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Тема 2.1. Облік довгострокових кредитів банку 

 

Мета заняття  
1.  Засвоїти методику відображення господарських операцій за довгостроковими 

кредитами банку в системі рахунків бухгалтерського обліку. 

2.  Оволодіти практичними навичками щодо складання графіку погашення 

довгострокових кредитів банку. 

 

Ключові терміни і поняття 

Довгостроковий кредит банку – зобов’язання підприємства перед кредитною 

установою (банком), які повинні погашатися протягом терміну, що перевищує один рік з 

дати складання балансу, а також пролонговані короткострокові кредити (позички), які 

перейшли до складу довгострокових. 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – довгострокові 

зобов’язання, які переведені із складу довгострокових і підлягають погашенню 

протягом дванадцяти місяців. 

Теперішня вартість – дисконтована сума майбутніх платежів (за вирахуванням 

суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде потрібна для погашення 

зобов’язання в процесі звичайної діяльності підприємства.  

Ануїтет – постійний платіж (щорічний, щоквартальний, щомісячний). 

Застава – це традиційний майновий вид забезпечення виконання зобов’язання, за 

якого кредитор-заставодержатель має право у разі невиконання боржником 

(заставодавцем) зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати належне за рахунок 

заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника. 

Кредитний договір – цивільно-правовий договір, за яким банк або інша фінансова 

установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові 

у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується 

повернути кредит та сплатити проценти. 

Ставка відсотка – це вартість послуги, пов’язаної з грошовим запозиченням, яка 

встановлюється в процентах до суми запозичених грошей.  

Графік погашення довгострокової позики – умови погашення позики (відсотки за 

період, суми погашення основного боргу, щорічні платежі, заборгованість на кінець 

періоду). 

Кредитний ризик банку – ймовірність несплати позичальником основного боргу та 

відсотків за користування кредитом у терміни, визначені у кредитному договорі. 

Кредитоспроможність позичальника – здатність суб’єкта господарювання 

розраховуватися за своїми кредитними зобов’язаннями у повному обсязі і у 

визначений кредитною угодою термін. 

 

Контрольні питання 

1. Якими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку регламентуються 

методологічні засади формування в обліку інформації про довгострокові кредити 

банку, отримані підприємством? 

2. Що таке довгостроковий кредит банку? 
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3. Яким документом регламентуються взаємовідносини між банком і 
позичальником? 

4. Яким чином може здійснюватись погашення підприємством довгострокових 
кредитів банку? 

5. На яких синтетичних рахунках обліку відображають заборгованість за 
довгостроковими кредитами банку? 

6. Як відображають в обліку операції, пов’язані з погашенням заборгованості за 
довгостроковим кредитом? 

7. На яких рахунках бухгалтерського обліку ведеться облік нарахованих відсотків 
за використання довгострокового кредиту? 

8. Які є види оцінок зобов’язань за банківським кредитом на дату балансу? 
9. Що означає «теперішня вартість» довгострокового зобов’язання за кредитом 

банку? 
10. Як визначається теперішня вартість платежів для погашення зобов’язання за 

довгостроковим банківським кредитом? 
11. У яких випадках у підприємства виникає поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями? 
12. Які положення повинен містити кредитний договір? 

 

Тестові завдання 
1.  Які зобов’язання називаються довгостроковими: 
а)  зобов’язання, на які нараховують відсотки; 
б)  зобов’язання за кредитною угодою; 
в)  зобов’язання, які мають бути погашені впродовж більш ніж 12 місяців; 
г)  забезпечення наступних платежів. 
2.  За якою оцінкою в балансі відображаються довгострокові кредити банку: 
а)  чиста вартість реалізації; 
б)  сума погашення; 
в)  теперішня вартість; 
г)  фактична вартість. 
3.  За журнальної форми обліку операції з довгостроковими кредитами банку 

відображаються у Журналі: 
а)  першому; 
б)  другому; 
в)  третьому; 
г)  четвертому. 
4.  Кредитним договором не визначаються: 
а)  основні обов’язки сторін; 
б)  графік погашення кредиту і відсотків; 
в)  умови використання кредиту позичальником; 
г)  кредитоспроможність позичальника. 
5.  Частка довгострокових зобов’язань за кредитом банку, яка підлягає погашенню 

