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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ РЕЗЕРВІВ 
В ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

METHODICAL PROVIDING FOR FORMATION OF RESERVES 
IN ACCOUNTING SYSTEM OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

У статті узагальнено механізм облікового забезпечення резервів у сільськогосподар-
ських підприємствах. Досліджено методику обліку резервів у сільськогосподарських підпри-
ємствах. Запропоновано документальне забезпечення їх розрахунку ефективної стабільної 
діяльності та управління підприємством. Розглянуто резерв як невід’ємну частину фінансо-
вої звітності сільськогосподарському підприємства, а також проведено діагностику мето-
дичного забезпечення інвентаризації резервів. Проаналізовано можливі варіанти розрахунку 
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резервів для створення оптимальних умов конкурентоспроможності підприємства. Наве-
дено пропозиції щодо вдосконалення методики бухгалтерського обліку резервів, що підви-
щить інформативну місткість облікової інформації у сільськогосподарському підприємстві.

Ключові слова: резерв сумнівних боргів, резерв на відпустку, сільське господарство, ін-
вентаризація резервів.

В статье обобщен механизм учетного обеспечения резервов на сельскохозяйственных 
предприятиях. Исследована методика учета резервов на сельскохозяйственных предпри-
ятиях. Предложено документальное обеспечение их расчета эффективной стабильной 
деятельности и управления предприятием. Рассмотрен резерв как неотъемлемая часть 
финансовой отчетности сельскохозяйственного предприятия, а также проведена диагно-
стика методического обеспечения инвентаризации резервов. Проанализированы возмож-
ные варианты расчета резервов для создания оптимальных условий конкурентоспособ-
ности предприятия. Даны предложения по совершенствованию методики бухгалтерского 
учета резервов, что повысит информативную емкость учетной информации на сельско-
хозяйственном предприятии.

Ключевые слова: резерв сомнительных долгов, резерв на отпуск, сельское хозяйство, 
инвентаризация резервов.

Significant importance for maintenance of continual activity of enterprise in crisis has the cre-
ation of reserves of costs and payments to be occurred in accounting. Created reserves give con-
fidence in the future not only to the company and its employees but also to the partners. The ar-
ticle generalizes the mechanism of accounting provision of reserves at agricultural enterprises.  
The study has revealed at the agricultural enterprises a low accounting discipline regarding the provi-
sion of reserves. The methodology of accounting for reserves at agricultural enterprises is researched 
and generalized criteria of doubt and written confirmation of recognition of receivables are doubtful.  
The documentary provision of the reserve of leave and reserve of non-performing debts, the use 
of which is the priority of effective stable activity and management of the enterprise, is offered.  
The prepayment document is an alternative primary document for the correct calculation and gener-
alization of the amount of the provision. The reserve is considered as an integral part of the financial 
statements of the enterprise, as well as the diagnostics of the methodical provision of inventory inven-
tory was performed. Possible options for calculating reserves are analyzed in order to create optimal 
conditions for the competitiveness of the enterprise. The suggestions on the improvement of the ac-
counting methods of reserves are presented, which will increase the informative capacity of account-
ing information. It was determined that the inventory of the reserve consists in checking the validity of 
the determination of the amount of doubtful margin on the basis of the analysis of the application of 
the method for calculating the reserve of doubtful debts, which should be specified in the regulatory 
document from the accounting policy of the enterprise. The proposed sequence of stocktaking of the 
reserve of doubtful debts, which provides for the analysis of debt, under which the reserve and the con-
troversy have been created or does not exceed its total size of the established boundary, is evaluated 
by the methods of creating a reserve of doubtful debts on the expediency of their use.

