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ВИЗНАЧЕННЯ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  

 

Перехід від натуральної форми господарювання до ринкової (товарної) форми має безпосередній 

історичний зв’язок з виникненням розрахунків між суб’єктами господарювання. З їх появою тісно 

пов’язане і поняття «зобов’язання», яке пройшло тривалу та складну еволюцію. Витоки зобов’язань 

лежать в деліктах - заподіянні шкоди іншій особі. Саме з деліктами пов’язане виникнення поняття 

деліктних, або недоговірних зобов’язань. Пізніше з’явився договір як самостійне джерело зобов’язань. 

Основна відмінність між ними полягала в тому, що у договірних зобов’язаннях кожна із сторін є як 

кредитором, так і боржником, в той час як у деліктних одна сторона може бути лише кредитором, а інша 

– тільки боржником. 

Сучасна фінансова система насичена багатьма фінансовими інструментами і оперує такими 

поняттями як опціони, ф’ючерси, форвардні контракти тощо, які розглядаються як підстави виникнення 

зобов’язань. Договори, угоди, контракти – основні документи, в яких передбачені права, обов’язки та 

відповідальність сторін. Саме тому договори і порядок виконання договірних відносин покладені в 

основу обліку зобов’язань. 

Ефективна фінансова діяльність підприємства не можлива без його зобов’язань перед іншими 

суб’єктами підприємницької діяльності. Використання такого позикового капіталу як зобов’язання 

дозволяє суттєво розширити об’єми господарської діяльності підприємства, забезпечити більш 

ефективне використання власного капіталу, прискорити формування різних цільових фінансових фондів, 

і врешті – підвищити ринкову вартість підприємства. Основні показники роботи підприємства 

відображаються у фінансовій звітності, а тому правильність відображення бухгалтерської інформації 

щодо зобов’язань у звітності залежить від правильного визначення сутності поточних зобов’язань та їх 

класифікації. 

Правильне визначення поняття «поточних зобов’язань» є дуже важливим, оскільки від цього 

залежить відображення або невідображення заборгованості в обліку та звітності, або перенесення цієї 

заборгованості до складу довгострокових. 

У П(С)БО 11 «Зобов’язання» зазначено, що поточні зобов’язання – це зобов’язання, які будуть 

погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12-ти місяців, 

починаючи з дати балансу. Проте існують й інші погляди щодо визначення сутності поточних 

зобов’язань . 

Зокрема, такі закордонні вчені, як: Керміт Д. Ларсон, Джон Дж. Уайльд, Б. Чіапетта стверджують, 

що поточні зобов’язання – це ті, які мають бути погашені протягом одного року, проте якщо операційний 

цикл більше ніж один рік, то вони можуть бути сплачені протягом цього строку. 

 В.В. Качалин зазначає, що поточні зобов’язання – це зобов’язання, які повинні бути сплачені за 

допомогою поточних активів або рефінансування за рахунок приймання інших поточних зобов’язань. 

О.В. Соловйова стверджує, що поточні зобов’язання – це нараховані суми, які можуть бути 

необхідними для погашення витрат протягом року за відомими обставинами, а їх величина може бути 

оцінена тільки приблизно. Існує невпевненість в отриманні суми за такими зобов’язанням. 

Відповідно до досліджень Н.В. Чебанової, поточні зобов’язання – це вимоги до підприємства інших 

суб’єктів господарювання на отримання грошей, товарів або надання послуг. 

А.М. Поддєрьогін та Л.Д. Буряк дотримуються думки, що поточні зобов’язання – це складова 

капіталу підприємства, яка представляє собою вимоги до підприємства з боку фізичних та юридичних 

осіб щодо оплати товарів, продукції, послуг. 

Дослідивши всі вище наведені трактування, ми вважаємо, що найточніше розкрито сутність 

поточних зобов’язань у П(С)БО 11 «Зобов’язання». 


