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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто основні законодавчо-нормативні акти, 

які регламентують відображення в бухгалтерському обліку і фі-
нансовій звітності зобов’язань підприємств аграрного сектору 
перед банком. Визначено основні проблемні ділянки відобра-
ження в обліку досліджуваних зобов’язань, на основі яких на-
креслено певні напрями удосконалення.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные законодательно-норма-

тивные акты, которые регламентируют отображение в бух-
галтерском учете и финансовой отчетности обязательств 
предприятий аграрного сектора перед банком. Определены 
основные проблемные участки отображения в учете обяза-
тельств, которые исследуются, на основе чего предложены 
определенные направления усовершенствования.

Ключевые слова: расчеты с банком, обязательства, кре-
дит, расчетно-кассовое обслуживание, учет, проценты по кре-
диту, оформление кредита.

АNNOTATION
The article describes the basic legal regulations which are 

reflected in the accounting and financial reporting on obliga-
tions of agrarian companies to the bank. The main problem 
areas are defined and some ways of financial reporting im-
provement are proposed.

Keywords: calculations of bank liabilities, credit, cash man-
agement services, accounting, loan interest, loan.

Постановка проблеми. Однією з актуальних 
проблем вітчизняної економіки є кредитування 
сільськогосподарських підприємств. Сезон-
ний розрив між вкладенням і надходженням 
коштів у сфері сільського господарства, безпе-
рервність процесів відтворення, нестабільність 
цін на ринку товарної сільськогосподарської 
продукції, значна потреба в обігових засобах 
перетворюють кредит в основне джерело попо-
внення фінансових ресурсів сільськогосподар-
ських підприємств. 

Кредитування господарської дiяльностi 
пiдприємств є чи не одним виходом з ситуацiї, 
яка сьогоднi має мiсце в Українi незважаючи на 
факт зменшення обсягiв кредитування. Таким 
чином, операцiйна дiяльнiсть пiдприємства, 
тобто та дiяльнiсть, заради якої було створене 
пiдприємство, є практично неможливою без 
фiнансової дiяльностi. До того ж будь-яке сіль-
ськогосподарське підприємство зобов’язане, як 
юридична особа, відкривати і користуватися 
рахунком в банку, а отже, і сплачувати за роз-
рахунково-касове обслуговування рахунку.

Отже, зобов’язання перед банком – це 
зобов’язання по сплатi отриманих кредитiв i 
вiдсоткiв за кредит та зобов’язання по сплатi 
за обслуговування банком розрахункових 
рахункiв підприємства, які мають бути відобра-
жені в обліку і звітності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання обліку і контролю зобов’язань перед 
банком досліджували у своїх працях такі 
вчені, як І. Губіна, М.Д. Білик, О.М. Мельник,  
І.В. Орлов, В.В. Сопко, П. Сук та ін. Віддаючи 
належне значення працям зазначених вчених, 
існує потреба у подальшому дослідженні зако-
нодавчо-нормативної бази, яка регламентує 
зазначену ділянку обліку.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Дослідження основних законо-
давчо-нормативних актів, які регламентують 
відображення в обліку та фінансовій звітності 
зобов’язань перед банком. Визначити основні 
проблемні питання щодо обліку досліджуваних 
зобов’язань та на їх основі накреслити певні 
напрями удосконалення.

Основним законодавчо-нормативним актом 
з регулювання органiзацiї та ведення бух-
галтерського облiку i складання фiнансової 
звiтностi, зокрема, зобов’язань перед бан-
ком, є Закон України «Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» [16]. 
Метою ведення бухгалтерського облiку i скла-
дання фiнансової звiтностi щодо зобов’язань 
перед банком є надання користувачам для 
прийняття рiшень повної, правдивої та неупе-
редженої iнформацiї про стан та погашення 
таких зобов’язань, що впливає на визначення 
фiнансового стану пiдприємства. У загальному 
вигляді етапи бухгалтерського облiку операцiй 
з кредитами можна представити так: 

– визнання кредитiв, яке охоплює визна-
чення економiчної сутностi, значення кредиту 
та його оцінку; 

– визначення форм та видiв кредитiв на 
основi їхньої класифікації;

– вiдображення на рахунках бухгалтерського 
облiку операцiй за кредитними операцiями; 

– розкриття у фiнансовiй звiтностi операцiй 
за кредитними операцiями.