Keywords: reserve of doubtful debts, leave for vacations, agriculture, inventory of reserves.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Формування резервів забез-
печує отримання повної та правдивої інформації 
у фінансовій звітності. Від започаткування рин-
кових відносин в Україні і донині існує чимало 
актуальних нерозв’язаних питань, пов’язаних із 
резервами. Нині відсутнє документальне забез-
печення резервів як у законодавчих актах, так 
і в методичних рекомендаціях. Розрахунок ре-
зервів формується в довільній документальний 
формі. Актуальним є питання інвентаризації ре-
зервів у сільськогосподарському підприємстві з 
урахуванням чинного законодавства.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор. Питанням 
організації і методики бухгалтерського облі-
ку формування та використання резервів на 
підприємствах присвячено праці: Ф. Бутинця, 
А. Гоменюка, С. Дячека, В. Карпова, М. Козло-
ва [6], А. Короля, О. Коропа, Л. Крута, О. Пар-
хомчука, Ю. Пікуша, Д. Понокова, В. Фоменка, 
І. Чалого, І.В. Буфатіного [2], О.М. Головащенка 
[3], А.В. Рабошука [12] та ін. Проте детального 
теоретичного і практичного вивчення принципу 
нарахування та відповідності доходів і витрат, 
що лежить в основі обліку резервів, з урахуван-
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ням галузевих особливостей не проводилося, 
що зумовлює необхідність поглиблення та роз-
ширення дослідження обліково-аналітичного 
аспекту формування та використання резервів.

Разом із тим відсутні узагальнені законодавчі 
й методичні рекомендації щодо розрахунку ре-
зервів у сільськогосподарських підприємствах.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є узагальнення ме-
тодичного забезпечення формування резервів 
в обліку сільськогосподарських підприємств та 
розроблення пропозицій щодо вдосконалення 
документального забезпечення їх розрахунку.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Бухгалтерський облік останні-
ми роками розвивається в напрямі глобалізації. 
Є певна різниця між веденням бухгалтерського 
обліку в Україні і за кордоном. Чинним зако-
нодавством України передбачено створення 
забезпечення для відшкодування майбутніх 
операційних витрат. Необхідність створення 
резервів визначена Законом України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність», де 
одним із принципів бухгалтерського обліку є 
принцип відповідності доходів і витрат. Нараху-
вання резервів, зокрема таких, як резерви сум-
нівних боргів та резерв на виплату відпускних, 
виступає одним з ефективних механізмів забез-
печення стабільної діяльності підприємства, у 
зв’язку з чим управлінський персонал підпри-
ємства повинен приділяти цим питанням на-
лежну увагу. Як показує проведене досліджен-
ня, на сільськогосподарських підприємствах 
низька облікова дисципліна щодо нарахування 
резервів. До прийняття Податкового кодексу 
України наявність резерву для цілей оподатку-
вання мала значення тільки під час списання 
безнадійної дебіторської заборгованості. З при-
йняттям Податкового кодексу України бухгал-
терський облік став основою нарахування по-
датків, зокрема податку на прибуток. У зв’язку 
із цим достовірність бухгалтерського обліку, й у 
тому числі в частині нарахування резервів, на-
була актуальності, адже якісні характеристики 
інформації прямо або опосередковано можуть 
впливати на прийняття управлінських рішень у 
межах окремих суб’єктів господарювання.

Відсутність у сільськогосподарських підпри-
ємствах практики резервування, яка виявлена 
в процесі дослідження роботи бухгалтерських 
служб підприємств Київської області, пов’язана 
передусім з їх незацікавленістю у створенні ре-

зервів через додаткову роботу, пов’язану із цим. 
Разом із тим відсутність резервів призводить до 
викривлення фінансової інформації про витра-
ти підприємства в певному звітному періоді. 

Невідображення резервів призводить до по-
рушення принципу відповідності доходів і ви-
трат, що встановлений Законом України «Про 
бухгалтерський облік а фінансову звітність» та 
МСФЗ. При цьому передова практика зарубіж-
них підприємств свідчить про значне поширен-
ня таких операцій і чітку відповідність облікової 
політики принципу відповідності доходів і ви-
трат. Цей принцип використовується для визна-
чення фінансового результату звітного періоду 
і полягає в чіткому порівнянні доходів звітного 
періоду з витратами, здійсненими для отриман-
ня цих доходів. При цьому доходи і витрати відо-
бражаються у бухгалтерському обліку в момент 
їх виникнення незалежно від дати надходження 
або сплати грошових коштів. Витрати, які не ма-
ють основного зв’язку з певними доходами, слід 
відображати в тому періоді, коли вони виникли. 
Таким чином, принцип нарахування не обмеж-
ується безпосередньо лише доходами і витра-
тами як заключними показниками проведених у 
минулому господарських операцій. Він охоплює 
дату визнання та відображення у фінансовій 
звітності активів і зобов’язань, які утворюють 
структурні елементи майбутніх доходів та ви-
трат за періодами їх виникнення й періодами 
отримання економічних вигід від здійснених 
операцій, що забезпечує достовірність інфор-
мації не лише Звіту про фінансові результати, а 
й інших фінансових звітів. 

