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АНОТАЦІЯ
У статті наведено результати дослідження економічної та 

правової сутності категорій «розрахунки» і «зобов’язання» в 
системі бухгалтерського обліку. Встановлено взаємозв’язок 
між досліджуваними поняттями. Визначено вплив трактування 
поняття «зобов’язання» на облік дебіторської та кредиторської 
заборгованості. Обґрунтовано положення, що показники, роз-
раховані на підставі економічно вивірених даних, дадуть змогу 
більш точно аналізувати ефективність здійснюваних вкладень. 
Доведено, що реальна інформація про зобов’язання суттєво 
впливає на ефективність управління підприємством.

Ключові слова: розрахунки, зобов’язання, дебіторська за-
боргованість, кредиторська заборгованість, контрагенти.

АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты исследования 

экономической и правовой сущности категорий «расчеты» и 
«обязательства» в системе бухгалтерского учета. Установлена 
взаимосвязь между исследуемыми понятиями. Определено 
влияние трактовки понятия «обязательство» на учет деби-
торской и кредиторской задолженности. Обосновано положе-
ние, что показатели, рассчитанные на основе экономически 
выверенных данных, позволят более точно анализировать 
эффективность осуществляемых вложений. Доказано, что ре-
альная информация об обязательствах существенно влияет 
на эффективность управления предприятием.

Ключевые слова: расчеты, обязательства, дебиторская 
задолженность, кредиторская задолженность, контрагенты.

ANNOTATION
The article analyzes economic and legal essence of payments 

and commitments in the field of accounting. The interrelation be-
tween the researched categories is defined. The effect of the term 
“obligation” treatment on the organization of accounting of receiva-
bles and payables is defined. The principle that the indexes calcu-
lated with cost-adjusted data let to analyze the efficiency of contri-
bution made precisely. The author proves that the real information 
on the obligations has significant effect on the firm management 
efficiency.

Keywords: account, liabilities, receivables, payables, counter-
parties.

Постановка проблеми. Актуальність дослі-
джень понятійного апарату в економічній та 
правовій сферах не полишає свого провідного 
місця. Уточнення й визначення понятійного 
апарату є невідкладною потребою підвищення 
ефективності діяльності суб’єктів господарю-
вання. Зміни в суспільному житті змінюють і 
погляди науковців на окремі явища, тим самим 
висуваючи проблеми як економічного розумін-
ня, так і правового регулювання в новому ас-
пекті. Здебільшого це стосується понятійного 
апарату, через який питання та явища не мо-

жуть бути однаково трактовані в різних сферах 
економіки. Не є винятком і трактування понят-
тя «зобов’язання».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у дослідження сутності розра-
хунків і зобов’язань в системі бухгалтерського 
обліку здійснили такі науковці, як, зокрема, 
Ф.Ф. Бутинець, С.Й. Вільнянський, С.Ф. Голов, 
С.В. Мочерний, К.О. Музиченко, І.В. Орлов, 
В.Ф. Палій, К.П. Сінянський, Я.В. Соколов, 
Т.І. Тесленко [2; 5; 10; 11; 12].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на незаперечні 
результати їх досліджень, означена проблема 
вимагає подальшого вивчення з урахуванням 
впливу юридичної природи зобов’язання на 
його економічне розуміння.

Мета статті полягає у дослідженні економіч-
ної сутності розрахунків і зобов’язань в систе-
мі бухгалтерського обліку і юридичних відно-
син, що слугують підставою для виникнення 
зобов’язань.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розрахунки стали невід’ємною частиною жит-
тя суспільства ще на етапі розвитку цивілізації 
і, за влучним висловом Ф. Хайєка, є «розши-
реним порядком людського співробітництва» 
[5]. Виникнення розрахунків між суб’єктами 
господарювання має безпосередній історичний 
зв’язок з переходом від натуральної форми гос-
подарювання до товарної (ринкової) форми. 
В економічній літературі термін «розрахунки» 
трактують як «передачу чи переведення коштів 
в порядку виконання грошового зобов’язання» 
[5], що дає змогу відокремити їх від розрахун-
ків в сенсі підрахунку будь-чого.

