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учасні умови господарювання породжу-
ють об’єктивну необхідність викорис-
тання суб’єктами підприємницької 
діяльності окрім власного капіталу ще й 

позикового. Залучений із зовнішніх джерел капі-
тал призводить до утворення зобов’язань. Наяв-
ність зобов’язань вважається нормальним станом 
будь-якого діючого підприємства, оскільки вони є 
основою взаємозв’язків між суб’єктами господа-
рювання.  

Як об’єкт обліку, зобов’язання – один з основ-
них чинників, що впливає на ліквідність, кредито-
спроможність і стійкість підприємства. Раціональ-
на організація обліку зобов’язань сприяє зміцнен-
ню договірної і розрахункової дисципліни, при-
скоренню оборотності оборотних коштів а, отже, 
поліпшенню фінансового стану підприємства, а 
правильно розроблена стратегія управління 
зобов’язаннями сприяє формуванню репутації 
надійної і відповідальної фірми. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Дослідженню сутності зобов’язань та їх обліку 
присвячені праці Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, 
І.В. Орлова, В.Ф. Палія, Я.В. Соколова та інших 
вчених. Подальші дослідження доцільно проводи-
ти із врахуванням впливу юридичної природи 
зобов’язання на його економічне розуміння. 

Без врахування юридичної сторони зобов’язан-
ня не можна дати однозначного трактування дано-
го терміна в бухгалтерському обліку. Тому вини-
кає необхідність в інтеграції економічного і юри-
дичного поглядів на даний об’єкт. 

Метою статті є обґрунтування економічного 
та правового змісту зобов’язань, дослідження різ-
них класифікаційних груп зобов’язань з метою 
удосконалення їх обліку. 
Виклад основного матеріалу  

Поняття зобов’язання пройшло в історії трива-
лу та складну еволюцію. Його витоки лежать в 
деліктах. Пізніше, як самостійне джерело зобов’я-
зань з’явився договір. На сьогоднішній день в еко-
номічній літературі немає одностайності, щодо ви-
значення поняття «зобов’язання». Його розгляда-
ють як борг, як суму витрат, як залучений капітал, 
як заборгованість.  

Основними нормативними документами, які 
регулюють зобов’язання в Україні, є Господарсь-
кий та Цивільний кодекси України. Методологічні 
засади формування в обліку інформації про 
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зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності 
визначені П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 11 
«Зобов’язання», П(С)БО 13 «Фінансові інструмен-
ти», П(С)БО 26 «Виплати працівникам». Разом з 

тим, у П(С)БО 11 не наведено визначення поняття 
«зобов’язання». У табл. 1 розглянуто трактування 
зобов’язань у нормативних документах. 
 

 
Таблиця 1. Трактування зобов'язань у нормативних актах 

Нормативний акт / автор Визначення 
Господарський кодекс 
України Стаття 173 

Господарським визнається зобов’язання, що виникає між суб’єктом господарювання 
та іншим учасником відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених 
кодексом, в силу якого один суб’єкт (зобов’язана сторона, у тому числі боржник) 
зобов’язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського 
характеру на користь іншого суб’єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити 
гроші, надати інформацію тощо) або утриматися від певних дій, а інший суб’єкт 
(управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов’язаної 
сторони виконання її обов’язку [1]. 

Цивільний кодекс України  
Стаття 509 

Зобов’язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов’язана 
вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, 
виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної 
дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. 
Зобов’язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та 
справедливості [2]. 

П(С)БО 2 “Баланс” 
п. 4 

Зобов’язання – це заборгованість підприємств, яка виникла внаслідок минулих 
подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підпри-
ємства, що втілюють в собі економічні вигоди [3]. 

МСБО 37 «Забезпечення, не-
передбачені зобов’язання та 
непередбачені активи» 

Зобов’язання – це теперішня заборгованість підприємства, яка виникає в результаті 
минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття з 
підприємства ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди [4]. 

