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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виробництво молочної продукції займає одне з го$

ловних місць у харчовій та переробній промисловості, а

її продукція належить до найнеобхідніших продуктів

споживання населення України.

Так, за даними Держкомстату України виробницт$

во рідкого молока в країні у січні — квітні 2013 року

зросло порівняно з аналогічним періодом 2012 року на

2,7% — до 290 тис. тонн. Виробництво вершкового

масла за січень — квітень 2013 року становило 23,6 тис.

тонн, що на 0,8% більше, ніж за аналогічний період

минулого року. У січні — квітні 2013 року вироблено

28,4 тис. тонн свіжого неферментованого сиру (в т.ч.

сирної сироватки та кисломолочного сиру), що на

10,6% перевищує обсяги виробництва за аналогічний
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період 2012 року. За підсумками перших чотирьох

місяців 2013 р. було вироблено 170 тис. тонн йогуртів

та іншого ферментованого або сквашеного молока і

вершків, що на 15,6% більше, ніж у січні$квітні минуло$

го року [3].

Господарська діяльність будь$якого молокопе$

реробного підприємства неможлива без залучення

позикових коштів. Позикові кошти у вигляді поточ$

них зобов'язань виступають джерелом формування

та фінансування активів, а отже відіграють важливу

роль у функціонуванні молокопереробного підприє$

мства.

Отже, виникає потреба в дослідженні питання бух$

галтерського обліку поточних зобов'язань на молоко$

переробних підприємствах.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасні дослідження проблеми обліку поточних зо$

бов'язань присвячено багато праць вчених$економістів.

Вагомий внесок у їх вирішення зробили такі науков$

ці, як: Броунлі та І. Річард, Н.В. Гойло, С.Ф. Голов,

І.П. Житна, Г.Г. Кірейцев, В. Кладієв, В.В. Лаптєв, В.В. Му$

шинський, І.В. Орлов, Я.В. Соколов, І.А. Танчук, Н.М. Тка$

ченко та інші. Проте визначення сутності категорій "зо$

бов'язання", "поточні зобов'язання", їх розмежування

з правової, економічної, бухгалтерської точки зору по$

требують подальших наукових досліджень.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Проаналізувати динаміку поточних зобов'язань на

молокопереробних підприємствах України за 2008—

2012 рр.; дослідити трактування зобов'язань з право$

вої, економічної та бухгалтерської точки зору; надати

власне визначення категорії "поточні зобов'язання" в

бухгалтерському обліку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проаналізуємо динаміку поточних зобов'язань на

молокопереробних підприємствах України за 2008—

2012 рр. (табл. 1, рис. 1). Дослідження здійснено на ос$

нові даних річної фінансової звітності підприємств [10].

З табл. 1 видно, що питома вага поточних зобов'я$

зань в позиковому капіталі на ПАТ "Яготинський мас$

лозавод" та ПАТ "Пирятинський сирзавод" дещо змен$

шилась у 2012 році порівняно з 2008 роком на 15,5% та

57,2% відповідно. Це свідчить про використання

підприємствами довгострокових зобов'язань. У свою

чергу, на ТОВ "Еталомолпродукт" у 2012 році порівня$

но з 2008 роком збільшується питома вага поточних

зобов'язань на 53.7% і становить 99.6% у 2012 році, це

майже увесь позиковий капітал. На ПАТ "Молочний аль$

янс" ситуація протягом 2008—2012 рр. практично ста$

більна, частка поточних зобов'язань в позиковому ка$

піталі коливається від 100% у 2008 р. до 96,01% у 2012

р. (рис. 1). Незважаючи на це, обсяг поточних зобов'я$

зань з кожним роком на досліджуваних підприємствах

зростає. (табл. 1.)

Для удосконалення методології та контролю поточ$

них зобов'язань необхідно насамперед з'ясувати суть цьо$

го поняття, адже сутність є головним, визначальним, що

зумовлене тенденціями розвитку та наукового пізнання.

Поняття "зобов'язання" є різностороннє, тому його

потрібно розглядати з правової, економічної та обліко$

вої точки зору.

Становлення зобов'язань як юридичної категорії

взяло початок ще за часів античності. Так, Інституції Юс$

тиніана визначають зобов'язання як правові узи, згідно

з якими ми пов'язані необхідністю що$небудь виконати

згідно із правом нашої держави [23, с. 203].

Тоді зобов'язання визначалось як правовий зв'язок

між суб'єктами, проте представляло панування над бор$

жником.

Протягом XV — XX ст. сформувались два окремі на$

укові напрями трактування категорії зобов'язань в

історії бухгалтерського обліку: юридичний (XVIII ст.) та

економічний (початок XIX ст.).

