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Анотація. Статтю присвячено особливостям отримання кредиту в іноземній валюті та його
облік і аудит на підприємстві.
Актуальність обраної теми пояснюється тим, що забезпечення сталого розвитку підприємств
вимагає належного фінансування за рахунок різних складових власного, залученого та позикового
капіталів, в тому числі і кредитування в іноземній валюті. На кінець 2021 р. частка залишків за
кредитами, наданими в іноземній валюті становила 29% кредитного портфеля комерційних банків, що
вказує на присутність кредитування в іноземній валюті та необхідність дослідження і наукового
обґрунтування механізму отримання кредиту в іноземній валюті, його облік і аудит на підприємстві.
Об’єкт дослідження – кредитування в іноземній валюті, його облік і аудит на підприємстві.
Мета дослідження – обґрунтуванні особливостей отримання кредиту в іноземній валюті та
його облік і аудит на підприємстві для забезпечення повної і достовірної інформації про фінансові
зобов’язання підприємства.
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Методи дослідження – аналізу та синтезу, системного аналізу, статистичного аналізу для
дослідження динаміки і структури кредитів, наданих підприємствам комерційними банками в
іноземній валюті, динаміки середньорічних процентних ставок за кредитами, наданими
підприємствам.
За показниками залишків коштів за кредитами, наданими в іноземній валюті та частки кредитів
в іноземній валюті в кредитному портфелі комерційних банків визначено умовні періоди. Перший
умовний період розвитку кредитування в іноземній валюті тривав до 2008 р., який характеризується
високим та постійно зростаючим попитом на кредити в іноземній валюті; часткою залишків за
кредитами, наданими в іноземній валюті 59% у 2008 р., зменшення валютного курсу та низькими
відсотковими ставками за користування кредитами в іноземній валюті проти національної валюти.
Другий умовний період розвитку кредитування в іноземній валюті розпочався під час фінансової кризи
2008 р., який характеризується зменшенням залишків за кредитами, наданими в іноземній валюті у 5
разів через запроваджені інституційні обмеження. Визначено особливості кредитування в іноземній
валюті. Розроблено послідовність етапів аудиту кредитування в іноземній валюті на підприємстві.
Ключові слова: кредит, кредитування, іноземна валюта, облік кредитів підприємства, аудит
кредитів підприємства.
Постановка проблеми. Забезпечення сталого розвитку підприємств вимагає належного
фінансування за рахунок різних складових власного, залученого та позикового капіталів. На прикладі
транспортних підприємств, вимагає належного фінансування оновлення та модернізацію основних
засобів, придбання транспортних засобів, що будуть використовуватись в основній діяльності
підприємства, придбання об’єктів прав інтелектуальної власності, які безпосередньо пов’язані з
реалізацією інвестиційних проектів, фінансування оборотного капіталу за умови, що він
використовується для забезпечення інвестиційного проекту [1, с. 85]. На кінець 2021 р. частка залишків
за кредитами, наданими в іноземній валюті становила 29% кредитного портфеля комерційних банків
[2], що вказує на присутність кредитування в іноземній валюті та необхідність дослідження і наукового
обґрунтування механізму отримання кредиту в іноземній валюті, його облік і аудит на підприємстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми обліку кредитів комерційних банків
підприємствами завжди перебували в центрі уваги вчених: С.М. Пилипенко та Л.О. Гелей
досліджували особливості ведення синтетичного обліку довгострокових і короткострокових кредитів
банку [3]; М.М. Бенько та Н. В. Приймак, К. В. Безверхий досліджували актуальні питання обліку
кредитування підприємств торгівлі [4-5], О. Г. Пономаренко досліджували дискусійні аспекти обліку
кредитування аграрних підприємств [6]. Особливу увагу доцільно приділити обліку кредитів в
іноземній валюті, що пояснюється необхідністю обліку не лише кредитів як одного з виду зобов’язань,
а й курсових різниць та валютних коливань. Облікове забезпечення операцій в іноземній валюті у
частині курсових різниць та валютних коливань досліджували К.С. Єлізарова [7], М.В. Рета [8], А. С.
Колєсніченко [9] та ін. Однак, питання обліку та аудиту кредитів підприємств, одержаних в іноземній
валюті залишаються недостатньо висвітленими та дослідженими у наукових публікаціях.
Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні особливостей отримання кредиту в