протягом 12 місяців від дати балансу, відображається на рахунках бухгалтерського 
обліку: 

а)  505 «Інші довгострокові позики у національній валюті»; 
б)  601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»; 
в)  611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в 

національній валюті»; 
г)  501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті. 
6.  Переведення довгострокової заборгованості за кредитом банку до складу 

поточної відображається в бухгалтерському обліку записом: 
а)  Д-т 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті» 
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 К-т 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в 

національній валюті»; 

б)  Д-т 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в 

національній валюті»  

 К-т 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»; 

в)  Д-т 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»  

 К-т 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»; 

г)  Д-т 503 «Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті»  

 К-т 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в 

національній валюті». 

7.  Для погашення заборгованості перед банком за отриманими кредитами 

встановлено таку черговість платежів: 

а)  1 – відсотки за кредитом; 2 – прострочена заборгованість; 3 – основна сума боргу; 

б)  1 – прострочена заборгованість; 2 – відсотки за кредитом; 3 – основна сума боргу; 

в)  1 – основна сума боргу; 2 – прострочена заборгованість; 3 – відсотки за кредитом; 

г)  1 – відсотки за кредитом; 2 – основна сума боргу; 3 – прострочена заборгованість. 

8.  Банк надає кредит у сумі 300 000 грн на 3 роки під 20 % річних з погашенням 

рівними щорічними платежами у кінці року, що включають основну суму кредиту і 

відсотки за нього. При значенні множника теперішньої вартості ануїтету 

звичайного – 2,106401 щорічний платіж дорівнює: 

а)  142 423,0; 

б)  100 000,0; 

в)  160 000,0; 

г)  170 907,0.  

9.  Оплата послуг банку з відкриття кредитної лінії відображається в 

бухгалтерському обліку записом: 

а)  Д-т 949 «Інші витрати операційної діяльності» 

 К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 

б)  Д-т 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» 

 К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 

в)  Д-т 952 «Інші фінансові витрати» 

 К-т 33 «Інші кошти»; 

г) Д-т 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»  

 К-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті». 

10.  Для відображення в бухгалтерському обліку процесу переоформлення 

короткострокових кредитів у довгострокові зобов’язання робиться запис: 

а)  Д-т 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»  

 К-т 603 «Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті»; 

б)  Д-т 603 «Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті»  

 К-т 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»; 

в)  Д-т 601«Короткострокові кредити банків у національній валюті»  

 К-т 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»; 

г)  Д-т 603 «Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті» 

 К-т 61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в 

національній валюті». 

11.  Знайдіть відповідність між проводками та їхнім змістом: 
 

А 

Отримання коштів довгострокового або 

короткострокового кредиту (позики) 

зарахуванням на рахунки в банку на 

підставі його виписки 

1 

Д-т 792 «Результат фінансових 

операцій» К-т 951 «Відсотки за 

кредитами» 
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Закінчення табл. 

Б 

Переведення частини довгострокового 

кредиту (позики) банку у поточні 

зобов’язання 
2 

Д-т 50 «Довгострокові позики»  

(60 «Короткострокові позики»)  

К-т 31 «Рахунки в банках» 

В 

Списано нараховані відсотки на 

фінансові результати діяльності 3 

Д-т 50 «Довгострокові позики»  

К-т 61 «Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями» 

Г 

Погашення довгострокового або 

короткострокового кредиту (позики) на 

підставі платіжного доручення 4 

Д-т 501 «Довгострокові кредити 

банків у національній валюті»  

К-т 503 «Відстрочені довгострокові 

кредити банків у національній 

валюті» 

Д 

Нараховано відсотки за користування 

довгостроковим або короткостроковим 

кредитом (позикою) щомісячно 

(щоквартально) 

5 

Д-т 31 «Рахунки в банках»  

К-т 50 «Довгострокові позики»  

(60 «Короткострокові позики») 

Е 

Відображено в обліку підприємства-

позичальника суми пролонгованого 

довгострокового кредиту (позики) 