Власне сама методика облiку отриманих 
кредитiв пiдприємством включає такі основнi 
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складовi: облiк основної суми боргу; суми одер-
жаного кредиту; облiк суми процентiв, якi 
нараховуються за користування кредитом.

Це пояснюється тим, що данi елементи бух-
галтерського облiку зобов’язань за кредитами 
вiдображаються на рiзних рахунках, а також 
визнаються та оцiнюються за рiзними прин-
ципами. Хоча й заборгованiсть за процен-
тами, як i за основною сумою боргу, в облiку 
пiдприємства також визнається зобов’язаннями. 
Крiм процентiв за користування кредитом, у 
пiдприємства, як правило, виникають i iншi 
витрати, безпосередньо пов’язанi з залученням 
кредитних ресурсiв, а саме [2, c. 173]:

– комiсiя банку за вiдкриття позичкового 
рахунку та iншi послуги, пов’язанi з наданням 
кредиту;

– витрати на нотарiальне посвiдчення та/або 
державну реєстрацiю договорiв застави;

– оплата консультацiйних, бухгалтерських та 
аудиторських послуг (пiдготовка документiв для 
банку з технiко-економiчного обґрунтовування 
проекту, фiнансової звiтностi, аудиторських 
висновкiв (звітів незалежних аудиторів) тощо);

– витрати на експертну оцiнку (предметiв 
застави, об’єкта iнвестування (у випадку, коли 
банк надає кредит пiд iнвестицiйний проект) 
тощо);

– забезпечення кредиту (виникнення 
вiдносин забезпечення зобов’язань – застави, 
гарантiї, поруки);

– страхування предмета застави або 
вiдповiдальностi позичальника.

Але на вiдмiну вiд суми кредиту i процентiв 
усi перераховані вище витрати (операцiї) мають 
разовий характер i виникають лише на етапi 
отримання та оформлення кредиту.

Першим кроком до реєстрацiї зобов’язання 
за кредитами є питання його визнання. 
Заборгованiсть пiдприємства за кредитами 
буде визнаною зобов’язаннями за дотри-
мання двох умов, що визначеннi у П (С)БО 11 
«Зобов’язання» [13]:

– їх оцiнка може бути достовiрно визначена;
– iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних 

вигод внаслiдок їх погашення.
Важливим елементом бухгалтерського облiку 

зобов’язань за кредитами є їх оцiнка, яка забез-
печує дотримання таких вимог до балансу, як 
правдивiсть i реальнiсть. Саме вiд правиль-
ної оцiнки залежить адекватнiсть, надiйнiсть 
даних, якi надаються бухгалтерським облiком. 

Предметом оцiнки є рiзнi види зобов’язань 
за кредитами, якi згiдно П (С)БО 11 
«Зобов’язання» подiляються на довгостроковi 
та поточнi (короткостроковi). Зобов’язання 
по сплатi за обслуговування розрахункових 
рахункiв є поточними.

Поточними, відповідно до НП (С)БО 1 «Загальнi 
вимоги до фiнансової звiтностi» та Методичних 
рекомендацiй щодо формування форм фiнансової 
звiтностi № 433, слiд вважати зобов’язання, якi 
будуть погашенi протягом операцiйного циклу 

або мають бути погашенi протягом 12 мiсяцiв, 
починаючи з дати балансу [5; 7].

Короткостроковi кредити надаються бан-
ками у разi тимчасових фiнансових труднощiв 
на пiдприємствах, що виникають у зв’язку з 
витратами виробництва та обiгу i не забезпеченi 
надходженням коштiв у вiдповiдному перiодi. 
Зобов’язання, якi не є поточними, належать 
до довгострокових. Звiдси випливає, що кре-
дити (позики), отриманi пiдприємством, 
термiн повернення яких перевищує 12 кален-
дарних мiсяцiв або один операцiйний цикл 
пiдприємства, вiдносять до його довгострокових 
зобов’язань.