 
 

У вітчизняній практиці домінує трактування 
поняття «зобов’язання» з юридичної точки зору. 
Як юридична категорія господарське зобов'язання 
– це господарські відносини, що регулюються пра-
вом. В силу існування цих відносин одна сторона 
уповноважена вимагати від іншої здійснення гос-
подарських операцій: передачі майна, виконання 
робіт, надання послуг, а інша сторона зобов’язана 
виконувати вимоги щодо предмету зобов’язання і 
має при цьому право вимагати відповідну винаго-
роду – сплату коштів, зустрічні послуги [5]. Таким 
чином, сутність зобов’язання складають права та 
обов’язки сторін. Наприклад, у договорі купівлі-
продажу покупець має право вимагати від продав-
ця передати йому придбаний товар. Цьому праву 
покупця відповідає обов’язок продавця передати 
покупцеві проданий йому товар.  

З економічної точки зору зобов’язання розгля-
дається як кредиторська заборгованість, що знач-
но звужує це поняття. Проте, саме в такій інтер-
претації воно використовується бухгалтерами-
практиками. В обліку зобов’язання – це джерело 
формування фінансових ресурсів для 
фінансування операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності підприємства. У 
майбутньому заборгованість за зобов’язаннями 
має бути погашена шляхом передачі певних 
активів або послуг. Таким чином, зобов’язання – 
це вимоги кредиторів стосовно активів 
підприємства. Наявність зобов’язань (боргів) 
зменшує економічні вимоги 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 момент підписання 
договору зобов’язання не відображається. Тобто, в 
обліку відображаються тільки ті зобов’язання, які 
виникають з виконання договорів, але зовсім не з 
самих договорів. Наприклад, фірма уклала договір 
на постачання товарів. У бухгалтерському обліку 
вимога на ці товари і зобов’язання сплатити їх не 
отримує жодного відображення. Бухгалтер може і 
не здогадуватися про існування таких зобов’язань. 
І лише після початку виконання договору: після 
першої поставки або платежу (передоплати) бух-
галтер починає відображати факти господарського 
життя [6]. 

Отже, не всі зобов’язання, які виникають у 
цивільному та господарському праві відобража-
ються в обліку. Виділення із усього комплексу 
зобов’язань підприємства їх обмеженої частини, 
яка відображається у бухгалтерській звітності, 
передбачає кваліфікацію ряду зобов’язань суб’єк-
тів господарювання для цілей бухгалтерського 
обліку як умовних [7]. 

Трактування зобов’язань в М(С)БО 37 та 
П(С)БО 2 ідентичне. Проте, згідно з міжнародни-
ми стандартами зобов'язання можуть виникати не 
тільки з договорів або законів, але й у результаті 
добровільного прийняття на себе зобов’язань з 
метою підтримання добрих ділових стосунків з 
партнерами або намагання вчинити за справед-
ливістю. Ґрунтовно сутність зобов’язань 
розкриває Б. Райан у своїх теоремах про 
зобов’язання (табл. 2) [8]. 
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Таблиця 2. Теореми про зобов’язання 

Теорема Сутність 
1. Передача економічної цінності 
відбувається в той момент, коли 
організація бере на себе зв’язане 
договором зобов'язання. 

Тут потрібно врахувати такі три важливі характеристики зобов'язань: 
- повійну природу – повинно бути принаймні дві сторони; 
- договірну основу – зобов'язання має юридичну силу лише при вільно 
укладеному договорі; 
- після прийняття зобов'язань вони слугують обмеженням для іншої 
діяльності або інших можливостей, яким суперечать. 

2. Зобов'язання можуть бути простими 
чи складними. 

Просте зобов'язання може бути виконане одним платежем або передачею 
товарів чи послуг. Складене зобов'язання включає первинне зобов'язання 
(продаж товарів за погодженою ціною) і набір обумовлених зобов'язань, 
що з’являються після виконання первинного зобов'язання (якщо товари 
були реалізовані з гарантією). 

3. Зобов'язання вважається виконаним, 
якщо у сторін договору немає жодних 
вимог (претензій). Будь-яке 
підприємство постійно має набір ще не 
виконаних чи не припинених 
зобов'язань. 

Зобов'язання вважається виконаним, якщо воно оплачене. 