іноземній валюті та його облік і аудит на підприємстві для забезпечення повної і достовірної інформації
про фінансові зобов’язання підприємства.
Виклад основного матеріалу дослідження. Високий рівень доларизації економіки Україні
через низку економічних та неекономічних факторів продукував постійний попит на кредити в
іноземній валюті. За даними Національного банку України [2], за показниками залишків коштів за
кредитами, наданими в іноземній валюті та частки кредитів в іноземній валюті в кредитному портфелі
комерційних банків за останні два десятиліття (рисунок 1) можна визначити умовні періоди.
Перший умовний період розвитку кредитування в іноземній валюті тривав до 2008 р., який
характеризується високим та постійно зростаючим попитом на кредити в іноземній валюті як від
фізичних осіб, так і від підприємств; частка залишків за кредитами, наданими в іноземній валюті у 2008
р. становила 59%, що вказує на переважання валютних кредитів у кредитному портфелі комерційних
банків проти кредитів наданих у національній валюті. У 2002-2008 рр. залишки за кредитами, наданими
в іноземній валюті зросли у 17 разів зі збільшенням частки залишків за кредитами, наданими в
іноземній валюті на 17 в.п. за умови зменшення валютного курсу (2002-2004 рр. - 5,3 грн/дол. США,
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2005-2007 рр. - 5,1 грн/дол. США, 2008 р. - 5,3 грн/дол. США [10]) та нижчих відсоткових ставок за
користування кредитами в іноземній валюті проти національної валюти (рисунок 2), експансії
комерційних банків з іноземним капіталом на банківський ринок України та доступом до валютних
вкладень від материнських банків. Погоджуємося з думкою О.І. Береславської та Я.Г. Підсосонної, що
«найактивніше валютне кредитування здійснювали дочірні установи іноземних банків. Не маючи
необхідного обсягу ресурсної бази в національній валюті вони могли отримувати дешеві ресурси від
іноземних материнських компаній у відповідних іноземних валютах» [11, с. 129].
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Рисунок 1 - Динаміка кредитів, наданих комерційними банками в іноземній валюті у 2002-2021 рр.
Figure 1 - Dynamics of loans granted by commercial banks in foreign currencies in 2002-2021
Джерело: створено авторами на основі даних Національного банку України [2]
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Рисунок 2 - Динаміка середньорічних процентних ставок за кредитами в реальний сектор економіки у
2006-2021 рр.
Figure 2 - Dynamics of average annual interest rates for loans to the real economy sector in 2006-2021
Джерело: створено авторами на основі даних Національного банку України [2]
Другий умовний період розвитку кредитування в іноземній валюті розпочався під час фінансової
кризи 2008 р., який характеризується зменшенням залишків за кредитами, наданими в іноземній валюті
у 5 разів та частки залишків за кредитами, наданими в іноземній валюті у 2 рази. Зменшення обсягів
кредитування в іноземній валюті відбувалося відповідно до зміни валютної політики НБУ та
запроваджених інституційних обмежень: заборона на споживче кредитування фізичних осіб в
іноземній валюті за винятком оплати послуг нерезидентам за лікування та навчання за кордоном у 2009
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р. [12] та повна заборона на споживче кредитування фізичних осіб в іноземній валюті у 2011 р. [13];
обмеження кредитування юридичних осіб за винятком експортно-імпортних операцій та діяльності
спільних підприємств. До 2019 р. особливості отримання кредиту в іноземній валюті визначалися
Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів
і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам від 17.06.2004 № 270 [14] та передбачали
наявність уповноваженого банку, максимальних значень процентної ставки (процентна ставка з
урахуванням комісій, неустойки та інших установлених договором зборів, платежів, санкцій за
неналежне виконання договору), реєстрацію договору Національним банком України, виключно
безготівкову форму одержання кредиту та виконання боргових зобов’язань. Комерційні банки України
здійснювали кредитування підприємств в іноземній валюті відповідно до особливостей їх експортноімпортної діяльності, наявності потреби в кредитуванні у іноземній валюті для придбання у
нерезидентів товарів, робіт чи послуг та наявного підтвердження одержання валютної виручки.
Таким чином, кредитування в іноземній валюті передбачене для підприємств, що мають валютні