Як економічна категорія «розрахунки» є ді-
ями з відчуження власних коштів на користь 
іншої особи або отримання коштів від іншої 
особи, забезпечують здійснення економічних 
зв’язків між людьми, виробниками і спожива-
чами тощо щодо руху результатів праці, отри-
маних не для власного споживання, а для за-
доволення суспільних потреб. Саме розрахунки 
супроводжують процес обміну, завдяки якому 
товаровиробники, посередники та продавці 
вступають у взаємовідносини зі споживачами.
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Сутність категорії «розрахунки» тіс-
но взаємопов’язана із сутністю категорії 
«зобов’язання», під яким в найбільш спроще-
ному вигляді слід розуміти угоду вчинити на 
користь другої сторони (кредитора) певну дію 
(передати майно, виконати роботу, надати по-
слугу, сплатити гроші тощо) або утриматися 
від певної дії, а кредитор має право вимагати 
від боржника виконання його обов’язку [14]. 
Факти виникнення зобов’язань та їх погашення 
(виконання) є розрахунковими відносинами.

Розрахунки і зобов’язання охоплюють широ-
кий спектр суспільних відносин як між окре-
мими фізичними особами та їх групами, так 
і між юридичними особами. Зобов’язання як 
борг поширюються на мораль, побутові суспіль-
ні відносини і обов’язки, майнові відносини. 
Зобов’язання у правовому полі є майновими 
відносинами щодо передачі майна, виконання 
робіт, надання послуг, створення і використан-
ня продуктів інтелектуальної діяльності [3]. 
Такі відносини завжди виникають між кон-
кретними учасниками комерційно-товарних 
зв’язків, а тому мають відносний характер, 
оскільки особа, що володіє зобов’язальним пра-
вом, може задовольнити свої інтереси лише че-
рез дії зобов’язаної особи.

У розрахунках завжди діють як мінімум дві 
особи, які називаються контрагентами, тобто 
партнерами, які беруть участь в угоді і проти-
стоять один одному [5]. Серед усього різнома-
ніття суб’єктів розрахункових відносин особли-
ве місце за величиною, частотою і складністю 
боргових зобов’язань належить господарським 
суб’єктам, а саме організаціям, підприємствам, 
банкам, інвестиційним, страховим компаніям 
та іншим установам, які здійснюють підприєм-
ницьку діяльність.

У відомому письмовому пам’ятнику давни-
ни – папірусі Зенона, датованому 256 р. н. е., – 
йдеться про необхідність регулярного обліку 
дебіторської та кредиторської заборгованості 
у приватних маєтках. Наведені в папірусі ра-
хунки боржників велися як справжні контоко-
рентні рахунки із зазначенням боргу і його по-
гашення [11]. Лука Пачолі у своєму відомому 
«Трактаті про рахунки і записи», написаному 
понад 500 років тому, мудро радив персональ-
но враховувати всіх своїх боржників, вказуючи 
точно їх імена, прізвища та місця народження, 
скільки вони винні і за що. «Необхідно пере-
раховувати власноручні розписки і нотаріальні 
посвідчення, якщо такі є, <…> всіх своїх дові-
рителів (кредиторів) одного за іншим, так само 
і дані тобою документи, тобто розписки» [7]. 
Ці слова є актуальними і в сучасних умовах. 
Більш того, облік досліджуваних розрахунків 
ведеться за аналогічними правилами і транс-
формувався за ступенем розвитку розрахунко-
вих взаємовідносин.

Спочатку розрахунки здійснювалися у фор-
мі бартеру як найпростішої форми розрахун-
ків. Однак такі угоди могли безперешкодно 

здійснюватися лише за обмеженого набору 
пропонованих до обміну товарів, що значно 
ускладнювало процес торгівлі із залученням 
до нього досить великого кола суб’єктів гос-
подарювання [5]. Природно, що в обліку такі 
операції фіксувалися у натуральному вимірі, 
зокрема і передачею цінностей в борг. При 
цьому сам облік, який перебував на стадії за-
родження, часто вівся одноосібно шляхом про-
стого запам’ятовування. Потреба в реєстрації 
даних про різноманітні факти господарського 
життя привела до виникнення перших методів 
бухгалтерського обліку: інвентаризації і кол-
лації (вивіряння всіх розрахунків як дебітор-
ської, так і кредиторської заборгованості раз 
на тиждень). Водночас виникають і перші ра-
хунки, а саме матеріальні (інвентарні) і рахун-
ки розрахунків (контокорентні) [15].

