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РОЗКЛАД РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

23 ЛИПНЯ 2018 РІК 

 

Україна, 36003, м. Полтава, вул. Європейська 60-А, 5 поверх, Конференц-зал 

 

09.00 – 09.30 
Реєстрація учасників міжнародної науково-практичної 
конференції 

09.30 – 10.00 Відкриття та пленарне засідання 

10.00 – 13.00 Секційні засідання 

13.00 – 14.00 Перерва на обід 

14.00 – 17.00 Продовження роботи секційних засідань 

17.00 – 17.30 Пленарне засідання, закриття конференції 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доповідь на секційному засіданні – 4 хвилин. 

Для запитань – до 3 хвилин. 
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СЕКЦІЯ 1  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ 
SECTION 1  ECONOMIC THEORY AND HISTORY OF ECONOMIC THOUGHT 

 

ІНСТИТУЦІЙНА СУТНІСТЬ КОРУПЦІЇ 
Скорик М. О. к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, Університет державної фіскальної служби 
України 

 
 

СЕКЦІЯ 2 
 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 

SECTION 2 
 WORLD AGRICULTURE AND 

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 
 

ТРАНСФОРМАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ 
Ліфанова М. І. аспірантка кафедри міжнародної економіки, Тернопільський національний 
економічний університет 

 

 
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 
SECTION 3 ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 

 
ВПЛИВ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ НА ЕФЕКТИВНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
Гарасимів В. М. студент 3 курсу економічного факультету, Чернівецький національний університет 
ім. Юрія Федьковича 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
ЛІСІВ В УКРАЇНІ 
Дубовіч І. А. к. геогр. н., доцент, завідувач кафедри екологічної економіки, Національний 
лісотехнічний університет України, 
Василишин Х. Р. к. е. н., асистент кафедри екологічної економіки, Національний лісотехнічний 
університет України 

 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У СФЕРІ ФІНАНСУВАННЯ 
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
Затонацька Т. Г. д. е. н., професор, професор кафедри економічної кібернетики, Київський 
національний університет ім. Тараса Шевченка, 
Лаврентьєв М. М. старший науковий співробітник відділу економіки та фінансів освіти, Державна 
наукова установа «Інститут освітньої аналітики» 

 

БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
Мартиненков В. І. аспірант кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 
Аврамчук А. С. магістр кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський 
національний університет ім. Тараса Шевченка, 
Залізко В. Д. д. е. н., професор кафедри економіки підприємства, Університет державної фіскальної 
служби України 

ДЕРЖАВНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
Федулова Л. І. д. е. н., професор, завідувач Центру досліджень економічної політики Інституту 
експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії управління при Президентові 
України 

 

ОЦІНКА СПРИЯТЛИВОСТІ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ 
ЕКОНОМІЧНОМУ ВИМІРІ 
Фролова Н. Л. здобувач кафедри менеджменту і адміністрування, Український державний 
університет залізничного транспорту 
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СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

SECTION 4 ECONOMICS AND MANAGEMENT OF ENTERPRISES 
 

СТРУКТУРНА АСИМЕТРІЯ СИСТЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ 

СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Джерелюк Ю. О. к. е. н, доцент, доцент кафедри менеджменту та маркетингу, Херсонський 
національний технічний університет 

 

ПОБУДОВА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПОТЕНЦІАЛ 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА» 
Кімуржій М. І. заступник директора з навчальної та навчально-виробничої роботи, Білгород- 
Дністровський економіко-правовий коледж Полтавського університету економіки і торгівлі 

 

СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЮ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 
Корнелюк М. Н. студент 3-го курса, Брестский государственный технический университет 

 

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛОКАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 
Лункіна Т. І. к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, 
Миколаївський національний аграрний університет 

 

ОЩАДЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО ЯК МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ТА 
УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
Павлюк Д. Ю. студент, Житомирський державний технологічний університет 

 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 
ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ 
Поляков П. А. аспірант кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний 
технічний університет 

 

РОЛЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ 

ФІНАНСАМИ 
Черешневий О. І. аспірант, Вінницький національний аграрний університет 

 

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ І ЙОГО РОЗПОДІЛ ЯК ФАКТОРИ ЗДІЙСНЕННЯ 

КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ 
Чорна О. А. к. е. н., науковий співробітник відділу проблем економіки підприємств, Інститут 
економіки промисловості НАН України 