надходження. Відповідно, перелік документів для отримання кредиту в національній та іноземній
валюті буде частково відрізнятися. Окрім установчих та реєстраційних документів, інформації про
менеджмент позичальника, заяви про надання кредиту, бізнес-плану чи техніко-економічного
обґрунтування потреби в кредиті, інформації про кредитну історію, звіт суб'єкта аудиторської
діяльності з висловленою думкою/відмовою щодо фінансової звітності, для отримання кредиту в
іноземній валюті необхідно надати підтверджуючі документи отримання виручки в іноземній валюті.
Воєнний стан відкоригував кредитування в іноземній валюті в напрямі тимчасової заборони
кредитування юридичних осіб у національній валюті для погашення кредитів в іноземній валюті; зміни
валюти виконання кредитних договорів, укладених з юридичними особами з іноземної валюти на
національну валюту.
Облік кредитів в іноземній валюті має певні особливості та складність порівняно з обліком
кредитів в національній валюті. Порядок обліку кредитів в іноземній валюті регламентується
сукупністю нормативно-правових актів:
–
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від
16.07.1999 р. № 996-XIV,
–
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу,
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 р. № 291. Для обліку
кредитів банків в іноземній валюті використовують субрахунки 502 «Довгострокові кредити банків в
іноземній валюті», 504 «Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті», 602
«Короткострокові кредити банків в іноземній валюті», 604 «Відстрочені короткострокові кредити
банків в іноземній валюті», 606 «Прострочені позики в іноземній валюті», для обліку нарахованих та
сплачених відсотків – субрахунок 951 «Відсотки за кредит», для обліку курсових різниць – субрахунки
744 «Дохід від неопераційної курсової різниці» або 945 «Втрати від операційної курсової різниці», для
обліку витрат, пов’язаних з отриманням кредитів (комісійних та інших витрат) – 92 «Адміністративні
витрати»;
–
НП(с)БО 11 «Зобов'язання» від 31.01.2000 р. № 20 у частині формування в
бухгалтерському обліку інформації про довгострокові та короткострокові кредити в іноземній валюті
та її розкриття у фінансовій звітності;
–
НП(с)БО 16 «Витрати» від 31.12.1999 р. № 318 у частині визнання витрат від операційної
курсової різниці (п. 20 НП(с)БО 16), витрат за видачу кредиту (п. 18 НП(с)БО 16), витрат на проценти
(п. 27 НП(с)БО 16) та невизнання витратами погашення одержаних позик, в тому числі в іноземній
валюті (п. 9 НП(с)БО 16);
–
НП(с)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» від 10.08.2000 р. № 193 у частині відображення
кредитів в іноземній валюті в грошовій одиниці України. Відповідно до п. 5 НП(с)БО 21, операції в
іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку
суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції.
Таким чином, кредит, одержаний підприємством в іноземній валюті під час первісного визнання
відображаються у грошовій одиниці України із застосуванням валютного курсу на початок дня
одержання кредиту. На кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються з
використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу (п. 7 НП(с)БО 21). Кредити, одержані
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підприємством належать до монетарних статей, тому підлягають відображенню на кожну дату балансу
з використанням актуального валютного курсу. Курсові різниці від вартості кредитів, одержаних в
іноземній валюті відображаються у складі інших операційних доходів (витрат).
–
НП(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73 у частині
визначення періодичності складання фінансової звітності та розрахунку курсових різниць: I квартал,
перше півріччя, дев’ять місяців, рік. Баланс складають та подають станом на такі звітні дати: 31
березня, 30 червня, 30 вересня (для проміжної фінзвітності) та на 31 грудня (для річної). Виходячи з
цього, курсові різниці необхідно визначати за курсом НБУ, який діяв станом на 31.03, 30.06, 30.09 і
31.12. Виключенням виступають ті суб’єкти господарювання, які звітують раз на рік, для них
розрахунок курсових різниць проводять на дату балансу – тобто на 31.12 [9].
Типова кореспонденція рахунків за кредитами, одержаними в іноземній валюті наведена у табл.
1. Аналітичний облік за кредитами, одержаними в іноземній валюті ведеться в розрізі кожного кредиту
окремо.
Таблиця 1 – Кореспонденція рахунків за кредитами, одержаними в іноземній валюті
Table 1 - Correspondence of accounts for foreign currency loans
№
з/п
1

