємством
[7]. Таким чином, МСБО 37 містить ширший понятійний апарат у
питанні оцінки забезпечень.

Не можна не згадати, що у МСБО 37 значну увагу приділено
інформації, що стосується впливу ризиків і майбутніх подій на
суму створюваних забезпечень. Зокрема, відповідно до п. 42
МСБО 37 для отримання найкращої оцінки забезпечення слід
враховувати ризики та невизначеності, які неминуче пов’язані з
багатьма подіями та обставинами [8]. Варто обачно здійснювати
судження за невизначених умов, щоб не завищити дохід чи акти-
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ви і не занизити витрати чи зобов’язання. Проте невизначеність
не виправдовує створення надмірних забезпечень або навмисного
завищення зобов’язань.

Принцип використання створених забезпечень у стандартах
тотожне лише для тих видатків, для яких це забезпечення було
створено з самого початку. Забороняється визнавати забезпе-
чення для покриття майбутніх операційних збитків від діяльно-
сті підприємства. Забезпечення слід переглядати на кожну дату
балансу та коригувати для відображення поточної найкращої
оцінки. За П(С)БО 11 суми створених забезпечень визнають-
ся витратами, тоді як МСБО 37 не забороняє і не вимагає капі-
талізації витрат, визнаних у момент створення забезпечення
[7; 8].

Висновки з проведеного дослідження. Таким чином, порів-
няльний аналіз вимог національних і міжнародних стандартів
щодо обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів дозволяє
зробити такі висновки. Визначення поняття «забезпечення», кри-
терії його визнання, мета створення та використання є тотожни-
ми. Однак, розділ МСБО 37, присвячений забезпеченням, на від-
міну від ПСБО 11, містить суттєво ширший діапазон необхідної
та важливої інформації, якою варто керуватися при формуванні,
оцінці, визнанні та відображенні забезпечень у бухгалтерському
обліку. Крім того, положення міжнародного стандарту містять
нові терміни та поняття, що є важливими для розрізнення забез-
печень від інших зобов’язань. Таким чином, бажано удосконалю-
вати пункти П(С)БО 11 і розширювати методичні рекомендації
бухгалтерського обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів
у рамках програми наближення системи бухгалтерського обліку
до вимог міжнародних стандартів.
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