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ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ОБЛІГАЦІЯМИ
У статті розглянуто особливості обліку зобов'язань за облігаціями та визначено основні про
блемні питання. Запропоновано шляхи удосконалення обліку облігацій.
In the article the features of account of bond liabilities are considered and basic problems questions
are certain. The improvement's ways of account of bonds are offered.
ВСТУП
У сучасних умовах господарювання виникають ситу&
ації, коли підприємства відчувають нагальну потребу у до&
даткових фінансових ресурсах. Одним із ефективних вир&
ішень цієї проблеми, як свідчить світова практика, є випуск
та розміщення корпоративних облігацій. Такі облігації ак&
тивно використовуються майже у всіх розвинених країнах
світу. В Україні можливості використання облігацій для
мобілізації фінансових ресурсів обмежені із&за слабкого
розвитку фінансового ринку та недосконалості вітчизня&
ної законодавчої бази. Проте навіть при такому стані справ
протягом останніх років спостерігається зростання обсягів
випуску та розміщення корпоративних облігацій.
Від правильності обліку зобов'язань за облігаціями
залежить достовірність та повнота інформації для всіх
рівнів управління та зовнішніх користувачів. Неможливість
виконання своїх зобов'язань за облігаціями може призве&
сти до банкрутства підприємства, тому питання обліку та&
ких зобов'язань на сьогодні стає все більш актуальним.
Окремі теоретико&методологічні аспекти обліку зобо&
в'язань за облігаціями висвітлені у роботах таких вітчиз&
няних вчених, як С.Ф. Голов, В.В. Сопко, Ф.Ф. Бутинець,
М.І. Бондар та ін. Серед зарубіжних вчених варто відзна&
чити праці Дж. Блейка, Б. Нідлза, Глен А. Велша, Г. Деніе&
ла, Д. Кондуела, Р. Ентоні, Є. Брігхема та ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є висвітлення особливостей обліку фінан&
сових зобов'язань за облігаціями та надання пропозицій
щодо його удосконалення.
Аналіз літературних джерел свідчить про існування
ряду невирішених питань, яким необхідно приділити ува&
гу: порядок обліку зобов'язань за облігаціями, в тому числі
тих, які випущені та розміщені в іноземній валюті, удоско&
налення методики обліку зобов'язань за короткостроко&
вими облігаціями, шляхи підвищення інформативності
фінансової звітності щодо зобов'язань за облігаціями.
РЕЗУЛЬТАТИ
Законом України "Про цінні папери та фондовий ри&
нок" облігацію визначають як цінний папір, що посвідчує
внесення його власником грошей, визначає відносини по&
зики між власником облігації та емітентом, підтверджує
зобов'язання емітента повернути власникові облігації її
номінальну вартість у передбачений умовами розміщення
облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо
інше не передбачено умовами розміщення.
Випуск облігацій дозволяється лише після повної сплати
статутного капіталу, а сума емісії обмежується трикратним

розміром власного капіталу або розміром забезпечення, що
надається підприємству з цією метою третіми особами.
Не допускається розміщення облігацій для формуван&
ня і поповнення статутного капіталу, а також покриття
збитків від господарської діяльності шляхом зарахування
доходу від продажу облігацій як результату поточної гос&
подарської діяльності.
Як правило, зобов'язання за облігаціями носять дов&
готерміновий характер і в обліку реєструються на рахунку
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями", який має
такі субрахунки: 521 "Зобов'язання за облігаціями", 522
"Премія за випущеними облігаціями", 523 "Дисконт за ви&
пущеними облігаціями".
Як бачимо, вони не відокремлюють інформацію по зо&
бов'язаннях за облігаціями в національній та іноземній ва&
лютах. Раніше такої необхідності не існувало, оскільки
вартість облігацій могла виражатися лише в національній ва&
люті незалежно від виду валюти, в якій була проведена опла&
та (ст.12 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу"
від 18 червня 1991 р. №1201&ХІІ). Але з отриманням можли&
вості визначати номінальну вартість облігацій в іноземній ва&
люті (Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"
від 23 лютого 2006 р.) виникла потреба певних змін і в обліку.