Основні підходи до формування резервів у 
бухгалтерському обліку відображені в статичній 
і динамічній балансових теоріях. За статичною 
теорією в балансі зазначають резерви, в основі 
яких лежать зобов’язання стосовно третіх осіб. 
Ця теорія не розглядає резервів подальших ви-
трат і платежів через відсутність їхніх прямих 
зобов’язань до боргів підприємства. Наприклад, 
резерв відпусток – це врахування у витратах від-
повідного звітного періоду витрат на оплату від-
пусток. Не нарахувавши цей резерв, ми занижу-
ємо витрати, які відповідають даному звітному 
періоду та фонду оплати праці саме цього пері-
оду, а не наступного, в якому фактично будуть 
понесені витрати на сплату відпускних. 

Згідно з ПСБО 10 «Дебіторська заборгова-
ність» [9], нарахування суми резерву сумнівних 
боргів за звітний період відображається у Звіті 
про сукупний дохід у складі інших операційних 
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витрат. Згідно з Інструкцією про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій 
підприємств та організацій від 30 листопада 
1999 р. № 291, нарахування суми резерву сум-
нівних боргів відображається за Дт субрахунку 
944 «Сумнівні та безнадійні борги» у кореспон-
денції з Кт рахунку 38 «Резерв сумнівних бор-
гів». Таким чином, сума резерву в момент його 
створення є іншими операційними витратами 
підприємства і, відповідно, впливає на фінансо-
ві результати підприємства.

Як установлено пп. 13.6 п. 13 ПСБО 10 «Дебі-
торська заборгованість» [9], інформацію про за-
лишок резерву сумнівних боргів за кожною стат-
тею поточної дебіторської заборгованості, його 
створення та використання у звітному році слід 
навести у примітках до річної фінансової звітнос-
ті. Це означає, що облік резерву сумнівних боргів 
слід вести в розрізі окремих статей поточної де-
біторської заборгованості та відображати його на 
окремих субрахунках, відкритих до рахунку 38.

На думку Міністерства фінансів України, ви-
трати, пов’язані з оплатою відпусток і забезпе-
ченням виплат відпусток, включають до складу 
елемент «Витрати на оплату праці» з відобра-
женням у складі витрат операційної діяльності, 
залежно від фонду оплати праці якої групи пра-
цівників їх нараховують.

Отже, нарахування резерву здійснюється ко-
респонденцією Дт 23, 91, 92, 93, 94 (залежно від 
функцій працівників) із Кт 471 «Забезпечення ви-
плат відпусток». Для виконання цієї вимоги ре-
зерв на оплату відпусток розраховують окремо 
для кожної категорії працівників (виробничого, 
адміністративного, збутового персоналу тощо).

Причому в разі необхідності підприємство 
повинне відкоригувати нараховану суму:

– у бік збільшення – проводкою Дт 23, 91, 92, 
93, 94 – Кт 471;

– у бік зменшення – сторнувальною провод-
кою (методом «червоне сторно»): Дт 23, 91, 92, 

93, 94 – Кт 471 або прямою кореспонденцією 
(Дт 471 – Кт 719).

Однією з причин низького рівня нарахування 
резервів є відсутність форм документів для роз-
рахунку, нарахування та аналізу облікової інфор-
мації для резервування. Первинним документом 
для нарахування резерву сумнівних боргів є 
розрахунок бухгалтерії. Критерії сумнівності та 
письмові підтвердження визнання дебіторської 
заборгованості сумнівною узагальнено в табл. 1.

Первинні документи щодо нарахування резер-
ву на відпустку включають: штатний розпис та бух-
галтерський облік щодо планового фонду оплати 
відпустки; розрахунково-платіжну відомість (типо-
ва форма № П-6, № П-7); бухгалтерську довідку 
(щомісячну) з розрахунку резерву «Аналіз розра-
хунку резервів» за субрахунком 471 копії.

Разом із тим чіткого механізму обчислення 
суми резерву на оплату відпусток немає, тому 
кожне підприємство може діяти на свій розсуд. 
Відповідно до п. 18 П(С)БО 11, залишок резерву 
переглядається на кожну дату балансу та за по-
треби коригується (збільшується або зменшу-
ється). У будь-якому разі ця величина не може 
бути визначена зі 100-відсотковою точністю. 

