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потрібно віднести можливість програмного забезпечення – інформаційної 

бази: 

 вести синтетичний і аналітичний облік активів, капіталу, 

зобов'язань із елементами управлінського обліку; 

 формувати фінансову, податкову, статистичну звітність; 

 надавати іншу довідкову інформацію для потреб ведення 

господарської діяльності; 

 на базі цих можливостей проводити автоматизований аналіз-

прогноз і контроль за діяльністю підприємства [2].  

Застосування IT технологій в обліку аграрних підприємств дасть змогу 

зменшити затрати на обробку даних, розраховувати точні дані, надавати 

оперативну і неупереджену інформацію для менеджерів та здійснювати 

управлінський контроль за виробничими процесами.  

В умовах реформування бухгалтерського обліку в Україні, робота 

бухгалтерів різних рівнів занадто ускладнилась. Це вплинуло на процес 

розвитку великої кількості програм для ведення обліку. Впровадження 

новітніх програмних продуктів на підприємствах підвищують ефективність 

роботи бухгалтерів та дозволяє опрацювати дані різноманітних напрямів.  
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Полтавська державна аграрна академія 

м. Полтава, Україна 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРЕДИТНИМИ 

КОШТАМИ ВІД НЕРЕЗИДЕНТА 

 

Одним із альтернативних варіантів покращення платоспроможності 

підприємства є залучення кредитних коштів від нерезидентів. Вирішення 

проблем бухгалтерського обліку кредитів потребує безперервного процесу 

пізнання облікової методології, уточнення змісту методів облікового 

відображення відповідних операцій. На думку Н. А. Канцедал, це є важливим 

науковим і практичним завданням в частині усунення й мінімізації ризиків 

викривлення управлінської інформації [1]. 

Основна сума заборгованості перед нерезидентом при одержанні 

кредиту відображається за кредитом рахунків 502 «Довгострокові кредити 

банків в іноземній валюті» 1/602 «Короткострокові кредити банків в іноземній 

валюті» (якщо кредит отримано від банків), 506 «Iнші довгострокові позики в 

іноземній валюті», 1/685 «Розрахунки з іншими кредиторами» (якщо кредит 

отримано від іншої особи, ніж банк), а за дебетом рахунка 31 відображаються 

суми одержаних довгострокових позик (кредитів), а також переведення 

короткострокових (відстрочених) позик (кредитів) до складу довгострокових. 

Частина довгострокової заборгованості, яка підлягає погашенню 

протягом 12-ти місяців з дати балансу, відображається у складі поточної 

заборгованості на субрахунку 612 «Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті» (п. 11 П(С)БО 11). 

Витрати на проценти за користування кредитом необхідно відображувати у 

звітному періоді їх нарахування. Так, згідно з П(С)БО 31 витрати на проценти 

та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями, включаються до 

собівартості кваліфікаційного активу [2]. 

Нараховані на користь нерезидента проценти відображаються у складі 

витрат звітного періоду на субрахунку 952 «Інші фінансові витрати» (за умови 

отримання кредиту або процентної позики від іншої, ніж банк, особи). 

Субрахунок 951 «Відсотки за кредит» використовується, якщо кредитор – 

банк. 

Поточна заборгованість перед нерезидентом за нарахованими 

процентами відображається за К-т 684 «Розрахунки за нарахованими 

відсотками». На відміну від поточної заборгованості, для довгострокових 

зобов'язань за процентами спеціального рахунку не встановлено, тож таку 

заборгованість можна відображати за К-т 55 «Iнші довгострокові 

зобов'язання». 

Курсові різниці відображують як за сумою кредиту, що обліковується в 

кредиті субрахунків 502 або 602 (якщо кредит отримано від банків) чи у 

кредиті субрахунків 506 або 685 (якщо кредит отримано від іншої особи, ніж 

банк), так і на суму процентів, що обліковуються за кредитом рахунка 55 

https://docs.dtkt.ua/doc/1027.73.0#pn52
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(якщо кредит довгостроковий) чи кредит 684 (якщо кредит короткостроковий) 

[2]. 

Розглянемо особливості оподаткування операцій з кредитними коштами 

нерезидента. 

1. Податок на прибуток. Отримання позики не призводить до збільшення 

власного капіталу, але збільшує зобов’язання, тому операції з отримання 

позики не впливають на фінансовий результат підприємства. 

