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Постановка проблеми. Інформація про зобов’язання підприємства, про їхню структуру 

та обсяги дуже важлива для зовнішніх користувачів його фінансової звітності. З огляду на це, 

найважливішого значення набуває відповідність прийнятим стандартам і точність формування 

в бухгалтерському обліку інформації про поточні зобов’язання підприємства та розкриття 

інформації про них у фінансовій звітності. 

Мета статті. Пропонується дослідити особливості бухгалтерського обліку поточних 

зобов’язань. 

Основні матеріали дослідження. Поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть 

погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашенні протягом 

дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. Поточне зобов'язання визнається, якщо його 

оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у 

майбутньому внаслідок його погашення.  

До поточних зобов’язань відносяться: 

⎯ короткострокові кредити банків; 

⎯ поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями; 

⎯ короткострокові векселі видані; 

⎯ кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 

⎯ поточна заборгованість за розрахунками; 

⎯ інші поточні зобов’язання. 
Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про 

зобов’язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або 

повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 

Поточні зобов'язання відображаються в  балансі  за  сумою погашення. Основним видом 

поточних зобов’язань на підприємстві є облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги. Для бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 

передбачений рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».  

Для обліку короткострокових кредитів банку призначено рахунок 60. Для обліку 

розрахунків за податками й платежами використовується рахунок 64.  

Висновки. Проведено огляд літературних джерел, за результатами чого були виявлені 

питання щодо обліку поточних зобов’язань. Також визначена економічна сутність зобов’язань 

у цілому. 
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