Нарахування резерву призводить до зави-
щення поточних витрат у періоді нарахування 
відпускних чи компенсації у разі звільнення. За 
невиконання норм щодо створення резерву пе-
редбачено штрафи. Це питання стало більш ак-
туальним у зв’язку з тим, що з 2016 р. резерви 
прямо впливають на об’єкт оподаткування по-
датком на прибуток.

Для того щоб визначити суму резерву на 
оплату відпусток, можна скористатися даними 
графіка відпусток на майбутній (поточний) рік 
щодо кількості днів відпусток і періоду їх почат-
ку, а вже з огляду на це, орієнтовно визначити 
середньоденну зарплату, яку й помножити на 
кількість днів запланованих відпусток.

До резерву на відпустку можна включити 
тільки суми ЄСВ, які будуть нараховані на від-

Таблиця 1
Узагальнені письмові підтвердження визнання дебіторської заборгованості сумнівною

Критерії сумнівності Джерело 
інформації

Документи, що визначають доцільність  
нарахування резерву сумнівних боргів

Прострочення терміну 
оплати

Договори або 
рахунки

Акт інвентаризації дебіторської заборгованості; договір на постачання 
продукції (товарів), виконання робіт, надання послуги; документи,  
які підтверджують виконання договору, акт приймання передачі 

Порушення справи 
про визнання 
боржника банкрутом

Постанова суду

Рішення суду про відмову в позові до підприємства-дебітора про 
стягнення заборгованості; виписка з Державного реєстру юридичних 
осіб про ліквідацію підприємства-дебітора; довідка органів Міністерства 
внутрішніх справ про неможливість розшуку підприємства-дебітора
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пускні. Окремого резерву для ПДФО та військо-
вого збору створювати не потрібно, оскільки 
платником цих податків є сам співробітник, 
вони утримуються та сплачуються за рахунок 
співробітника і подальшому не потрапляють у 
витрати підприємства.

Розглядаючи законодавчу і методичну ін-
формацію, ми не знайшли конкретного офіцій-
ного документа, яким можна користуватися на 
підприємстві як основним стосовно розрахунку 
резервів. У зв’язку із цим актуальним є розро-
блення відповідних форм розрахунку, за яким 
можна розрахувати резерв (табл. 2).

Як уже зазначалося вище, основною метою 
створення та використання резерву є рівномір-
ний розподіл витрат протягом року. Сформова-
ний у табл. 2 документ для розрахунку резерву 
є альтернативним первинним документом для 
правильного розрахунку та узагальнення сум 
нарахованого резерву. Підприємство у наказі 
про облікову політику може також навести кри-
терії, які дають змогу бухгалтеру обґрунтовано 
провести розрахунок резервів. 

Під час застосування методу абсолютної 
суми сумнівної заборгованості величина резер-
ву сумнівних боргів визначається на підставі 

аналізу платоспроможності окремих дебіторів. 
Такий аналіз можна проводити або на підпри-
ємстві, у якого порівняно невелика кількість 
дебіторів і є дані, що характеризують їхній ре-
альний фінансовий стан, або на великому під-
приємстві, у штаті якого функціонують відпо-
відні служби, наприклад відділ (сектор, група) 
з контролю над дебіторською заборгованістю, 
служба економічної безпеки тощо [1].

Цей метод передбачає індивідуальний під-
хід до розрахунку резерву. Найімовірніше, ве-
личина резерву, визначена за таким методом, 
буде найближчою до істини. Однак за наявності 
у підприємства великої кількості дебіторів та-
кий метод вимагатиме значних витрат часу. Тож 
чинник економічної доцільності буде ключовим 
під час вибору методу розрахунку резервів сум-
нівних боргів. Вибір методу розрахунку резервів 
сумнівних боргів, а в разі потреби й спосіб ви-
значення коефіцієнта сумнівності, зазначають 
в обліковій політиці підприємства (п. 2.1 Мето-
дичних рекомендацій щодо облікової політики 
підприємства, затверджених Наказом Мінфіну 
від 27.06.2013 № 635). Під час визначення ре-
зерву сумнівних боргів трапляються помилки. Їх 
можуть спричинити неправильне застосування 

