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В процесі здійснення господарської діяльності у суб’єктів господарювання виникають 

зобов’язання. Одним з видів зобов’язань, згідно із П(с)БО 11 «Зобов’язання» є забезпечення, 

які являють собою зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату 

балансу. Забезпечення являються джерелом для погашення наступних витрат і платежів, що 

відповідно зменшує ризик невиконання в майбутньому такого зобов’язання.    

Питання відображення в обліку забезпечень вивчалися і вивчаються такими вченими як: 

Бутинець Ф.Ф., Вахрушев С., Лень В.С., Омецінська І, Орищенко М.М., Пархомчук О.О., 

Петренко Н.І., Терещенко В.С. та інші [1-3; 5-8; 10]. Незважаючи на значний доробок вище 

зазначених науковців, окремі питання щодо порядку обліку списання (зменшення) 

забезпечень є недостатньо вивченими. 

Забезпечення – зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату 

балансу [9]. В МСБО 37, забезпечення – зобов’язання з невизначеним строком або сумою. 

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов’язання, 

погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні 

вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена [4]. 

Згідно МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», забезпечення 

слід визнавати, якщо: a) суб’єкт господарювання має існуюче зобов’язання (юридичне чи 

конструктивне) внаслідок минулої події; б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у 

собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання зобов’язання; в) можна достовірно 

оцінити суму зобов’язання.  

При цьому, згідно МСБО 37, «щоб подія була такою, що створює зобов’язання, треба, 

щоб суб’єкт господарювання не мав реальної альтернативи виконанню зобов’язання, 

створеного подією. Це відбувається лише: a) якщо виконання зобов’язання може бути 

примусово забезпечене в судовому порядку, або б) у разі конструктивного зобов’язання, в 

якому подія (яка може бути дією суб’єкта господарювання) створює обґрунтоване 

очікування в інших сторін, що суб’єкт господарювання виконає своє зобов’язання» [4]. 

Згідно П(с)БО 11 «Зобов’язання», нарахування або збільшення забезпечення 

відображається по дебету рахунку обліку витрат одночасно з кредитом рахунку обліку 

забезпечення (за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості 

основних засобів). У випадку зменшення раніше нарахованого забезпечення або відсутності 

ймовірності вибуття активів для погашення зобов’язань, за якими було створене таке 

забезпечення, в обліку методом сторно повторюється проведення з формування такого 

забезпечення на суму розрахованого зменшення (на суму раніше сформовано забезпечення).  

На нашу думку, використання сторнування для відображення в обліку наслідків 

зменшення (списання) забезпечення може призвести до викривлення показників фінансової 

звітності. Зокрема, може виникнути ситуація, коли сума сторнованого забезпечення призведе 

до того, що на рахунках обліку витрат буде відображатись від’ємна сума (наприклад 

забезпечення було створено у минулому році, а на кінець першого кварталу наступного року, 

прийнято рішення про його списання у зв’язку з відсутністю ймовірності вибуття активів для 

погашення майбутніх зобов’язань, і сума такого забезпечення більше, ніж розмір витрат на 

рахунку, який підлягатиме сторнуванню). 

У зв’язку з цим, ми пропонуємо, відображати зменшення (списання) забезпечення 

методом сторно лише у сумі, яка була нарахована у звітному році, а якщо сума зменшення 

(списання) забезпечення перевищує такі суми, то на суму перевищення здійснювати запис за 



дебетом рахунку обліку забезпечення та кредитом рахунку обліку нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку).  
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