
Напрям: 3.  Розвиток  економічних  інструментів  досягнення  цілей  сталого розвитку. 

Дунаєвська О.М., 

студентка факультету обліку та аудиту  

науковий керівник: Коваль Л.В., 

к.е.н, доцент кафедри бухгалтерського обліку  

Вінницького національного аграрного університету, м. Вінниця 

 
НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО СУТНОСТІ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ЇЇ 

КЛАСИФІКАЦІЇ 

 

В процесі здійснення фінансово-господарської діяльності будь-яке підприємство проводить 

розрахунки за отримані товари, роботи, послуги, сплачує податки, тобто виникає кредиторська 

заборгованість. Господарська діяльність підприємства неможлива без виникнення кредиторської 

заборгованості перед іншими суб’єктами підприємницької діяльності. Використання такого позикового 

капіталу 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. Позикові кошти є одним із джерел формування 

засобів для підприємств. Але, останнім часом, спостерігається тенденція, що залучені позикові засоби 

спрямовані не на розвиток та ефективність виробництва, а, навпаки, на погашення своїх зобов’язань 

перед іншими кредиторами. Крім того, несвоєчасність обліку, оцінки та погашення поточної 

кредиторської заборгованості призводить до порушення дисципліни як фінансової, так й розрахункової. 

Сучасні умови ведення фінансово-господарської діяльності спонукає до об’єктивного оцінювання довіри 

до своїх партнерів, фінансової стійкості та платоспроможність. Стабільність економічної сфери 

неможлива без фінансової стійкості суб’єктів господарювання так як, саме стійкість є основою міцного 

їх становища на ринку та конкурентоспроможності.  

Кредиторська заборгованість надає можливість тимчасового використання позикових коштів, але, з 

іншого боку це призводить до зменшення показників платоспроможності і ліквідності. Окрім цього 

наявність простроченої заборгованості може призвести до погіршення іміджу підприємства. При 

правильному управлінні кредиторською заборгованістю можна усунути негативні наслідки її наявності. 

Це можливе за умови правильно організованої системи обліку та аналізу кредиторської заборгованості 

Від правильного визначення сутності кредиторської заборгованості, її класифікації залежить 

правильність відображення цієї інформації через систему бухгалтерського обліку у фінансовій звітності 

підприємства.  

Досліджуючи кредиторську заборгованість, часто її порівнюють із зобов’язаннями чи боргами. 

Зважаючи на економічно-юридичний зміст цих понять, можна зробити висновок про те, що вони не є 

тотожними. В економічній літературі відсутній єдиний підхід до визначення категорії «кредиторська 

заборгованість». У нормативно-правових актах також є деякі відмінності щодо трактування цього 

поняття. Тому, на наш погляд, дане питання розглядається у двох напрямах: згідно з вимогами 

нормативно-правової бази та за науковим підходом. Зокрема, в Міжнародному стандарті 

бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» наведені такі 

визначення різних видів зобов’язань: 

1) «Зобов’язання – існуюче зобов’язання суб’єкта господарювання, яке виникає в результаті минулих 

подій і погашення якого, за очікуванням, призведе до вибуття ресурсів суб’єкта господарювання, котрі 

втілюють у собі економічні вигоди». 

2) «Юридичне зобов’язання – зобов’язання, яке виникає внаслідок: 

а) контракту (внаслідок його явних чи неявних умов); 

б) законодавства; 

в) іншої дії закону». 

3) «Конструктивне зобов’язання – зобов’язання, яке є наслідком дій суб’єкта господарювання, коли: 

а) суб’єкт господарювання вказав іншим сторонам, що він візьме на себе певну відповідальність 

згідно з порядком, установленим його минулою практикою, опублікованими політиками чи достатньо 

конкретною поточною заявою; 

б) як наслідок, суб’єкт господарювання створив обґрунтоване очікування у інших сторін, що він 

виконає ці зобов’язання». 