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ШЛЯХ ДО УСПІХУ 
Ямненко Г. Є. к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський 
національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 
Удод А. В. студентка факультету обліку та оподаткування, ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет ім. Вадима Гетьмана» 

 

 
СЕКЦІЯ 5 НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА І ОБОРОНА В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 

SECTION 5 
NATIONAL SAFETY AND DEFENSE UNDER 

THE CONDITIONS OF CRISIS PHENOMENA 
 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
Піхоцький А. В. здобувач, Львівський регіональний інститут державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України 
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СЕКЦІЯ 6 
  ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

SECTION 6 
  LEGAL PROVISION OF STATE ADMINISTRATION AND 

LOCAL SELF-GOVERNMENT 
 

КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 
ЩОДО ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ 
Мальований П. С. студент юридичного факультету, Тернопільський національний економічний 
університет 

 
 

СЕКЦІЯ 7   ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І АПК 
SECTION 7   ECONOMICS OF AGRICULTURE AND AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ОРІЄНТИР ДЛЯ РОЗВИТКУ АПК В УКРАЇНІ 
Залюбінська Л. М. докт. фіз. мат. наук, професор кафедри менеджменту та математичного 
моделювання ринкових процесів, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 
Скорик М. Л. канд. екон. наук, докторант, Інститут проблем ринку та еколого-економічних 
досліджень НАНУ 

ПОНЯТТЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО БІЗНЕСУ ТА ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ 
ЙОГО ФОРМУВАННЯ 
Уніят Л. М. к. е. н., докторант кафедри обліку та економіко-правового забезпечення 
агропромислового бізнесу, Тернопільський національний економічний університет 

КАТЕГОРІЯ «РОЯЛТІ» В ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СЕЛЕКЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ: 
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ 
Чугрій Г. А. науковий співробітник сектору маркетингу та економічних досліджень, Донецька 
державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України 

 
 

СЕКЦІЯ 8   ЕКОНОМІКА ПРОМИСЛОВОСТІ 
SECTION 8   ECONOMICS OF INDUSTRY 

 
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ 
ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
Куцинська М. В. к. е. н., доцент кафедри економіки промисловості та організації виробництва, 
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», 
Куцинський А. В. студент, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» 

 
 

СЕКЦІЯ 9  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

SECTION 9 
 DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES AND 

REGIONAL ECONOMICS 

 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ МІСТА: ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТУ ТА ОБ’ЄКТУ 
УПРАВЛІННЯ 
Ковалевська А. В. к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств міського господарства, 
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова, 
Зеленський С. В. здобувач кафедри економіки підприємств міського господарства, Харківський 
національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова 

 
 

СЕКЦІЯ 10 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ 
SECTION 10 ACCOUNTING, ANALYSIS, AND AUDIT 

ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
Коваль Л. В. к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний 
аграрний університет, 
 



ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ Коваль Л.В. 
В умовах несприятливого економічного середовища в Україні особливої актуальності набуває 

проблема забезпечення фінансової стабільності та підвищення ефективності господарської діяльності 
підприємств. Покращення фінансового стану суб'єктів господарювання залежить від їх 
платоспроможності, зменшення обсягу кредиторської заборгованості, забезпечення виконання 
зобов'язань перед кредиторами тощо. 

За результатами критичного аналізу і порівняння думок різних вчених в галузях бухгалтерського 
обліку, економіки та права щодо трактування категорій «зобов’язання», «заборгованість», «розрахунки» 
пропонуємо виокремити та розглянути їх з трьох точок зору (табл. 1.). 

Таблиця 1 
Розмежування категорій «зобов’язання», «заборгованість», розрахунки»  

Ознака Зобов’язання Заборгованість Розрахунки 
1 2 3 4 

 
 
 

Юридична 
сутність 

Цивільні правовідносини, в силу 
яких одна сторона (боржник) 
зобов’язана здійснити на користь 
іншої сторони (кредитора) певну 
дію або утриматися від цієї дії, а 
кредитор має право вимагати від 
боржника виконання його 
зобов’язань 

 
 
 
Боргові 
зобов’язання 

 
Різновид цивільних відносин, 
які виникають внаслідок 
вчинення платником дій, що 
спрямовані на здійснення 
платежу на користь іншої 
особи 

 
 

Економічна 
сутність 

Зобов’язання організації перед 
контрагентами повинні 
розглядатися як статті його 
доходів, а зобов’язання 
контрагентів перед організацією - 
як статті його витрат 

 
Грошові суми, які 
підлягають сплаті, 
але не сплачені 

Грошові взаємовідносини, що 
виникають між організаціями 
по товарних і нетоварних 
операціях 