4. Зобов'язання володіють виконавчою 
вартістю. 

 

Виконавча вартість – це мінімальні витрати однієї сторони, що будуть 
прийняті іншою стороною для повного звільнення обох сторін від даного 
зобов'язання.  

5. Зобов'язання можна поділити на 
зобов'язання за витратами (ресурсами) 
і зобов'язання за доходами. 

Зобов'язання за ресурсами, як правило, передбачає витрачання готівки для 
виконання цього зобов'язання, а зобов'язання за доходами виконується 
після надходження готівки від іншої сторони.  

6. Зобов'язання, яке не виконується з 
вини однієї із сторін, передає право 
вибору іншій стороні. 

Наприклад, якщо розміщено замовлення на певні товари, а ці товари 
мають дефекти, то можна вибрати один з двох варіантів: припинити дію 
зобов'язання і виставити рекламацію на всю оплачену суму або прийняти 
некондиційні товари. 

7. Зобов'язання або обмежені в часі, 
або безстрокові. 

Як правило, більшість зобов'язань підприємства детерміновані в часі. 
Безстроковими є, наприклад, зобов'язання компанії перед акціонерами, 
оскільки акціонер має право на залишкові засоби компанії в будь-який 
момент у майбутньому.  

8. Організацію можна подати як 
сукупність зобов'язань. 

Одна група зобов'язань обумовлена кредиторами, друга - визначається 
типом бізнесу, третя - пов’язана з виробничим процесом, четверта – з 
обсягом випуску продукції. 

9. Зобов'язання можна співставляти або 
за рішеннями, або за часом.  

Співставлення зобов'язань за рішеннями дає можливість розрахувати 
чисту вигоду, оскільки після вирахування зобов'язань за витратами із 
доходних зобов'язань, отримують прибуток, що сформувався в результаті 
відповідного рішення.  
Співставлення зобов'язань за часом відбувається у тих випадках, коли 
вартість зобов'язань, взятих з метою одержання доходних зобов'язань, 
розподіляється за певними періодами (в традиційному обліку – 1 
фінансовий рік). Чиста сумарна вартість зобов'язань, що співставляються 
за часом, дає величину прибутку чи збитку за даний період. 

10. Зобов'язання оцінюється з точки 
зору зміни готівки підприємства в 
результаті прийняття цього 
зобов'язання. 

Зобов'язання виникає в результаті реалізації альтернативних можливостей. 
Кожна можливість оцінюється, виходячи з можливого прибутку чи 
збитку, що можуть бути отримані внаслідок її використання. Це 
прирівнюється до зміни готівки на підприємстві, отриманої в результаті 
реалізації даної можливості. 

 
 

Організація та ведення обліку зобов’язань і 
правильне відображення їх у фінансовій звітності 
залежить від того, наскільки правильно здійснено 
класифікацію зобов’язань та вибрано класифіка-
ційні ознаки.  

За відношенням до балансу виділяються чоти-
ри групи зобов’язань: довгострокові зобов'язання, 
поточні зобов’язання, забезпечення наступних ви-
трат і платежів, доходи майбутніх періодів. 

Порядок класифікації зобов’язань відповідно 
до П(С)БО 11 «Зобов’язання» [9] зображено на 
рис. 1. До довгострокових зобов’язань належать: 
довгострокові кредити банків; інші довгострокові 

фінансові зобов’язання; відстрочені податкові 
зобов’язання; інші довгострокові зобов’язання. 
Вони виступають основним джерелом формуван-
ня капітальних інвестицій. Визначення довгостро-
кових зобов’язань в П(С)БО 2 «Баланс» за своєю 
суттю надто загальне. На практиці до довгостро-
кових відносять зобов’язання, термін погашення 
яких перевищує дванадцять місяців з дати балан-
су. До поточних зобов’язань належать: коротко-
строкові кредити банків; поточна заборгованість 
за довгостроковими зобов’язаннями; короткостро-
кові векселі видані; кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги; поточна заборгова-
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ність за розрахунками (з отриманих авансів, з 
бюджетом, з позабюджетних платежів, зі страху-

вання, з оплати праці, з учасниками, з внутрішніх 
розрахунків); інші поточні зобов’язання. 