Прихильників положень економічної категорії

більше ніж юридичної. Юридична категорія у подаль$

шому розвитку не обгрунтувалась настільки, щоб витіс$

нити облік із своєї сутності, як очікувалось її представ$

никами. Саме тому, представники таких країн, як Італія,

Франція, Німеччина, Росія, Нідерланди зробили знач$

ний внесок у становлення сучасного бухгалтерського

обліку у сфері категорії зобов'язань. Це: Людовік Кріпа,

Франческо Вілла, Жак Саварі, Фрідріх Гюглі, Пауль

Герстнер та інші.
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Таблиця 1. Питома вага поточних зобов'язань у складі позикового капіталу
на молокопереробних підприємствах України

(станом на 1 січня кожного року)

Рис. 1. Динаміка поточних зобов'язань на молокопереробних підприємствах України
за 2008—2012 рр.
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Юридичний (правовий) напрям розвивався в Італії,

Франції, Швейцарії, де існує і сьогодні. Його яскрави$

ми представниками можна назвати Лука Пачолі, Ніколо

д'Анастасіо, Д. Кастіло, А. Бомон, Рене Саватьє,

І.Ф. Шер та інші. [20, с.172]

Найбільш вдало теорію зобов'язань, на нашу дум$

ку, обгрунтував Рене Саватьє, який належав до прихиль$

ників положень юридичної категорії. В своїх досліджен$

нях він формулює загальну дефініцію обліку: "Бухгал$

терський облік є, головним чином, відображення дина$

міки вимог та зобов'язань". Вчений зазначав, що вимо$

ги відображаються в активі, зобов'язання — в пасиві

балансу, а співвідношенням вимог та зобов'язань виз$

начається економічна стійкість підприємства [20, с. 176].

Отже, для кожного періоду розвитку бухгалтерсь$

кого обліку існували свої підходи щодо сутності та об$

грунтовності категорії зобов'язань. Проте всі вони грун$

тувались на зобов'язальному праві.

Розглянемо тлумачення зобов'язань в нормативно$

законодавчих документах. Сьогодні основними норма$

тивними документами, які регулюють зобов'язання в

Україні, є Господарський та Цивільний кодекси. Мето$

дологічні засади формування інформації щодо зобов'$

язань в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності

визначені Законом України "Про бухгалтерський облік

та фінансову звітність в Україні", П(С)БО 1 "Загальні

вимоги до фінансової звітності", П(С)БО 2 "Баланс",

П(С)БО 11 "Зобов'язання", П(С)БО 26 "Виплати праців$

никам", МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобо$

в'язання та непередбачені активи" та ін. Трактування по$

няття "зобов'язання" в законодавчо$нормативних доку$

ментах наведено в табл. 2.

У Великому бухгалтерському словнику наводять

таке визначення: "зобов'язання — це оформлені дого$

вором громадянсько$правові відносини, в силу яких

одна сторона зобов'язана виконати на користь іншої

сторони певні дії або утриматися від певних дій. Зобо$

в'язання завжди мають певний суб'єктивний склад, ди$

намічність, владність змісту, цілеспрямованості, конк$

ретність, санкціонованість" [2, с. 347].

Російські дослідники В.В. Лаптєв та І.А. Танчук роз$

різняють господарське зобов'язання та зобов'язання,

визначене Цивільним кодексом. І.А. Танчук визначає

господарське зобов'язання як господарські правовідно$

сини, в яких один суб'єкт (боржник) зобов'язаний вчи$

нити на користь іншого (кредитора) певну дію госпо$

дарського характеру або утриматися від певної дії [25,

с. 30].

Науковець В.В. Лаптєв під господарським зобов'я$

занням розуміє врегульовані господарським законодав$

ством відносини планово$вартісного характеру, в яких

з метою досягнення встановлених планом результатів

одна сторона зобов'язана на користь іншої вчинити пев$

ного виду господарсько$оперативні та (або) господарсь$

ко$управлінські (планово$організаційні) дії, а інша вправі

вимагати їх вчинення [16, с. 146].

Вітчизняний учений В.В. Мушинський також розрі$

зняє господарське зобов'язання від цивільного та на$

водить такі основні риси господарських зобов'язань, що

відокремлюють їх від цивільних:

1) опосередковують господарську діяльність;

2) суб'єктами є юридичні особи, їх структурні

підрозділи, громадяни$підприємці, а також органи дер$

жавної влади та органи місцевого самоврядування, на$

ділені господарською компетенцією. [19, с.138]

З юридичної точки зору поняття "зобов'язання" є

ширшим, ніж з бухгалтерської. Зобов'язання в праві

виникає з договору, незалежно від того, відбулись вже

певні дії щодо його виконання чи ні. В бухгалтерському

обліку відображаються лише ті зобов'язання, що вини$

кають із початком виконання договору, а не в момент

його підписання. Також зобов'язання реєструються в

Таблиця 2. Визначення поняття "зобов'язання" в законодавчо%нормативних документах
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бухгалтерському обліку лише тоді, коли виникає забор$

гованість.

