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жуть мати рахунків у банку. В той час як при здійсненні внут-
рішньогрупових розрахунків дочірні підприємства мають статус 
юридичної особи, можуть укладати договори і надавати послуги 
як материнській компанії, так і іншим підприємствам, мають 
рахунки в банку та складають баланс та інші форми фін зві. 

Виходячи із зазначеного, можна стверджувати, що в цілому в 
межах об’єднання (групи) підприємств можуть здійснюватись 
такі операції: внутрішньогрупові операції на рівні групи підпри-
ємств, які здійснюють вплив на консолідовану фінансову звіт-
ність та внутрішньогосподарські операції на рівні окремого під-
приємства, які здійснюють вплив на фінансову звітність. 
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В сучасних умовах фінансової кризи гостро постає потреба в 
удосконаленні методики визнання, розподілу, документування, 
відображення в системі бухгалтерського обліку і оцінки поточ-
них зобов’язань, а також їх аналізу та аудиту. 
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Відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності», зобов’язання − це заборгованість підприємств, яка 
виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очіку-
ється, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілю-
ють в собі економічні вигоди [1]. Для правильного ведення 
бухгалтерського обліку зобов’язань важливим є визначення мо-
менту їх виникнення. Зобов’язання реєструються в обліку бух-
галтерським записом тільки тоді, коли у зв’язку з ним виникає 
заборгованість. 

Порядок формування та відображення в звітності інформації 
про зобов’язання визначає П (С) БО 11 «Зобов’язання» [2]. 

Для визнання зобов’язань повинні бути дотримані дві умови 
відповідно до П(С)БО 11: оцінка їх може бути достовірно визна-
чена; існує ймовірність зменшення економічних вигод внаслідок 
їх погашення. 

В П(С)БО 11 «Зобов’язання» відсутнє визначення критеріїв 
визнання того чи іншого виду зобов’язань. Зобов’язання вини-
кають на балансі підприємства та відображаються у фінансовій 
звітності в наступних випадках: при визнанні активу, придбано-
го в борг; при створенні забезпечення за рахунок витрат (резерв 
на оплату відпусток та інші забезпечення) звітного періоду, що 
супроводжується збільшенням витрат та збільшенням зобов’я-
зань; при зменшенні забезпечення та збільшенні зобов’язання. 

Відповідно до П(С)БО 11 для відображення в бухгалтерсько-
му обліку зобов’язань їх класифікують як довгострокові (банків-
ські кредити), поточні, забезпечення (кредиторська заборгова-
ність), не передбачені зобов’язання (пеня за несвоєчасну постав-
ку чи розрахунок за товари, роботи, послуги), доходи майбутніх 
періодів (авансові орендні платежі) (рис. 1). 

Зобов’язання виникають через існуючі борги підприємства 
щодо передачі певних активів чи надання послуг іншому під-
приємству в майбутньому. Визначення теперішньої вартості за-
лежить від умов та виду зобов’язання. Поточні зобов’язання 
відображаються в балансі за сумою погашення. Непередбачені 
зобов’язання відображаються на позабалансових рахунках під-
приємства за обліковою оцінкою. 

Проблема аудиту поточних зобов’язань набуває актуальності 
у зв’язку з фінансовою кризою та зростаючою проблемою не-
платежів. Аудит поточних зобов’язань є вкрай важливим оскіль-
ки поточні зобов’язання суттєво впливають на ліквідність та 
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інші показники фінансового стану підприємства і водночас опе-
рації з ними можуть мати багато помилок, порушень і шахрайства. 

Аудит поточних зобов’язань передбачає перевірку дотриман-
ня правильності відображення в обліку методологічних засад 
формування інформації про поточну заборгованість підприєм-
ства перед іншими підприємствами й організаціями, а також 
розкриття інформації про них у фінансовій звітності. 

Джерелами інформації для аудиту поточних зобов’язань 
виступають: наказ про облікову політику; первинні документи; 
облікові регістри, що використовуються для відображення по-
точних зобов’язань; акти і довідки попередніх аудиторських пе-
ревірок та звітність. 

Рисунок 1 – Класифікація зобов’язань відповідно до П(С)БО 11 
[сформовано на основі [2]] 
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Правильна та точна оцінка поточних зобов’язань проводить-
ся на основі опрацювання договорів і документів, у яких під-
тверджується її зміна. Відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання» 
поточні зобов’язання на дату балансу оцінюються за вартістю 
погашення [1]. У цьому випадку аудитору потрібно повторити 
процедуру класифікації зобов’язань для визначення правильно-
сті бухгалтерської оцінки [2, c. 443]. 

Таким чином, за результатами дослідження можемо зробити 
висновок, що раціональна організація обліку зобов’язань сприяє 
зміцненню договірної і розрахункової дисципліни, прискоренню 
оборотності коштів, поліпшенню фінансового стану підприємства, 
а правильно розроблена стратегія управління зобов’язаннями 
сприяє формуванню репутації надійної і відповідальної фірми. 
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