Пiдставою для бухгалтерського облiку гос-
подарських операцiй є первиннi документи, 
якi фiксують факти здiйснення господарських 
операцiй. Первиннi документи повиннi бути 
складенi пiд час здiйснення господарських 
операцiй, а якщо це неможливао – безпосеред-
ньо пiсля її закiнчення [16].

Первинні документи, у яких відображають 
отримання кредиту, його погашення та сплату 
вiдсоткiв за кредитом, формують на пiдставi 
заключних з банкiвською установою договорiв 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Первиннi документи  

для вiдображення облiку кредитних операцiй 
Операцiя Первинний документ

Отримання кре-
диту (зарахування 
на поточний 
рахунок)

Виписка банку

Використання 
кредитних коштiв

Платiжне доручення, виписка 
банку, ВКО

Погашення кре-
диту

Платiжне доручення, виписка 
банку

Сплата вiдсоткiв 
за кредитом

Бухгалтерська довiдка, 
платiжне доручення, виписка 
банку

Пiдтвердження 
цiльового вико-
ристання кредит-
них коштiв

Первиннi документи на опри-
буткування ТМЦ та основних 
засобів, отриманих послуг та 
робіт (накладна, ТТН, акт, 
звіт про використання коштів, 
наданих під звіт або на відря-
дження тощо)

Джерело: побудовано автором

Пiдписання зазначених договорiв здiйснюють 
на пiдставi Господарського кодексу України, 
їх дотримання – Цивiльного кодексу України  
 [1; 21]. Основнi вимоги до оформлення пер-
винних документiв з облiку кредитiв, сплатi 
вiдсоткiв та iнших зобов’язань перед банком 
викладенi в Положеннi «Про документальне 
забезпечення записiв у бухгалтерському облiку» 
та Законi України «Про бухгалтерський облiк 
та фiнансову звiтнiсть» [1; 17].

Вiдкриття рахункiв у банкiвськiй установi 
регламентовано Постановою НБУ про затвер-
дження Iнструкцiї про порядок вiдкриття, вико-
ристання i закриття рахункiв у нацiональнiй 
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та iноземних валютах, де зазначено перелiк 
документiв для вiдкриття рахунку, визначення 
основних правил щодо його використання, а 
дотримання правил готiвково-розрахункових 
операцiй обумовлено Постановою НБУ про 
затвердження Iнструкцiї про безготiвковi розра-
хунки в Українi в нацiональнiй валютi [18; 19].

Так, поточний рахунок – рахунок, що 
вiдкривається банком клiєнту на договiрнiй 
основi для зберiгання грошей i здiйснення 
розрахунково-касових операцiй за допомогою 
платiжних iнструментiв вiдповiдно до умов 
договору та вимог законодавства України [19]. 

Вiдмiтка банку про вiдкриття рахунку 
робиться на титульнiй сторiнцi першого 
примiрника договору (контракту) [19]. За поточ-
ними рахунками, що вiдкриваються банками –  
суб'єктам господарювання в нацiональнiй 
валютi, здiйснюються всi види розрахунково-
касових операцiй вiдповiдно до умов договору та 
вимог законодавства України [18].

Поняття «банкiвський кредит» є бiльш вузь-
ким, нiж поняття «кредитнi операцiї». Від-
повідно до Закону «Про банки i банкiвську 
дiяльнiсть», банкiвський кредит – це будь-яке 
зобов’язання банку надати певну суму гро-
шей, будь-яка гарантiя, будь-яке зобов’язання 
придбати право вимоги боргу, будь-яке продо-
вження строку погашення боргу, яке надане в 
обмiн на зобов’язання боржника щодо повер-
нення заборгованої суми, а також зобов’язання 
на сплату процентiв та iнших зборiв з такої 
суми [15]. 