6 

Д-т 951 «Відсотки за кредитами» 

К-т 684 «Розрахунки за 

нарахованими відсотками» 

 

Практичні ситуації 

Завдання 2.1.1 
Вихідні дані 
Підприємство 3.01.20Х1 р. уклало з банком договір на отримання довгострокового 

кредиту в сумі 600 000 грн на 4 роки під 40 % річних. За умовами кредитного 
договору позика погашається в кінці року рівними щорічними платежами, що 
включають відсотки на суму основного кредиту. Множник теперішньої вартості 
ануїтету звичайного при n = 4, і = 40 % дорівнює 1,849229. 

Зміст завдання 
1.  Відобразити операції, пов’язані з довгостроковим кредитуванням 

підприємства, на рахунках бухгалтерського обліку. 
2.  Скласти графік погашення довгострокового кредиту банку (табл. 2.1.1). 

Таблиця 2.1.1 

Графік погашення довгострокового кредиту  
 

Рік Відсотки 

за рік, грн 

Погашення 

позики, 

грн 

Щорічний 

платіж, грн 

Заборгованість 

на кінець року, 

грн 

     

 

Завдання 2.1.2 
Вихідні дані 
ТОВ «Аура» 02.02.20Х1 р. отримало в банку кредит у сумі 2 000 000 грн на 5 років 

під 40 % річних. Кредитним договором передбачено щорічне погашення позики в 
кінці року в розмірі 1/5 суми кредиту. Відсотки розраховуються від непогашеної суми 
кредиту на кінець попереднього року і сплачуються водночас з основною сумою 
боргу. 

Зміст завдання 
1.  Відобразити операції з отримання та погашення довгострокового кредиту, 

нарахування та погашення відсотків за користування кредитом банку на рахунках 
бухгалтерського обліку. 

2.  Скласти графік погашення довгострокового кредиту банку (табл. 2.1.1). 
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Завдання 2.1.3 
Вихідні дані 
Підприємством у звітному періоді здійснені операції з довгостроковим 

банківським кредитом, які наведено в табл. 2.1.3. 

Таблиця 2.1.3 

Господарські операції з довгостроковим банківським кредитом 
 

№ 

з/п 

Зміст операції Сума, 

грн 

1 Отримано довгостроковий банківський кредит 300 000 грн 

на 3 роки під 20 % річних  

300 000,0 

2 Нараховано відсотки за кредит за звітний місяць 5 000,0 

3 Оплачено послуги банку з отримання кредиту 3 000,0 

4 Переведено довгострокову заборгованість за кредитом до 

складу поточної 

100 000,0 

5 Погашено поточну заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 

100 000,0 

6 Сплачено нараховані відсотки 5 000,0 

7 Нараховано і перераховано пеню за несвоєчасне погашення 

заборгованості за кредитом 

520,0 

8 Пролонговано довгостроковий кредит банку 50 000,0 

9 Переведено заборгованість зі складу поточної до складу 

довгострокової 

2 000,0 

 

Зміст завдання 

Скласти журнал реєстрації господарських операцій. 

 

Завдання 2.1.4 

Вихідні дані 

Підприємство 2 січня 20Х1 р. отримало довгостроковий банківський кредит у сумі 

600 000 грн на 3 роки під 20 % річних. Кредитним договором (графіком погашення 

кредиту) передбачено, що відсотки, розраховані за ставкою 20 % від не погашеної 

суми кредиту на кінець попереднього року, і основна сума кредиту сплачуються в 

кінці року. 

Дисконтний множник – 2,106. 

Зміст завдання 

Скласти графік погашення довгострокового кредиту. 

 

Навчально-методичні матеріали: [2], [4], [13], [16], [18], [19], [25], [55], [66]. 

 

Тема 2.2. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями 

 

Мета заняття 

1.  Засвоїти методику формування в бухгалтерському обліку інформації про 

облігаційні позики підприємства. 

2.  Оволодіти практичними навичками щодо відображення операцій з 

довгостроковими облігаціями, випущеними підприємством, на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

Ключові терміни і поняття 

Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів 

і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C