 
 
 
 
 

Бухгалтерськ
а сутність 

 
 
Заборгованість підприємства, що 
виникла в наслідок минулих 
подій і погашення якої в 
майбутньому, як очікується, 
призведе до зменшення ресурсів 
підприємства, що втілюють в собі 
економічні вигоди 

 
 
Сума боргів 
належних фірмі 
(суспільству, 
компанії і т.д.) від 
фізичних або 
юридичних осіб, 
які виникли в ході 
господарських 
взаємовідносин з 
ними 

Розрахунки за товарними 
операціями – безготівкові 
розрахунки за товарно-
матеріальні цінності, виконані 
роботи та надані послуг 
чеками, акредитивами чи 
іншими розрахунковими 
документами; та розрахунки 
за нетоварні операції – 
безготівкові розрахунки, 
пов’язані з бюджетом і 
органами соціального, 
державного страхування та ін. 

 
 

Схематично категорії, поняття та терміни, що відносяться до обраної теми дослідження можна 
зобразити за допомогою рис. 1. 

 
 
 
 
 



 
                  терміни поняття категорія 

 
Рис. 1. Категорії, поняття, терміни в бухгалтерському обліку короткотермінових зобов’язань 
 
Питанням щодо сутності поняття “зобов’язання”, класифікації, оцінки та відображення їх на 

рахунках бухгалтерського обліку присвячено цілий ряд праць вітчизняних і зарубіжних авторів 
Діяльність підприємства в цілому, зокрема ведення обліку вимагає дотримання низки нормативно-

правових актів. Одним із найважливіших поточних зобов’язань підприємства є розрахунки з 
бюджетом за податками та платежами. Основні проблеми обліку виконання зобов'язань за 
податками і зборами наведено на рисунку 2 
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Розрахунки з оплати праці 
 
 

Кредити банків 
 
 

Розрахунки з учасниками 



 
Рис. 2 Основні проблеми обліку виконання зобов'язань за податками і зборами 
 
Рівні нормативно-правового регулювання обліку зобов'язань за податками і зборами в Україні  

наведено на рисунку 3. 
 

 
Рис. 3. Рівні нормативно-правового регулювання обліку зобов'язань за податками і зборами в 

Україні   
 
При приведенні податкового законодавства України до міжнародних вимог необхідно 

зосередити увагу на концептуальних засадах реформування нормативно-правового забезпечення обліку 
та аудиту погашення заборгованості за податками і зборами, що зображено на рисунку 4.  
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• Укази Президента України та Постанови Кабінету міністрів України
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рівень
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Облік виконання зобов’язань за податками і зборами 

Проблеми 

Юридичні Недосконала нормативно-правова база регулювання 
операцій із нарахування та сплати податків і зборів 

 Методичні 
Неузгодженість і суперечливість методичних питань 
відображення операцій з оподаткування 

Організаційно - 
практичні 

Неефективне податкове планування, недосконале 
програмне забезпечення  



 
Рис. 4. Концептуальні засади реформування законодавства України з обліку зобов'язань за 

податками і зборами 
 
Окрім цього заслуговує на увагу питання нормативно-правового регулювання обліку розрахунків 

з оплати праці, як складової поточних зобов’язань підприємства, структуру якого зазначено на рисунку 
5. 

 
Рис. 5. Нормативно-правове забезпечення оплати праці  

 
 

Фінансово-господарська діяльність підприємств зумовлює виникнення багатьох видів 
зобов‘язань і великої кількості кредиторів.  

Це потребує окремого розгляду питання класифікації зобов‘язань, як об‘єкта бухгалтерського 
обліку. 

Класифікація поточних зобов’язань на думку науковців та за П(С)БО 11 наведено в таблиці 2. та 
на рисунках 6., 7. 

 
 
 

Нормативно-правове регулювання обліку зобов’язань за податками і 
зборами відповідно до вимог Європейського Союзу передбачає: 

суворий контроль за дотриманням прав і обов’язків суб’єктів 
зобов’язальних відносин 

зміну підходів до нарахування та погашення зобов’язань за 
податками і зборами 

нові умови застосування податкових пільг та санкцій до суб’єктів 
господарювання 

Нормативно-правове забезпечення оплати праці 

Макрорівень: Конституція України  
                        Кодекс законів про працю 
                        Закони України 

Мезорівень: Генеральна угода  
                      Галузева угода                      

Макрорівень: Колективний договір  
                        Положення про оплату праці 
                        Трудовий договір 
                        Штатний розклад 



Таблиця 2 
Класифікація зобов‘язань за Головом С.Ф. 

