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КЛАСИФІКАЦІЯ РЕЗЕРВІВ: ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ 

 
Особливо актуальним виступає класифікація резервів на сільськогосподарських 

підприємствах. Резервування на підприємстві відіграє важливу роль в фінансовому забезпеченні. 
Процес створення та використання резервів повинно бути прописано в обліковій політиці 

підприємства. Правильне створення і ведення резервів в бухгалтерському обліку дає можливість 
стабільності підприємстві. Особливо актуальним визначення класифікація резервів в 

бухгалтерському обліку. 

Сьогодні в різних сферах діяльності суспільства питання резервування досить актуальним, 
адже фінансовий стан будь-якого підприємства значною мірою залежить від наявності та 

ефективного управління резервами, який має значний інноваційний потенціал, здатний 
забезпечити високий рівень науково-технічного розвитку України у міжнародному діловому 

середовищі. Реалізація управлінських функцій підприємством щодо резервів зумовлює 
необхідність вирішення таких завдань, як дослідження глобалізації стану економічної сутності 

резервів та її виникнення у сучасних умовах господарювання. Відповідно до Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Національні положення 

(стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО) не повинні суперечити міжнародним 

стандартам фінансової звітності (далі – МСФЗ) та міжнародним стандартам бухгалтерського 
обліку (далі – МСБО). На відміну від П(С)БО, МСФЗ та МСБО не передбачають єдиного 

стандарту, що регулює порядок обліку і відображення у звітності резервів. 

Постають актуальні пропозиції щодо класифікації резервів сприятимуть достовірної, прозорої 

і своєчасної інформації для управління підприємством. Виконання наміченої  стратегії 

формування і використання резервів на підприємстві, яке розроблено в національних і 

міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для правильного ведення фінансової звітності, а 

також сприяння науково-технічному прогресу. 

Постає актуальна пропозиція, а саме запропонувати нашу класифікацію видів резервів 

сільськогосподарських підприємств, зокрема їх поділ на обов’язкові (встановлюються на 

законодавчому рівні) та добровільні (утворення відповідно до положень облікової політики). 

Також запропонувати класифікувати резерви на прогнозні та розрахункові. При цьому 

розрахунковим резервом є резерв, який визначають на підставі розрахункових даних минулих 

подій, а прогнозний резерв передбачає розрахунок ймовірної суми резерву на основі 

прогнозування  майбутніх витрат пов’язаних з умовною подією. Вважаємо, що така класифікація 

резервів відіграє роль, оскільки за її правильного ведення в фінансовій звітності на підприємстві 

необхідно розглядати обґрунтування їх складу згідно з вимогами сучасної постіндустріальної 

економіки та розроблення методик їхнього оцінювання, які більшою мірою базуються на 

формалізованих (об’єктивних) критеріях, а не суб’єктивних суджень бухгалтера. 

Узагальнюючи вищенаведене, можемо стверджувати, що процес резервування є одним із 

найефективніших інструментів забезпечення стабільності діяльності підприємства та 

самострахування від господарських ризиків. Сформовані на підприємстві резерви 

відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, вони здійснюють істотний 

вплив на капітал підприємства та його фінансові результати. Запропоновані автором 

класифікаційні види резервів надають багатогранну характеристику досліджуваному об’єкту і 

можуть бути використані як основа для організації та ведення обліку операцій щодо формування 

та використання резервів. 

 