Таблиця 2 
Розрахунок резервів

Підприємство ________________________________________
Код ЄДРПОУ ____________________________________________
Вид економічної діяльності _____________________________
Адреса, телефон _________________________________________________

Розділ 1
Розрахунок резервів сумнівних боргів

Прострочення 
строку  

від 3 до 6 місяців

Прострочення 
строку  

від 6 до 9 місяців

Прострочення 
строку  

від 9 до 12 місяців

Прострочення 
строку  

від 12 і більше
Нарахування % на дебіторську 
заборгованість 2% 5% 7% 9%

Сума станом на 31.12.2018, грн. 500 000,00 1500 000,00 700 000,00 1 800,00
Нараховано резерв сумнівних 
боргів, грн. 10 000,00 75 000,00 49 000,00 162,00

Розділ 2
Розрахунок резервів на відпустку

Рік Кількість 
працівників

Фонд 
зарплати, 

грн.

Кількість 
робочих 

днів, днів

Середня 
денна 

зарплата, 
грн.

Кількість 
днів 

відпустки, 
днів

Кількість днів 
невиконаної 
відпустки, 

днів

Сума, що 
обліковується 

в резерві 
відпусток, грн.

2016 54 5 184 000 251 382 1 296 1 450 553 900
2017 50 4 800 000 248 387 1200 1 400 541 800
2018 56 5 376 000 250 384 1 344 2 100 806 400

… …. ….. …. … … … …
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методів розрахунку резерву, арифметичні про-
рахунки, зарахування безнадійної дебіторської 
заборгованості до сумнівної тощо. Якщо помил-
ку було допущено в минулих роках, то для її 
виправлення коригують сальдо нерозподілено-
го прибутку на початок звітного року (п. 4 П(С)
БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінан-
сових звітах»). Відповідно, у підприємств, які 
зобов’язані коригувати фінансовий результат 
до оподаткування, об’єкт оподаткування по-
датком на прибуток зменшуватиметься тільки в 
разі списання безнадійної дебіторської заборго-
ваності у рахунок резерву чи без нього. Отже, 
створення резерву сумнівних боргів – необхід-
ний інструмент для формування фінансової 
звітності, яка об’єктивно відображатиме фінан-
совий стан підприємства. 

Для забезпечення достовірності розрахунку 
проводиться інвентаризація резервів. Відповід-
но до «Положення про інвентаризацію активів 
та зобов’язань» № 879, інвентаризація резерву 
полягає у перевірці обґрунтованості визначен-
ня суми сумнівної заборгованості на підставі 
аналізу застосування методу розрахунку резер-
ву сумнівних боргів, який має бути вказаний у 
розпорядчому документі з облікової політики 
підприємства [11]. 

Послідовність проведення інвентаризацій 
резерву сумнівних боргів передбачає:

 – аналіз заборгованості, під яку створений 
резерв, і контроль того, чи не перевищує його 
загальний розмір установленої межі. Величина 
резерву при цьому порівнюється з тією сумою за-
боргованості, яка підлягає резервуванню, а не з 
усією сумою наявної дебіторської заборгованості;

– оцінку методів створення резерву сумнів-
ної заборгованості на предмет доцільності їх 
використання. Таких методів два: застосування 
абсолютної сумнівної заборгованості (індивіду-
альний) і застосування коефіцієнта сумнівності 
(груповий).

Перевірка сум безнадійної заборгованості 
списаних за рахунок резерву сумнівних боргів 
передбачає розрахунок розміру резерву в по-
точному періоді й установлення достовірності 
проведеної бухгалтером оцінки резерву.

Результати інвентаризації резерву сумнівних 
у бухгалтерському обліку такі:

– якщо залишок резерву, визначений у ході 
інвентаризації, більше сальдо за кредитом ра-
хунку 38 «Резерв сумнівних боргів», слід на-
рахувати резерв проводкою Дт 944 «Сумнівні і 
безнадійні борги» – Кт 38 (на суму «дельти»); 

– у зворотній ситуації слід скоригувати суму 
резерву в бік зменшення проводкою Дт 38 –  
Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності» 
(на суму такої різниці). 

