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ПОНЯТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ  

 

Сучасні умови господарювання породжують об’єктивну необхідність використання суб’єктами 

підприємницької діяльності окрім власного капіталу ще й позикового. Залучений із зовнішніх джерел 

капітал призводить до утворення зобов’язань. Наявність зобов’язань вважається нормальним станом 

будь-якого діючого підприємства, оскільки вони є основою взаємозв’язків між суб’єктами 

господарювання. Як об’єкт обліку, зобов’язання – один з основних чинників, що впливає на ліквідність, 

кредитоспроможність і стійкість підприємства. Раціональна організація обліку зобов’язань сприяє 

зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, прискоренню оборотності оборотних коштів а, отже, 

поліпшенню фінансового стану підприємства, а правильно розроблена стратегія управління 

зобов’язаннями сприяє формуванню репутації надійної і відповідальної фірми. 

У вітчизняній практиці домінує трактування поняття «зобов’язання» з юридичної точки зору. Як 

юридична категорія господарське зобов'язання – це господарські відносини, що регулюються правом. В 

силу існування цих відносин одна сторона уповноважена вимагати від іншої здійснення господарських 

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 винагороду – сплату 

коштів, зустрічні послуги .  

Таким чином, сутність зобов’язання складають права та обов’язки сторін. Наприклад, у договорі 

купівлі-продажу покупець має право вимагати від продавця передати йому придбаний товар. Цьому 

праву покупця відповідає обов’язок продавця передати покупцеві проданий йому товар. 

Щодо визначення «зобов’язання» з точки зору бухгалтерського підходу набуває економічний 

чинник; основні питання якого направлені на визнання та економічну оцінку зобов’язання; формування 

договору, як основи виникнення зобов’язань; оцінка ризиків та невизначеності в процесі виникнення та 

погашення зобов’язань. 

На сьогоднішній день в економічній літературі немає одностайності, щодо визначення поняття 

«зобов’язання». Його розглядають як борг, як суму витрат, як залучений капітал, як заборгованість. 

Соколов Я.В. вказує: «У економічному сенсі зобов’язання демонструють майбутні потоки засобів, 

обумовлені кредитами, наданими і отриманими господарюючими суб’єктами». Відповідно, економічний 

зміст зобов’язань показує рівень кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства. 

Виникнення зобов’язань передбачає постійний контроль, що може бути направлений на організацію 

обліку зобов’язань, оскільки несвоєчасне відображення в обліку зобов’язань, може призвести до 

нарахування штрафів за невиконання умов договору, втрати довіри у кредитора та складність у залучені 

позик в майбутньому. Таким чином, оцінка зобов’язань з економічної точки зору полягає в тому, що його 

оцінка з моменту виникнення до моменту погашення є різною. З часом економічна величина зобов’язань 

зменшується, тобто має місце знецінення, що є ризиком для однієї із сторін договору - кредиторів. Проте, 

для успішного зростання діяльності підприємства, все ж таки наявна потреба саме у довгостроковому 

залученні позикового капіталу, оскільки досягнення значних масштабів обороту нових виробничих ліній, 

наукових розробок, потребує довготривалого періоду розвитку. 

Зобов’язання з фінансової точки зору в такому разі передбачає обмін ресурсами, які мають грошовий 

вимір. Крім того, зобов’язання може бути локалізоване у часі, тобто може бути момент настання 

зобов’язання і період часу, протягом якого воно діє. При цьому зобов’язання повинно бути юридично 

обумовленим. Однак, при юридичному змісті зобов’язань майбутні потоки засобів залишаються 

незмінними, оскільки існує першочергова умова договору. Саме тому, різниця між економічним та 

юридичним підходом полягає в тому, що майбутні потоки засобів піддаються під вплив фактів зміни, 

таких, наприклад, як інфляція, що зменшує величину зобов’язань з часом. 

Проаналізувавши визначення «зобов’язання» іноземними науковцями можна зробити висновок про 

те, що вони чітко визначають дану категорію, як об’єкт бухгалтерського обліку. Оскільки, в англомовній 

літературі для визначення зобов’язання використовуються два терміни: «lіаbіlіtіеs» - зобов’язання з 

бухгалтерської точки зору; «оЬ1іgаtіоns» - зобов’язання з юридичної точки зору. На основі проведених 

досліджень, ми дійшли висновку, що дійсно визначення «зобов’язання» має юридичну та бухгалтерську 

природу, тому вважаємо за доцільне розглянути це більш детально в подальших наукових дослідженнях. 