Розглядаючи кредитнi вiдносини з правової 
точки зору, зазначимо, що, вiдповiдно Подат-
кового кодексу України, кредит – це кошти та 
матерiальнi цiнностi, якi надаються резиден-
тами або нерезидентами у користування юри-
дичним та фiзичним особам на визначений строк 
та пiд проценти. Кредити можуть видаватися у 
формi грошей (фiнансовий кредит), у виглядi 
товарiв (товарний кредит) та як вiдстрочення 
сплати податкiв та зборiв [9].

У ст. 1054 Цивiльного кодексу України наго-
лошується, що за кредитним договором банк 
або iнша фiнансова установа (кредитодавець) 
зобов’язується надати грошовi кошти (кредит) 
позичальниковi у розмiрi та на умовах, встанов-
лених договором, а позичальник зобов’язується 
повернути кредит та сплатити проценти [21].

Кредит – це позиковий капiтал банку у 
грошовiй формi, що передається у тимча-
сове користування на умовах забезпеченностi, 
поворотностi, термiновостi, платностi та 
цiльового характеру використання. 

Отже, основною особливiстю кредиту є 
сплата процентiв за його користування. Про-
центи – це дохiд, який сплачується (нарахову-
ється) позичальником на користь кредитора у 
виглядi плати за використання залучених на 
визначений строк коштiв або майна [9].

Проценти за кредит вiдносяться в бухгал-
терському облiку до складу витрат. За умови 

сплати податкiв до складу податкових витрат 
вiдносяться будь-якi витрати, пов’язанi з випла-
тою або нарахуванням процентiв за борговими 
зобов’язаннями (у тому числi за будь-якими 
кредитами, депозитами) протягом звiтного 
перiоду, якщо такi виплати або нарахування 
здiйснюються у зв’язку з веденням господар-
ської дiяльностi платника податку [9].

За основними положеннями Методичних 
рекомендацiй планування, облiку i калькулю-
вання собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) 
сiльськогосподарських пiдприємств № 132 у бух-
галтерському облiку проценти за кредит не вклю-
чаються до собiвартостi продкцiї (робiт, послуг), а 
вiдносяться до фiнансових витрат i списуються на 
фiнансовий результат дiяльностi [4].

Це зазначено i у iнших нормативних доку-
ментах з бухгалтерського облiку. Так, відпо-
відно, П (С)БО 9 «Запаси» не включаються до 
первiсної вартостi, а належать до витрат того 
перiоду, в якому вони були здiйсненi, проценти 
за користування позиками для придбання 
запасiв [12].

Витрати на сплату вiдсоткiв за кредит, 
вiдповiдно до П (С)БО 8 «Нематерiальнi 
активи», не включаються до первiсної вартостi 
нематерiальних активiв, придбаних (створе-
них) повнiстю або частково за рахунок кредиту 
банку [11].

П (С)БО 7 «Основнi засоби» передбачається, 
що витрати на сплату вiдсоткiв за користу-
вання кредитом не включаються до первiсної 
вартостi основних засобiв, придбаних (створе-
них) повнiстю або частково за рахунок позико-
вого капiталу [10].

Вiдповiдно до П (С)БО 16 «Витрати», витрати 
на проценти (за користування кредитами отрима-
ними, за облiгацiями випущеними, за фiнансовою 
орендою тощо) та iншi витрати пiдприємства, 
пов’язанi iз залученням позикового капiталу, 
вiдносяться до фiнансових витрат [14].

Згiдно Плану рахункiв та Iнструкцiї про 
його застосування проценти за кредити 
вiдображаються на субрахунку 951 «Вiдсотки 
за кредит», на якому ведуть облiк витрат по 
нарахуванню та сплатi вiдсоткiв за кредит. 
Субрахунок 951 «Вiдсотки за кредит» спису-
ється в кiнцi звiтного перiоду на рахунок 79 
«Фiнансовий результат» [3; 8]. 

Витрати у виглядi сплати за обслуговування 
поточного рахунку підприємства, вiдповiдно 
за П (С)БО 16 «Витрати», Плану рахункiв та 
Iнструкцiї про його використання, вiдносять на 
рахунок 92 «Адмiнiстративнi витрати» [3; 8; 
14]. За дебетом рахунку вiдображають накопи-
чення таких витрат, за кредитом – списання на 
фiнансовi результати.