Дебіторська заборгованість, за якою тер-
мін позовної давності минув, інші борги, які не 
можуть бути стягнені, списуються за кожним 
зобов'язанням на підставі даних проведеної 
інвентаризації, письмового обґрунтування 
і наказу (розпорядження) керівника підпри-
ємства за рахунок резерву сумнівних боргів. 
Якщо списана сума безнадійної заборгова-
ності більша за сальдо резерву, різниця між 
загальною і списаною сумою безнадійної за-
боргованості списується за дебетом рахунку 
944 «Сумнівні та безнадійні борги» і за кре-
дитом рахунків 36 «Розрахунки з покупцями 
і замовниками», 37 «Розрахунки з різними 
дебіторами» – на решту суми безнадійної 
заборгованості. Списана дебіторська забор-
гованість не менше п'яти років повинна об-
ліковуватися на позабалансовому рахунку 
071 «Списана дебіторська заборгованість».

На нашу думку, інвентаризувати залишок ре-
зервів на відпустку достатньо один раз на рік 
(на кінець звітного року). Для цього необхідно 
знати по кожному працівникові: 

1) кількість невикористаних днів щорічної і 
«дитячої» (за наявності права на неї) відпусток;

2) середньоденну зарплату. 
Розрахунок залишку резерву відпусток  

(з урахуванням нарахувань ЄСВ) базується на 
кількості днів, не використаних працівниками 
підприємства щорічних і «дитячих» відпусток, і 
середньоденній оплаті праці працівників. 

Слід також ураховувати, що якщо підприєм-
ство не створювало резерву відпусток у попере-
дні роки, а вирішило його створити в поточному, 
то, інвентаризуючи його, не можна врахувати всі 
дні невикористаних відпусток за попередні роки, 
оскільки ці дні не були враховані в сальдо резер-
ву на початок року. Інакше це призведе до неви-
правданого завищення витрат за звітний період.

Використання резерву відпусток відобража-
ється такими бухгалтерськими записами:

Дт 471 «Забезпечення виплат відпус-
ток», Кт 661 «Розрахунки за заробітною пла-
тою» – на суми нарахованих відпускних та 
грошових компенсацій; Дт 471 «Забезпечення 
виплат відпусток», Кт 651 «За розрахунками із 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування» –на суми нарахованого єдиного 
соціального внеску.
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Що стосується резерву безнадійних боргів, 
під час виключення (списання) безнадійної де-
біторської заборгованості з активів слід одно-
часно зменшити величину резерву сумнівних 
боргів (п. 11 ПБО 10). Відповідно, списання 
безнадійної дебіторської заборгованості відо-
бражається, зокрема, бухгалтерським записом 
за Дт рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів» у 
кореспонденції з Кт рахунку 36 «Розрахунки з 
покупцями та замовниками» .

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
У статті досліджено стан обліку формування 
резервів, методику обліку створення резервів, 
документальне забезпечення для розрахунку 
резервів, а також порядок інвентаризації ре-
зервів на підприємстві та його цільове вико-
ристання. Як показали проведені досліджен-
ня, стан організації бухгалтерського обліку 
резервів у сільськогосподарських підприєм-
ствах незадовільний. Причиною цього є від-
сутність методичного забезпечення та моти-
вації з боку бухгалтерів. Підприємства, що 
ведуть облік та нарахування резервів, вико-
ристовують їх переважно для оптимізації фі-
нансового результату та рівномірного розпо-
ділу витрат підприємства на оплату відпусток 
працівникам і сумнівних боргів між обліковим 
періодом. 

Нині відсутні законодавчі чи методичні вка-
зівки щодо форми документального оформ-
лення розрахунку, який формується в до-
вільній формі, що ускладнює його перевірку 
внутрішніми і зовнішніми контролюючими ор-
ганами. У зв’язку з відсутністю уніфікованих 
форм документів запропоновано форми до-
кументів розрахунку резервів, які дають змогу 
запровадити єдиний документальний механізм 
для нарахування резерву на сільськогосподар-
ському підприємстві.

Важливим питанням практичного дослід-
ження є питання інвентаризації. У статті уза-
гальнено порядок проведення інвентаризації 
резервів та відображення її результатів в об-
ліку. Отриманий результат буде корисним для 
застосування в практичній діяльності підпри-
ємств під час формування та використання 
резерву. У подальших наукових дослідженнях 
пропонується зосередити увагу на розрахунку 
резервів і правильному відображенні у фінан-
совій звітності. Порушені у статті питання не 
є вичерпними й потребують доповнень, змін, 
уточнень та конкретизації.
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