 

 
Рис. 1. Класифікація зобов'язань відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання» 

 
 

Забезпечення створюють на відшкодування 
майбутніх операційних витрат на: виплату відпус-
ток працівникам; додаткове пенсійне забезпечен-
ня; виконання гарантійних зобов'язань; реструкту-
ризацію, виконання зобов'язань при припиненні 
діяльності; виконання зобов'язань щодо обтяжли-
вих контрактів тощо. Отже, суми створених забез-
печень визнаються витратами (за винятком суми 
забезпечення, що включається до первісної 
вартості основних засобів відповідно до П(С)БО 7 
«Основні засоби»). Заборонено створювати забез-
печення для покриття майбутніх збитків від діяль-
ності підприємства. 

У деяких країнах забезпечення взагалі не 
відносять до зобов'язань, оскільки для їх визначен-
ня потрібно застосовувати попередню оцінку, що 
суперечить порядку визнання зобов'язань за 
фактично здійсненою операцією. 

Особливу групу зобов’язань становлять ті 
категорії, які обліковують за балансом, але є дуже 
важливими позиціями з точки зору оцінки впливу 
потенційних наслідків певних подій на перспек-

тиви розвитку підприємства. До них відносяться, в 
першу чергу, непередбачені зобов'язання. 

До доходів майбутніх періодів належать дохо-
ди у вигляді отриманих авансових платежів за 
здані в оренду основні засоби та інші необоротні 
активи (авансові орендні платежі), передплата на 
газети, журнали, періодичні та довідкові видання, 
виручка за вантажні перевезення, абонентна плата 
за користування засобами зв’язку тощо. 

Крім того, структуру зобов’язань підприємства 
доповнює П(С)БО 13 «Фінансові інструменти», в 
якому зазначено, що фінансове зобов’язання – це 
контрактне зобов’язання:  
 передати грошові кошти або інший фінансовий 

актив іншому підприємству;  
 обмінятися фінансовими інструментами з 

іншим підприємством на потенційно невигід-
них умовах [10].  
До фінансових зобов’язань відносяться креди-

торська заборгованість за торговельними опера-
ціями, векселі видані, позики отримані, облігації 
випущені, зобов’язання з фінансової оренди. 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

Довгострокові 
зобов’язання 

всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями (П(С)БО 1) 

Поточні зобов'язання 

Забезпечення зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу 
(П(С)БО 11)  

Непередбачені 
зобов’язання 

1) зобов’язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування 
якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться 
одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не 
має повного контролю; або  
2) теперішнє зобов’язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не 
визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов’язання 
потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, 
або оскільки суму зобов’язання не можна достовірно визначити (П(С)БО 
11) 

Доходи майбутніх 
періодів 

зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу 
підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, 
починаючи з дати балансу (П(С)БО 1) 

доходи, отримані впродовж поточного або попередніх звітних періодів, які 
належать до наступних звітних періодів (П(С)БО 2 



Облік. Аналіз. Аудит  Accounting. Analysis. Audit 
 

 

134 
 

Фінансові зобов’язання є потенційними мож-
ливостями формування забезпечень для підпри-
ємства. Чітких роз’яснень щодо обліку фінансових 
зобов’язань П(С)БО 13 не пропонує. 

На практиці використовують й інші класифіка-
ції зобов’язань.  

Відповідно до підстав, з яких виникають гос-
подарські зобов'язання, їх поділяють на договірні і 
бездоговірні. Договірні зобов’язання – це такі 
зобов’язання, які виникають із договорів, а без-
договірні – такі, що виникають внаслідок заподі-
яння шкоди, безпідставного придбання або збере-
ження майна. Такий поділ потрібний для законо-
давчої регламентації зобов’язань. 