Дослiджуванi зобов’язання є кредиторською 
заборгованiстю, тобто сумою, яку повинно спла-
тити пiдприємство (органiзацiя) в установлений 
термiн банкiвськiй установі внаслiдок отри-
мання ним коштiв у грошовiй формi у виглядi 
кредиту або за обслуговування рахунку.
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У регiстрах синтетичного облiку дослiджуванi 
зобов’язання вiдображають залежно вiд форми 
облiку, яку використовують на пiдприємствi. Так, 
за умови журнально-ордерної форми облiку –  
це вiдповiднi фурнали-ордери i вiдомостi до них 
на пiдставi Методичних рекомендацiй № 390 [6].

За умови ведення автоматизованої форми 
облiку – це вiдповiднi журнали, обороти, 
картки по рахунках 95 «Фiнансовi витрати», 92 
«Адмiнiстративнi витрати», 685 «Розрахунки з 
iншими кредиторами», 50 «Довгостроковi кредити 
банкiв», 60 «Короткостроковi кредити банкiв».

Вiдображення у фiнансовi звiтностi 
дослiджуваних зобов’язань вiдбувається на 
пiдставi Н (С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової 
звiтностi» та Методичних рекомендацiй № 433 
у формах фiнансової звiтностi [5; 7]: Баланс 
(звiт про фiнансовий стан) та Звiт про фiнансовi 
результати (звiт про сукупний дохiд).

Iснує перелiк iнформацiї вiдносно зобов’язань 
пiдприємства, яка повинна бути представлена 
у Примiтках до фiнансової звiтностi [20]. До 
такої iнформацiї вiдносяться всi важливi харак-
теристики вiдносно виникнення, iснування та 
погашення зобов’язань та витрат, якi можуть 
бути з ними пов’язанi.

Крiм того, у Примiтках до фiнансової 
звiтностi необхiдно наводити таку iнформацiю: 

1) суми та строки погашення зобов’язань, якi 
були перекласифiкованi (виключенi зi складу 
поточних зобов’язань) з обґрунтуванням при-
чин такого виключення;

2) перелiк i суттєвi суми зобов’язань, що 
включенi до складу статей балансу «Iншi 
довгостроковi зобов’язання» та «Iншi поточнi 
зобов’язання»;

3) за кожним видом непередбачених 
зобов’язань наводиться така iнформацiя: 
невизначенiсть щодо строку та суми погашення; 
сума очiкуваного погашення зобов’язання 
iншою стороною.

Зобов’язання перед банком щодо розрахун-
ково-касового обслуговування є поточними 
зобов’язаннями підприємств. Схема їх виник-
нення і погашення залежить від вимог банків-
ської установи, у якій відкрито рахунок. Так, 
це може бути щомісячний фіксований платіж 
або щомісячний фіксований платіж плюс плата 
за кожне платіжне доручення або фіксована 
плата за кожне платіжне доручення тощо.

Витрати, якi пiдприємство здiйснює на роз-
рахунково-касове обслуговування, не відобра-
жуються у спеціальних первинних документах. 

Так, наприклад, щомісячна сума витрат за 
обслуговування перераховується платіжним 
дорученням. Її сума є фіксованою і зазначена у 
договорі з банком на обслуговування. 

Вартість послуг банку за кожне платіжне 
доручення перераховується також окремим 
платіжним дорученням. Такі витрати відно-
сять на рахунок 92 «Адміністративні витрати» 
з подальшим списання їх на фінансові резуль-
тати операційної діяльності.

Отже, основними завданнями бухгалтер-
ського облiку зобов’язань перед банком є:

– своєчасне та правильне документування 
операцiй з отримання, вiдображення в облiку 
кредитiв;

– щомiсячне нарахування вiдсоткiв, 
вiдображення їх в облiку та сплата вiдсоткiв;

– облiк цiльового використання одержаних 
кредитiв;

– облiк непогашеної заборгованостi та 
вiдображення пенi;

– облiк вiдображення вiдсоткiв за кредит;
– облiк витрат по сплатi за розрахунково-

касове обслуговування та iншi послуги банку.
Зазначимо, що крiм сплати відсотків, 

пiдприємство несе також iншi витрати, пов’язанi 
з отриманням та оформленням кредиту. У дослі-
джуваних підприємствах такі витрати відносять 
до операцiйних або до фiнансових. 