Зобов‘язання 
Реальні Потенційні 

Довготермінові Поточні Забезпечення Непередбачені зобов‘язання 
 

 
Рис. 6. Класифікація зобов’язань за ПСБО 11 [101] 
 

 
Рис. 7. Класифікація поточних зобов’язань підприємства (узагальнено за [6], [59], [101]) 

 
 

Щоб правильно організувати бухгалтерський облік зобов’язань, потрібно визначити момент їх 
виникнення. 

Зобов’язання відображається в обліку лише тоді, коли за ним виникає заборгованість. Це правило 
застосувати набагато важче, ніж здається, оскільки відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу 

Зобов'язання поділяються на: 

Довгострокові Доходи майбутніх періодів 

Поточні  Непередбачені 

ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

За видами  

- поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями ; 
- короткострокові векселі видані; 
- кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги; 
- поточна заборгованість за розрахунками; 
- поточні забезпечення; 
- інші поточні зобов’язання  
 

За терміном 
погашення  

- до трьох місяців; 
- від трьох до шести місяців; 
- від шести до дванадцяти місяців; 

За виконанням 
умов  погашення  

- заборгованість, термін погашення якої не 
настав; 
- відстрочена заборгованість; 
- прострочена заборгованість; 



України  укладення договору є вже підставою виникнення зобов’язання.  
За НП(С)БО 11 «Зобов’язання» зобов’язання визнають за наступних умов: 

1. Підприємство визнає необхідність майбутніх платежів кредиторам. 
2. Зобов’язання мають бути виконані незаперечно. 
3. Суб’єкт, стосовно якого виникли боргові зобов’язання, має бути ідентифікований. 

На рисунку 8 представлена класифікація видів оцінки зобов'язань відповідно до Концептуальної 
основи фінансової звітності. 

 

 
Рис. 8. Класифікація видів оцінки зобов'язань відповідно до Концептуальної основи  
 
 
 
 
 

 
Як уже зазначалося облік розрахунків з постачальниками бухгалтерія підприємства веде на 

пасивному синтетичному рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками». Однак, як 
свідчить практика, рахунок 63 не дозволяє отримувати оперативну інформацію для управління 
фінансово – розрахунковими операціями, оскільки не показує заборгованості за кожним договором, не 
характеризує поточну заборгованість, термін сплати якої ще не настав, а яка вже – прострочена. 

ВИДИ ОЦІНКИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  

Оцінка 
зобов'язань за 

історичною 
собівартістю  

Оцінка 
зобов'язань за 

поточною 
собівартістю 

Оцінка 
зобов'язань за 

вартістю 
реалізації 

(погашення) 

Оцінка 
зобов'язань за 
теперішньою 

вартістю 

Зобов'язання відображаються за сумою надходжень, 
отриманих в обмін на зобов'язання, або, за деяких інших 
обставин, та за сумами грошових коштів чи їх еквівалентів, 
що, як очікується, будуть сплачені з метою погашення 
зобов'язання в ході звичайної діяльності 

 
Зобов'язання відображаються за недисконтованою сумою 
грошових коштів або їх еквівалентів, яка була б необхідна 
для погашення зобов'язання на поточний момент 

 

 
Зобов'язання відображаються за вартістю їх погашення, 
тобто за недисконтованою сумою грошових коштів або їх 
еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для 
погашення зобов'язань під час звичайної діяльності 

 

 Зобов'язання відображаються за теперішньою 
дисконтованою вартістю майбутнього чистого вибуття 
грошових коштів, які, як очікується, будуть необхідні для 
погашення зобов'язань під час звичайної діяльності 



В табл. 3 запропоновано групування рахунків за виконанням умов погашення заборгованості 
перед постачальниками та підрядниками. 