4) «Умовне зобов’язання – це: 

а) можливе зобов’язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться лише 

після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю 

контрольованих суб’єктом господарювання; 

б) існуюче зобов’язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки: 

– немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним 



для погашення зобов’язання;  

– суму зобов’язання не можна оцінити достатньо достовірно». 

5) «Забезпечення – зобов’язання з невизначеним строком або сумою». 

Аналізуючи  подані  визначення,  можна  зробити  висновок,  що  категорія  «зобов’язання» за своїм 

змістом є ширшою від категорії «кредиторська заборгованість», оскільки лише окремі види зобов’язання 

можуть розглядатись як кредиторська заборгованість, а це, зокрема, юридичні та конструктивні 

зобов’язання, тоді як умовне зобов’язання чи забезпечення кредиторською заборгованістю не 

визнаються.  

Загалом  вчені  розглядають  кредиторську  заборгованість  як  грошові  кошти,  деякі  як частину 

майна або форму розрахунків за товари та послуги. Тому доцільно кредиторську заборгованість 

визначати як результат правовідносин суб’єкта господарювання, який є наслідком вчинення певної дії 

одного суб’єкта до іншого суб’єкта господарювання, фізичної особи, держави, позабюджетного фонду 

щодо передачі товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів чи інших активів, надання послуг, 

виконання робіт, або дії законодавчо-нормативних документів (виникнення заборгованості з податків чи 

інших обов’язкових платежів перед бюджетом та позабюджетними цільовими фондами) та надає 

кредитору право вимоги.  

Кредиторська заборгованість характеризує борги підприємства, використання підприємством 

позикових коштів. Уміння працювати чужими грішми й уміння купувати товари (роботи, послуги) у 

кредит, тобто з відстрочкою оплати, є найважливішими фінансовими навичками. При цьому 

найважливішим показником є зміна суми кредиторської заборгованості та її співвідношення із грошовим 

потоком, що залежить від швидкості погашення (обороту) дебіторської заборгованості. 

Дослідження класифікації кредиторської заборгованості у вітчизняних наукових працях майже 

немає. Це, на нашу думку, зумовлено тим, що багато авторів ототожнюють  поняття  кредиторської  

заборгованості  та  зобов’язань. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 зобов’язання 

поділені на довготермінові, поточні, непередбачені та доходи майбутніх періодів. На нашу думку, до 

кредиторської заборгованості можуть належати  лише довготермінові та поточні зобов’язання, бо 

непередбачені зобов’язання та доходи майбутніх періодів є умовними зобов’язаннями, котрі не мають 

визначеної суми чи терміну погашення.  

Водночас довготермінові зобов’язання у цьому положенні поділені на: 

- довготермінові кредити банків,  

- інші довготермінові фінансові зобов’язання,  

- відстрочені податкові зобов’язання  

-  інші довготермінові зобов’язання.  

Серед поточних зобов’язань в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 11 виокремлено такі їх 

види, як-от:  

- короткотермінові кредити банків,  

- поточна заборгованість за довготерміновими  зобов’язаннями, 

-  короткотермінові  векселі  видані,   

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги,  

- поточні зобов’язання за розрахунками (з одержаних авансів, з бюджетом, з позабюджетних 

платежів, зі страхування, з оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків)  

- інші поточні зобов’язання. 

Класифікації зобов’язань та кредиторської заборгованості, подані в економічній навчальній 

літературі, передбачають їхній поділ на види відповідно до подання у фінансовій звітності, насамперед 

балансі.  Тобто  такі  класифікації, як правило, аналогічні класифікації, передбачені положенням 

(стандартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». 

В бухгалтерському обліку відображаються не всі господарські зобов’язання, а лише ті, що 

випливають з виконання укладених підприємством договорів чи здійснених дій. Тому в умовах 

трансформації до міжнародних стандартів фінансової звітності, для потреб бухгалтерського обліку 

достатнім буде поділ кредиторської заборгованості на поточну (короткострокову) та довгострокову. Така 

класифікація полегшить і заразом актуалізує роботу бухгалтерської служби. 

 