При цьому можна доповнити рахунок 52 відповідними суб&
рахунками, які б дозволити отримувати інформацію окремо
по зобов'язаннях за облігаціями в національній та іноземній
валютах або відкрити рахунки 4&го порядку до субрахунку
521. Наприклад, ними можуть бути: 5211 "Зобов'язання за
довгостроковими облігаціями в національній валюті" та 5212
"Зобов'язання за довгостроковими облігаціями в іноземній
валюті". В останньому випадку операції з випуску та реалі&
зації довгострокових облігацій будуть відображатися по на&
ступній кореспонденції рахунків (табл. 1).
Залучення фінансових ресурсів шляхом випуску об&
лігацій на короткотерміновій основі зустрічаються рідко,
тому в діючому Плані рахунків окремого спеціального ра&
хунку для обліку зобов'язань за такими облігаціями не пе&
редбачено. Їх облік ведуть на субрахунку 685 "Розрахунки
з іншими кредиторами". Проте деякі учені [3, 11, 14] вважа&
ють, що це зменшує інформативність облікових даних та
ускладнює розрахунок окремих фінансових показників,
тому пропонують відокремити облік короткострокових зо&
бов'язань за облігаціями із загального масиву облікової
інформації. З цією метою Орлов І.В. пропонує використати
рахунок 62 "Короткострокові векселі видані" з відповідною
зміною його назви на "Короткострокові векселі видані та
облігації випущені" та відкриттям відповідних субрахунків
до нього: 623 "Зобов'язання за короткостроковими обліга&
ціями", 624 "Премія за випущеними короткостроковими об&
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Таблиця 1. Операції з випуску
та реалізації довгострокових облігацій
Ɂɦɿɫɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣ
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ ɡɚ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ ɡ ɩɪɟɦɿɽɸ:
- ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɫɭɦɭ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ
- ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɫɭɦɭ ɩɪɟɦɿʀ
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ ɡ ɞɢɫɤɨɧɬɨɦ:
- ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɩɪɨɞɚɠɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ
- ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɫɭɦɭ ɞɢɫɤɨɧɬɭ
ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ:
ɇɚɪɚɯɨɜɚɧɚ ɫɭɦɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿʀ: - ɩɪɟɦɿʀ
- ɞɢɫɤɨɧɬɭ
ɋɩɥɚɱɟɧɨ ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɡɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ
ɉɨɝɚɲɟɧɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚ ɨɛɥɿɝɚɰɿɹɦɢ
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такі зобов'язання є особливо важливою, оскільки
невиконання своїх зобов'язань за облігаціями тяг&
не за собою серйозні наслідки, в тому числі ініцію&
вання банкрутства підприємства.
Також необхідні зміни в складі приміток до
бухгалтерської звітності з метою надання
інформації про облігації в доступному та зруч&
ному для зацікавлених осіб вигляді.

ВИСНОВКИ
Результати проведених досліджень сприя&
ли таким висновкам про наявність неврегульо&
733
522
ваних питань. Сучасні умови вимагають уточ&
523
952
нення порядку відображення на рахунках бух&
684
311,312
галтерського обліку операцій з облігаціями та
5211,5212
311,312
конкретизації інформації про них у фінансовій
лігаціями", 625 "Дисконт за випущеними короткострокови& звітності для належного забезпечення інформаційних по&
ми облігаціями" [11, с. 81]. У свою чергу, інший вчений — треб внутрішніх та зовнішніх користувачів. Ці питання по&
Гуторова Е.А. пропонує додатково ввести до рахунку 68 требують подальших досліджень та обговорень.
"Розрахунки за іншими операціями" субрахунок 686 "Роз&
рахунки з кредиторами по облігаціях" [3, с. 111].
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