 
Таблиця 3 

Запропоновані рахунки обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 
Рахунок 
обліку 

Субрахунок першого порядку Субрахунок другого порядку 

63
 «

Ро
зр

ах
ун

ки
 з 

по
ст

ач
ал

ьн
ик

ам
и 

та
 п

ід
ря

дн
ик

ам
и»

 

631 «Розрахунки з вітчизняними 
постачальниками» 

631.1 «Заборгованість перед 
вітчизняними постачальниками, термін 
сплати якої ще не настав» 
631.2 «Відстрочена заборгованість перед 
вітчизняними постачальниками» 
631.3 «Прострочена заборгованість перед 
вітчизняними постачальниками» 

632 «Розрахунки з іноземними 
постачальниками 

632.1 «Заборгованість перед іноземними 
постачальниками, термін сплати якої ще 
не настав» 
632.2 «Відстрочена заборгованість перед 
іноземними постачальниками» 
632.3 «Прострочена заборгованість перед 
іноземними постачальниками» 

633 «Розрахунки з вітчизняними 
підрядниками» 

633.1 «Заборгованість перед 
вітчизняними підрядниками, термін 
сплати якої ще не настав» 
633.2 «Відстрочена заборгованість перед 
вітчизняними підрядниками» 
633.3 «Прострочена заборгованість перед 
вітчизняними підрядниками» 

634 «Розрахунки з іноземними 
підрядниками» 

Аналогічно попереднім 

635 «Розрахунки з учасниками 
ПФГ» 

Аналогічно попереднім 

 
В результаті проведеного дослідження запропоновано також внести корективи щодо 

відображення кредиторської заборгованості перед постачальниками та підрядниками до фінансової 
звітності, а саме до Балансу (Звіту про фінансовий стан): під рядком 1615 «Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги» додати рядок 1616 з назвою «у тому числі прострочена 
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги». 

Організація аналітичного обліку розрахунків з постачальниками має забезпечити можливість 
отримання необхідних даних.  

В табл. 4 представлена розроблена форма Аналітичної таблиці розрахунків з постачальниками 
(підрядниками), яка допоможе запобігти фактам виникнення простроченої кредиторської 
заборгованості, сприятиме ефективному контролю за своєчасним погашенням заборгованості 
підприємства перед постачальниками (підрядниками).  

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 4  
Аналітична таблиця розрахунків з постачальниками (підрядниками) 

№  
з\п 
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а- 
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Номер 
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и 
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а 
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Назв
а 

ТМЦ 

Сума 
рахунку з 
ПДВ, грн. 

 
20__ 
рік  20__ рік  

20__ 
рік  20__ рік 

І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV 

1 2 3 4                 5 6 7 8 
1                        

                        
2                        

                        
Всього х х        х              

 
Важливою складовою поточних зобов’язань підприємства є розрахунки по заробітній платі та 

інших виплатах працівникам, облік яких ведеться на рахунку 66 «Розрахунки за виплатами 
працівникам». Вважаємо за доцільне здійснювати деталізацію розрахунків за виплатами працівникам 
наступним чином:  

66 «Розрахунки за виплатами працівникам»:  
661 «Розрахунки за заробітною платою»;  
662 «Розрахунки з депонентами»;  
663 «Розрахунки за іншими виплатами»;  
664 «Розрахунки за виплатами заробітної плати в натуральній формі»; 
665 «Розрахунки з депонентами при натуральній формі оплати праці»; 
666 «Розрахунки за іншими виплатами в натуральній формі». 
Отже: 
1. Єдиного підходу щодо визначення поняття «поточні зобов’язання» немає, різні автори 

трактують дане поняття з різних точок зору.  
2. Дослідивши питання нормативно-правового забезпечення обліку поточних зобов’язань слід 

відмітити, що законодавча база залишається недосконалою і в ній зустрічається багато протиріч. 
3. Результати проведеного нами дослідження аналізу різних класифікацій поточних зобов‘язань 

іноземними та вітчизняними вченими, а також вивчення зобов‘язань в законодавстві свідчать про 
необхідність її систематизації та узагальнення.  

4. З метою детальнішого розкриття вимог щодо визнання та оцінки поточних зобов'язань в обліку 
наведених у П(С)БО 11 „Зобов'язання“ та їх доповнення, доцільно було б рекомендувати Міністерству 
фінансів України розробити методичні рекомендації з обліку поточних зобов'язань, в яких би 
розкривалась інформація щодо використання видів оцінки, наводилась методика розрахунку вартостей 
для різних видів поточних зобов’язань та умови відображення поточних зобов'язань у фінансовій 
звітності. 

5. Удосконалення існуючої в Україні системи обліку поточних зобов’язань можливе лише за 
умови її уніфікації з міжнародною практикою, але при одночасному урахуванні національних 
особливостей.  

Таким чином впровадження вищезазначеного в практику обліку поточних зобов’язань 
вітчизняних підприємств сприятиме удосконаленню та покращенню облікового процесу. 
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