За можливістю оцінки зобов’язання поділя-
ються на реальні та потенційні (умовні). Реальні 
зобов’язання виникають на основі договору, 
контракту, одержаного рахунка. Сума заборгова-
ності за цими зобов’язаннями відома, зазначена у 
відповідних документах або розраховується за 
встановленими ставками, нормами, тарифами. 
Реальними є довгострокові і поточні зобов’язання. 
Щодо потенційних зобов’язань сума і час майбут-
ніх платежів не визначені (оплата відпусток, 
здійснення гарантійного ремонту). До них відно-
сяться забезпечення і непередбачені зобов’язання. 

За складністю зобов’язання поділяються на 
прості і складні. Прості зобов’язання погашають-
ся одним платежем, а складні включають первин-
не зобов’язання та набір вторинних зобов'язань. 

Залежно від визначеності предмета виконання 
розрізняють однооб'єктні і альтернативні 
зобов’язання. Як правило, в однооб'єктних 
зобов’язаннях предметом є цілком визначені дії, а 
коли боржнику надається право вибору однієї із 
кількох дій, передбачених договором чи законом, 
то такі зобов'язання називають альтернативними. 

За валютою: зобов’язання, виражені в гривнях 
і в іноземній валюті. У фінансовій звітності 
зобов’язання відображаються тільки в національ-
ній валюті.  

За співвідношенням прав і обов’язків суб’єктів: 
односторонні і взаємні. В односторонніх зобов’я-
заннях одна сторона має тільки права, а друга – 
тільки обов’язки. У взаємних зобов’язаннях кожен 
учасник має як права, так і обов’язки. 

За визначеністю в часі: обмежені в часі і без-
строкові. В обмежених у часі зобов’язань строк 
виконання визначений, а в безстрокових – не 
визначений. 

За фактом погашення: термінові, прострочені 
та погашені. 

За змістом: заборгованість, яка виникла у зв’яз-
ку з поставкою товарів, орендою, видачею авансів, 
зберіганням і страхуванням вантажів, наданням 
посередницьких послуг і т.д. 

За способом забезпечення виконання зобов’я-
зань. Виконання зобов’язань може забезпечува-
тись згідно із законом або договором – неустой-
кою, заставою і порукою. Крім того, зобов’язання 
між громадянами або з їх участю можуть забез-
печуватися завдатком, а зобов’язання між органі-
заціями – гарантією.  

Порівняно новим видом забезпечення виконан-
ня зобов’язання є утримування. Сутність утриму-
вання полягає в тому, що кредитор, який право-
мірно володіє річчю, що належить передачі борж-
никові або особі, вказаній боржником, у разі 
невиконання ним в строк зобов’язання з оплати 
цієї речі або відшкодування кредиторові пов’яза-
них з нею витрат і інших збитків має право утри-
мувати її у себе до виконання боржником зобов’я-
зання [1, ст. 594]. 

У Господарському кодексі України виокремле-
но такі види зобов’язань: організаційно-госпо-
дарські зобов’язання, що виникають у процесі 
управління господарською діяльністю між суб’єк-
тами господарювання та суб’єктом організаційно-
господарських повноважень; соціально-комунальні 
зобов’язання суб’єктів господарювання по ство-
ренню суб’єктами господарювання спеціальних 
робочих місць для осіб з обмеженою працездат-
ністю та організацією їх професійної підготовки; 
публічні зобов’язання суб’єктів господарювання, 
які відповідно до закону та своїх установчих доку-
ментів зобов’язані здійснювати виконання робіт, 
надання послуг або продаж товарів кожному, хто 
до них звертається на законних підставах. 
Висновки  

В результаті проведеного дослідження вста-
новлено, що зобов’язання одночасно є об’єктом як 
бухгалтерського обліку, так і права. Кожна з наук 
вивчає зобов’язання із своєї сторони: право вста-
новлює підстави виникнення зобов’язань і поря-
док здійснення угод, а бухгалтерський облік – 
документально відображає наслідки виконання 
умов конкретного договору, тобто веде облік 
угоди, як сукупності окремих операцій. Детальна 
класифікація зобов'язань дає можливість глибше 
зрозуміти їхню сутність, а також допомагає бух-
галтерам і керівникам отримувати різнобічну 
інформацію про зобов’язання з метою їх оптимі-
зації. 
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