У процесі розвитку і ускладнення економіч-
них зв’язків в житті суспільства розрахунки 
зазнали істотних змін, що здебільшого було 
пов’язано з виникненням грошей як абсолютно 
ліквідного засобу обміну. Встановити точно мо-
мент виникнення грошей досить складно, однак 
можна з упевненістю стверджувати, що гроші 
вже були і в Стародавньому Єгипті, ще за часів 
Геродота, і в Стародавній Греції у вигляді монет 
(V ст. до н. е.). Саме тому у Стародавній Греції 
не тільки реєструвалися факти надходження і 
видачі готівки, але й практикувалися залікові 
платежі, а також проведення платежів в інші 
каси. Це явище привело до суттєвого стрибка у 
розвитку обліку, оскільки гроші виступали спо-
чатку як самостійний об’єкт обліку, потім – як 
засіб у розрахунках і, нарешті, як міра вартос-
ті, ними стали вимірювати всі облікові об’єкти. 
Бухгалтерії введення грошей з твердим курсом 
сприяло перетворення натурального обліку на 
вартісний [11].

З виникненням грошей розрахунки набули 
грошової форми. При цьому вони переважно 
здійснювалися готівкою, даючи змогу безпере-
шкодно проводити операції з великою кількіс-
тю різноманітних товаровиробників. Істотним 
недоліком таких розрахунків була необхідність 
зберігання великих сум готівкою. Крім виник-
нення грошей, ще одним джерелом розвитку об-
ліку загалом і обліку розрахунків зокрема було 
стрімке зростання кредитних відносин. З розви-
тком товарного обміну виникає своєрідна його 
форма, зважаючи на яку, відчуження товарів 
може бути відокремлене за часом від реаліза-
ції їх ціни, тобто товари можуть бути продані в 
кредит (у борг). Іншими словами, відбувається 
становлення комерційного кредитування, під 
час якого одні господарюючі суб’єкти надають 
іншим кредит у формі продажу товарів з від-
строченням платежу [4]. Розбіжність у часі по-
купок і продажів породжує функцію грошей як 
засобу платежу. В результаті кредитної угоди 
виникає різновид паперових грошей – вексель, 
або боргове зобов’язання. За ступенем розвитку 
товарно-грошових відносин готівку стали замі-
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нювати векселями (борговими зобов’язаннями), 
виданими окремими особами.

Широкий розвиток кредитних відносин при-
вів до появи безготівкової форми розрахунків, 
яка має ряд переваг перед готівковими розра-
хунками. Застосування безготівкових розра-
хунків дало змогу істотно знизити витрати на 
грошовий обіг, скоротити потребу у готівці й 
забезпечити більш надійне збереження грошо-
вих коштів. З кінця XIX ст. безготівкові роз-
рахунки (сьогодні вони фактично становлять 
до 90%) успішно замінюють платежі готівкою. 
Готівкою обслуговують переважно розрахунки 
фізичних осіб і тіньовий господарський оборот 
юридичних осіб [15].

Формування банківського інституту також 
вплинуло на розвиток безготівкових розра-
хунків та організацію їх обліку. Основним до-
сягненням банківської бухгалтерії є облік без-
готівкових розрахунків, тобто переказ коштів 
клієнтів за їхніми рахунками. Внесок або пере-
каз коштів здійснювався на підставі платіжних 
документів, які називалися «діаграфе» [5]. По-
точний облік безготівкових розрахунків вклю-
чав в себе запис імені вкладника, суми вкладу, 
третіх осіб (одержувача, поручителя). Рахун-
ки клієнтів придбали інші позначення: дебет 
(він повинен) і кредит (він має). Самі клієнти 
і банкіри ставали дебіторами (боржниками) і 
кредиторами (довірителями). Кожен факт руху 
грошових коштів в касі і здійснення розрахун-
ків з дебіторами і кредиторами відбивався як 
бухгалтерське проведення «від – до (кому)». За-
значений прийом виявився вирішальним для 
розвитку бухгалтерії. Отже, склалася наявна 
система обліку розрахунків з контрагентами, за 
якої зобов’язання підприємств у вигляді дебі-
торської та кредиторської заборгованості відо-
бражаються на рахунках з обліку розрахунків.

Юридичний підхід у трактуванні 
зобов’язань, за визначенням Ж.В. Завальної, 
полягає у тому, що за змістом «зобов’язання» 
є певною дією, яка повинна бути виконана в 
майбутньому, при цьому зобов’язаний суб’єкт 
несе відповідальність за невиконання свого 
обов’язку. Згідно з юридичним трактуванням 
зобов’язання підприємства сприймаються ко-
ристувачами бухгалтерської звітності як май-
бутні грошові потоки. Дебіторська заборго-
ваність розглядається як грошові кошти, які 
мають надійти підприємству, а кредиторська 
заборгованість, відповідно, – як майбутні ви-
плати, тобто відтік (вилучення) грошових ко-
штів з обороту підприємства [3].