2. Оподаткування відсотків. Якщо отримувач кредитних коштів 

визначає різниці, передбачені р. III ПКУ, то слід керуватися ст. 140 ПКУ [3]. 

Зокрема, для платника податку, у якого сума боргових зобов'язань, що 

виникли за операціями з пов'язаними особами – нерезидентами, перевищує 

суму власного капіталу більш ніж у 3,5 разу, фінансовий результат до 

оподаткування збільшується (на суму, що розраховується за показниками 

Звіту про фінансові результати). 

3. Трансфертне ціноутворення. Згідно з пп. 39.2.1.1 ПКУ, 

контрольованими операціями є господарські операції платника податку на 

прибуток, що можуть впливати на об'єкт оподаткування [3]. Об'єктом 

оподаткування згідно п. 134.1 ПКУ є прибуток із джерелом походження з 

України та за її межами, який визначається шляхом коригування фінансового 

результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності 

підприємства, на різниці, що виникають відповідно до положень ПКУ. 

Оскільки отримання основної суми кредиту не впливає на фінансовий 

результат підприємства, то при визначенні операції із нерезидентом 

контрольованою за дотримання вартісних критеріїв ураховуються лише 

відсотки за кредитом. 

4. Податок на репатріацію. Якщо резидент виплачує дохід нерезиденту 

– юридичній особі, то слід керуватися нормами п. 141.4 ПКУ [3]. 

5. Оподаткування процентних доходів нерезидентів. Резидент, який 

виплачує дохід нерезиденту у вигляді процентів, має утримати податок за 

ставкою 15% із такого доходу та за рахунок цього ж доходу, який сплачується 

до бюджету під час виплати, якщо інше не передбачено положеннями 

Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування з країнами резиденції 

осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності (пп. 141.4.2 

ПКУ) [3]. 

6. Податок на додану вартість. Операція з надання грошової позики 

юридичною особою (позикодавцем) або отримання позики від нерезидента не 

підпадає під визначення операцій з постачання товарів/послуг 

згідно пп. 14.1.191 та пп. 14.1.185 ПКУ , тому ПДВ за такою операцією не 

нараховується. 

7. Єдиний податок. Згідно з пп. 3 п. 292.11 ПКУ для платників ЄП 3-ї 

групи суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та 

поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми 

кредитів не є об'єктом оподаткування єдиного податку. 

https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.148?page=17#st140
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.148?page=6#pn885
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.148?page=17#pn2681
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.148?page=18#pn2900
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.148?page=18#pn2916
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.148?page=18#pn2916
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.148?page=4#pn472
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.148?page=3#pn461
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.47.148?page=39#pn8534
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РОЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОЇ СТРАТЕГІЇ ОСОБИСТОСТІ 

МЕНЕДЖЕРА В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ  

ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР  

 

Ідея формування нової парадигми менеджменту ХХІ століття потребує 

змін в організаційних системах підприємницьких структур. На зміну ієрархії, 

твердим правилам і графікам приходить робота в командах, безпосередні 

взаємодії, безупинне навчання й удосконалювання, пошук прийнятного 

гармонійного стану особистості в процесі безупинних змін, а також визнання 

центральної ролі людини [1]. Проблемною областю організаційного розвитку 

стає розвиток людини-особистості, а особливо особистості керівника-

менеджера, його лідерського і культурно-емоційного потенціалу. Усе більше 

починає цінуватися менеджер, що вміє мобілізувати та спрямовувати всю 

людську енергію організації на досягнення сформованих цілей [2, с.268]. І вже 

від того, які цілі, орієнтири і пріоритети ставить перед собою менеджер, багато 

в чому залежить вибір способу вирішення поставлених організаційних 

завдань, стиль його поведінки, система власної самоорганізації, вміння 

згуртовувати колектив і бути лідером, якість і ефективність вирішення 

проблем організаційного розвитку.  

Будучи ключовою ланкою вирішення проблем, пов’язаних з 

«організаційними патологіями» (некерованість, конфлікт, ігнорування 

організаційного порядку, демотивація тощо), провідником і каталізатором 

організаційних змін, керівник повинен бути психологічно готовим до 

особистісного розвитку, який традиційно зв'язують з поняттям «життєва 

стратегія особистості», а саме з системою ціннісних орієнтацій, 
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