Такі вчені, як Я.В. Соколов та М.Л. Пятова наводять

такі основні відмінності поняття "зобов'язання" в юрис$

пруденції та бухгалтерському обліку:

— зобов'язання в бухгалтерському обліку виникає

не тільки з Цивільного кодексу, а й з інших галузей пра$

ва: фінансового, трудового чи окремих законодавчих

актів, що регулюють економічні відносини;

— поняття "зобов'язання" в праві та бухгалтерсь$

кому обліку мають різний зміст;

— договір — тільки юридичний факт, тому в бух$

галтерському обліку відображаються договірні зобо$

в'язання в момент їх виконання, а не виникнення [24].

Розглянемо характеристику категорії зобов'язань

за іноземними науковцями. Броунлі та І. Річард дають

таке визначення зобов'язанням: (liability) — заборго$

ваність підприємства, що виникає внаслідок минулих

подій і погашення якої в майбутньому, як очікується,

призведе до зменшення ресурсів підприємства, що

втілюють у собі економічні вигоди.

Вони виділяють такі необхідні риси, що визначають

зобов'язання:

— поточні обов'язки одного чи кількох інших суб'єктів

господарювання, що спричиняють врегулювання пробле$

ми передачі чи використання в майбутньому активів на виз$

начену дату, на випадок спеціальної події чи на вимогу;

— обов'язки підприємств сплачувати заборго$

ваність в майбутньому;

— угода чи інша подія кредитування підприємства

вже відбулася [30, с. 496].

З вищенаведеного слідує, що поняття "зобов'язан$

ня" в бухгалтерському обліку має свої особливості та

поєднує в собі економічний та юридичний аспекти.

Так, дослідник Гойло Н.В. зазначає, що в госпо$

дарському житі склад зобов'язань, відображених у бух$

галтерському обліку, залежить від того, які теоретичні

погляди покладені в основу бухгалтерських норматив$

них документів. Підставами виникнення зобов'язань в

бухгалтерському обліку можуть бути як виконання до$

говорів, укладених підприємством зі своїми контраген$

тами, так і обов'язок підприємства, що виникає на

підставі нормативних актів (сплата податків, страхових

внесків, штрафів, пені, неустойок, розрахунки з оплати

праці, розрахунки з учасниками) [4, с. 26].

Отже, поняття зобов'язання в бухгалтерському об$

ліку має ознаку господарського зобов'язання, оскіль$

ки виникає між суб'єктами господарювання, а також

цивільного — існує у вигляді заборгованості з фізични$

ми особами.

Кладієв В. [15, с. 164] зазначає такі умови виник$

нення правового зобов'язання:

— договір, в межах якого сторони домовляються

про виконання зобов'язання;

— наявність у законодавстві певних вимог, згідно

яких підприємство має виконати певні дії;

— делікт — розмір зобов'язання визначається че$

рез обсяги нанесеної шкоди.

Таблиця 3. Визначення поняття "поточні зобов'язання" в науковій літературі
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Традиційне зобов'язання — це зобов'язання, яке

підприємство самостійно бере на себе в результаті своєї

діяльності, коли:

— внаслідок минулих подій підприємство само$

стійно визнає, що при визначених умовах візьме на себе

зобов'язання, навіть якщо при цьому не буде існувати

правового зобов'язання;

— внаслідок яких у третіх сторін є певні обгрунто$

вані очікування відносно того, що підприємство вико$

нає свої зобов'язання, та що вони можуть покладатися

на ці очікування та діяти відповідним чином.

Отже, причини виникнення традиційних зобов'язань

відрізняються від передумов визнання юридичного кон$

тракту чи інших формальних юридичних вимог [15, с.

165].

Також дослідимо трактування поняття "поточні зо$

бов'язання" вітчизняними та іноземними вченими у спе$

ціальній науковій літературі, виходячи з теми досліджен$

ня (табл. 3).

Згідно з П(С)БО 2 "Баланс", поточні зобов'язання

— зобов'язання, які будуть погашені протягом операц$

ійного циклу підприємства або повинні бути погашені

протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балан$

су.

Проаналізувавши табл. 3, можна сказати, що

більшість авторів визначають поточні зобов'язання як

заборгованість підприємства, а також підкреслюють

строк її погашення протягом операційного циклу.

ВИСНОВКИ
Отже, в результаті проведеного нами дослідження,

установлено, що поняття "зобов'язання", "поточні зо$

бов'язання" є неоднозначними, і по$різному трактують$

ся у правовому, економічному та бухгалтерському полі.

Враховуючи вищенаведене, поняття "поточні зобо$

в'язання" як категорію бухгалтерського обліку доціль$

но визначити так: "поточні зобов'язання" — це тепері$

шня, визначена у вартісному вираженні та юридично

регламентована заборгованість підприємства, яка ви$

никла перед іншими фізичними та юридичними особа$

ми і буде погашена протягом операційного циклу

підприємства, що спричинить зменшення економічних

ресурсів підприємства.
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