У більшості з таких підприємств аграрного 
сектору Миколаївської області зазначені витрати 
вiдносять на рахунок 92 «Адмiнiстративнi 
витрати», враховуючи таку їх складову, зазна-
чену у П (С)БО 16 «Витрати», як «плата за 
розрахунково-касове обслуговування та iншi 
послуги банкiв». 

Приклад вiдображення таких операцiй у 
бухгалтерському облiку наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 
Вiдображення на рахунках бухгалтерського 

облiку витрат з пiдписання договору  
на розрахунково-касове обслуговування 

банком та договору на отримання кредиту 

Змiст господарської операцiї
Кореспонденцiя 

рахункiв
Дт Кт

Нараховано зобов’язання по 
сплатi нотарiусу за засвiдчення 
документiв на право власностi для 
оформлення договору на отри-
мання кредиту

92 685

Видано кошти з каси пiдзвiтнiй 
особi для оплати послуг нотарiуса 372 301

Погашено заборгованiсть перед 
нотарiусом 685 372

Нараховано зобов’язання по 
сплатi юристу за консультацiйнi 
послуги щодо оформлення дого-
вору на розрахунково-касове 
ослуговування

92 685

Перераховано кошти в оплату 
заборгованостi юристу з поточного 
рахунку

685 311

Джерело: побудовано з використанням облiкової 
iнформацiї досліджуваних підприємств 

На нашу думку, доцільно такі витрати відно-
сити до фінансових, враховуючи зміст П (С)БО 
16 «Витрати», відповідно до якого до фiнансових 
витрат, крiм витрат на проценти, належать й 
«iншi витрати пiдприємства, пов’язанi iз залу-
ченням позикового капiталу». 

До того ж склад цих «iнших витрат» у нор-
мативному документi не уточнюється. 
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Аналогiчно до П (С)БО 16 «Витрати», в 
Iнструкцiї № 291 «Про застосування Плану 
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, 
капiталу, зобов’язань i господарських операцiй 
пiдприємств» зазначено, що на рахунку 95 
«Фiнансовi витрати» ведуть облiк витрат процентiв 
та iнших витрат пiдприємства, пов’язаних iз 
залученням позикового капiталу [3; 14].

Як уже наголошувалося, цими iншими 
витратами, пов’язаними iз залученням пози-
кового капiталу (кредиту), можуть бути такi 
витрати, як:

– банкiвськi комiсiї (за вiдкриття позичко-
вого рахунку тощо);

– витрати щодо документального оформлення 
кредитних вiдносин (пiдготовка документiв для 
банку, нотарiальне посвiдчення);

– витрати щодо оформлення забезпечення 
(страхування вiдповiдальностi позичальника 
або предмета застави, плата за гарантiї i поруку 
тощо).

Отже, доцiльним є вiдображення перерахо-
ваних витрат саме у складi фiнансових витрат 
на субрахунку 952 «Iншi фiнансовi витрати». 

Враховуючи вищезазначене, наведемо у 
таблицi 3 рахунки i субрахунки, на яких, 
вiдповiдно до чинного законодавства, мають 
бути вiдображенi тi чи iншi витрати, повязанi 
iз розрахунками з банком. 

Отже, враховуючи наявність розрахунків 
підприємств з банківськими установами та 
зобовязання, які при цьому виникають, доціль-
ним є відображення таких витрат на відповід-
них рахунках бухгалтерського обліку врахову-
ючи норми чинного законодавства.
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пов’язаних iз розрахунками з банком 
Господарська операцiя Вiдображено 

на рахунках 
бухгалтерського 

облiку досліджуваних 
підприємств

Запропоновано вiдображати 
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№ 291
Дт Кт Дт Кт
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Джерело: побудовано автором
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