2
3
4
5

6

7

8

9

Зміст господарських операцій
Отримано кредит в іноземній валюті на поточний рахунок банку
– довгостроковий
– короткостроковий
Відображено належні до сплати відсотки за кредит
Сплачено відсотки за користування кредитом
Списано на фінансовий результат нараховані відсотки за кредит
Погашено кредит
– довгостроковий
– короткостроковий
Пролонговано (відстрочено) кредит
– довгостроковий
– короткостроковий
Погашено відстрочений кредит
– довгостроковий
– короткостроковий
Переоцінено суми кредиту на останній день кварталу (при зростанні
офіційного курсу іноземної валюти)
– довгостроковий
– короткостроковий
Переоцінено суми кредиту на останній день кварталу (при зменшенні
офіційного курсу іноземної валюти)
– довгостроковий
– короткостроковий

Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит
312
312
951
684
792

502
602
684
312
951

502
602

312
312

502
602

504
604

504
604

312
312

502
602

744
744

945
945

502
602

Проведення аудиту кредитів, одержаних в іноземній валюті слід проводити як складову
загальної аудиторської перевірки підприємства або за ініціативи стекхолдерів. Проведення аудиту
кредитів, одержаних в іноземній валюті умовно можна поділити на кілька змістовних етапів:
1. Ознайомлення з діяльністю підприємства, особливостями його діяльності, наявністю
кредитів, одержаних в іноземній валюті від резидентів (комерційні банки України) та нерезидентів
(іноземні комерційні банки, міжнародні фінансові організації тощо).
2. Планування аудиту кредитів, одержаних в іноземній валюті та узгодження плану з
стекхолдерами.
3. Перевірка та підтвердження правильності обліку кредитів, одержаних в іноземній валюті
і відображення у фінансовій звітності підприємства. Даний етап передбачає наступні аудиторські
процедури: перевірка відповідності кредитних операцій нормам чинного законодавства (Закон
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 30.11.1999 р. № 291,
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
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господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 р. № 291, НП(с)БО, МСБО або МСФЗ
тощо); дослідження первинних документів, якими здійснювалося регламентування кредитів,
одержаних в іноземній валюті (кредитний договір, графік платежів, виписки банку); перевірка
дотримання графіку погашення кредиту; перевірка дотримання графіку нарахування і сплати
відсотків за користування кредитом, одержаним в іноземній валюті; перевірка дотримання
графіку переоцінка суми кредиту, одержаного в іноземній валюті тощо.
4. Підведення підсумків аудиту, яке передбачає складання аудиторського звіту та розробка
сукупності рекомендацій для підприємства з питань обліку кредитів, одержаних в іноземній валюті,
валютних різниць, що виникають внаслідок кредитування в іноземній валюті.
Висновки з даного дослідження. Отже, незважаючи на запроваджені після фінансової кризи
2008 р. інституційні обмеження кредитування в іноземній валюті, суб’єкти господарювання формують
попит на кредити в іноземній валюті від резидентів та нерезидентів. Облік кредитів в іноземній валюті
має певні особливості та складність порівняно з обліком кредитів в національній валюті. Наведено
кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку за кредитами, одержаними в іноземній валюті за
типовими операціями: отримання кредиту в іноземній валюті, нарахування і сплата відсотків за
користування кредитом, погашення чи пролонгування кредиту в іноземній валюті, переоцінка кредиту
в іноземній валюті та відображення курсових різниць.
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Abstract. The article is devoted to the features of receiving, accounting and auditing of a loan in foreign
currency at the enterprise.
The topicality of the topic is explained by the fact that ensuring the sustainable development of
enterprises requires adequate financing at the expense of various components of equity capital, borrowed
capital and loan capital, including lending in foreign currency. the share of balances for loans granted in foreign
currency was 29% of the loan portfolio of commercial banks in 2021. This indicates the presence of lending
in foreign currency and the need for research and scientific substantiation of the mechanism for obtaining,
clearing and auditing loans in foreign currency.
The object of the study is crediting, accounting and auditing in foreign currency at the enterprise.
The purpose of the study is to substantiate the peculiarities of obtaining, accounting and auditing foreign
currency loans at the enterprise to ensure complete and reliable information about the financial obligations of
the enterprise.
The methods of the study are analysis and synthesis, system analysis, statistical analysis to study the
dynamics and structure of loans granted to enterprises by commercial banks in foreign currency, the dynamics
of average annual interest rates on loans granted to enterprises.
Conditional periods based on indicators of balances of funds for loans granted in foreign currency and
the share of loans in foreign currency in the credit portfolio of commercial banks are determined. The first
conditional period of development of lending in foreign currency lasted until 2008. It is characterized by a
high and constantly growing demand for loans in foreign currency; the share of balances on loans granted in
foreign currency was 59% in 2008, a decrease in the exchange rate and low interest rates for using loans in
foreign currency against the national currency. The second conditional period of development of foreign
currency lending began during the financial crisis of 2008. It is characterized by a 5 times decrease in the
balances of loans granted in foreign currency due to the introduced institutional restrictions. Features of lending
in foreign currency are determined. The sequence of audit stages of crediting in foreign currency at the
enterprise has been developed.
Conclusions – despite the institutional restrictions on lending in foreign currency introduced after the financial
crisis of 2008, business entities form demand for loans in foreign currency from residents and non-residents.
Accounting for loans in foreign currency has certain features and complexity compared to accounting for loans
in national currency. Correspondence of accounting accounts for loans received in foreign currency according
to typical operations: receiving a loan in foreign currency, accrual and payment of interest for using the loan,
repayment or extension of the loan in foreign currency, revaluation of the loan in foreign currency and display
of exchange rate differences.
Key words: credit, lending, foreign currency, enterprise credit accounting, enterprise credit audit.
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