Отже, зі змісту чинних правових норм ви-
пливає, що зобов’язання повинні відображати-
ся на рахунках з обліку розрахунків за сума-
ми, що підлягають отриманню або виплаті на 
кожен конкретний момент часу, або за розмі-
ром ціни угоди (зобов’язання, підставою яких є 
договір), або за розміром, що визначається за-
коном (зобов’язання, підставою яких є закон). 
Крім того, зобов’язання можуть оцінюватися 

за сумою, що підлягає відшкодуванню шкоди, 
визнаної пасивною стороною зобов’язання. При 
цьому з моменту виникнення зобов’язання до 
моменту його погашення сума оцінки може змі-
нитися тільки через дії зазначених факторів.

Аналізуючи юридичне трактування 
зобов’язань, слід зазначити, що їх оцінка ви-
значається принципом номіналізму. За ствер-
дженням Л.А. Лунца, оцінка зобов’язань не 
схильна до впливу ніяких економічних чинни-
ків, зокрема інфляції [11]. Таким чином, юри-
дичний підхід до визначення реального розміру 
зобов’язань ігнорує той факт, що він весь час 
змінюється.

Економічний підхід дає змогу значно шир-
ше розглянути зміст категорії «зобов’язання». 
З економічної точки зору зобов’язання суб’єкта 
господарювання, тобто дебіторська і кредитор-
ська заборгованість, є відносинами між різними 
особами, які виникають під час передачі гро-
шей (майна, коштовностей) у тимчасове корис-
тування на умовах повернення і, як правило, 
зі сплатою відсотків. Іншими словами, дебітор 
у площині зобов’язань є особою, яка отримала 
кредит від підприємства, кредитор – особою, 
яка надала цей кредит. Відповідно, дебіторська 
заборгованість – це кредит, наданий підприєм-
ством своїм контрагентам, а кредиторська за-
боргованість – кредит, наданий підприємству 
його контрагентами.

Таким чином, наявність кредиторської за-
боргованості перед контрагентами може озна-
чати те, що підприємство з моменту виникнен-
ня цієї заборгованості до моменту її погашення 
отримує у розпорядження додатковий обсяг 
коштів в сумі наявного боргу. Бухгалтерські 
проведення, що відображають придбання ак-
тивів на умовах подальшої оплати, доводять, 
що протягом часу, доки борг не буде погашено, 
покупець фактично користується подвійним 
обсягом коштів. По-перше, у власність (розпо-
рядження) підприємства переходять придбані 
активи, які будуть приносити йому доходи, а 
по-друге, ті гроші, які тимчасово не будуть ви-
плачені постачальнику, можуть використову-
ватися в обороті, приносячи прибуток. Якщо 
на суму заборгованості перед кредитором через 
умови договору не нараховуються відсотки, 
підприємство отримує від своїх постачальни-
ків абсолютно безкоштовний кредит. Отже, 
чим більшим є термін з моменту виникнення 
боргу до моменту його погашення, тим вигідні-
шою є угода для дебітора.

Економічний підхід, на наш погляд, перед-
бачає зовсім інші правила оцінки зобов’язань 
господарюючих суб’єктів, побудованих за прин-
ципом тимчасової цінності грошей. Обчислення 
поточної суми зобов’язань за зазначеним вище 
принципом означає процедуру нарощення або 
дисконтування, даючи змогу реально визна-
чити належну до отримання суму зобов’язань 
протягом періоду його погашення. Знецінення 
грошей у часі, як наслідок дії принципу тим-
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часової їх цінності, визначається двома факто-
рами: інфляцією і відсотком прибутку підпри-
ємства. Особливо гостро потреба у формуванні 
достовірної інформації, згідно з економічними 
реаліями, виявляється в сучасних умовах, коли 
суми окремих угод перевищують мільйонні 
значення. У подібних умовах роль економічної 
оцінки зобов’язань значно зростає. При цьому 
сутність такої оцінки полягає не у зміні підсум-
кового фінансового результату, а у зміні його 
розподілу у часі, даючи змогу спостерігати за 
змінами вартості активів і зобов’язань за кож-
ний звітний період окремо.

Висновки. Вибір варіанту трактування понят-
тя «зобов’язання» є важливим з огляду на фор-
мування інформації в системі бухгалтерського 
обліку, який є основою для здійснення еконо-
мічного та фінансового аналізу, зовнішнього і 
внутрішнього контролю тощо. Інформація про 
зобов’язання суттєво впливає на ефективність 
управління підприємством. Показники, розра-
ховані на підставі економічно вивірених даних, 
дадуть змогу більш точно аналізувати ефектив-
ність здійснюваних вкладень, а також знизити 
ризики внаслідок розрахунків підприємства з 
контрагентами.
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