
 

Рахунок Назва Призначення 

ДОВГОСТРОКОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

181 

Заборгованість за 

майно, що передано у 

фінансову оренду 

Даний рахунок використовується, коли підприємство передає у 

фінансовий лізинг (оренду) майно. Умови фінансової оренди визначені 

П(С)БО 14 і серед них – можливість викупу об’єкта орендарем і сплата 

орендарем більшої частини вартості об’єкта оренди. Здебільшого даний 

рахунок використовується лізинговими компаніями. 

182 
Довгострокові векселі 

одержані 

Якщо підприємство отримало такий вексель від покупця з терміном 

погашення більше 12 місяців, то він відображається на цьому рахунку. 

Дебіторка забезпечена векселем вважається більш надійною та зручною у 

фінансових операціях, так як вексель, наприклад, можна передати третій 

особі, продати в банк. 

183 
Інша дебіторська 

заборгованість 

Сюди потрапляють усі інші борги з понад 12-місячним строком 

погашення. Найчастіше це поворотна фінансова допомога, позики 

працівникам підприємства.   

1831 
Довгостроковий вклад 

у спільну діяльність 

Рахунок призначений для обліку вкладу підприємства до спільної 

діяльності без створення юрособи за договором простого товариства (як 

матеріальних, так і трудовою участю) за умови, що договір укладений на 

строк більше року. 

У плані рахунків відсутній, але введений Методрекомендаціями з 

бухобліку спільної діяльності, наказ Мінфіну від 30.12.2011 р. № 1873 (далі – 

Методрекомендації № 1873).  

ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Дебіторська заборгованість по розрахунках з покупцями 

341 

(342) 

Короткострокові 

векселі одержані в 

національній 

(іноземній) валюті 

Якщо підприємство отримало вексель від покупця зі строком погашення 

менше 12 місяців, то він відображається на цьому рахунку. 

361 

Розрахунки з 

вітчизняними 

покупцями 

Найбільш вживаний рахунок обліку дебіторки. Тут відображається 

дебіторка за переданими товарами, готовою продукцією, виконаними 

роботами, наданими послугами. Сума такої дебіторської заборгованості 

ведеться за вартістю, яка включає в себе повністю всю суму платежу, яку має 

сплатити покупець, у т.ч. непрямі податки, які входять до ціни (ПДВ, акциз).  

По рахунку передбачено нарахування резерву сумнівних боргів (п. 2.27 

Методрекомендацій для складання фінзвітності, наказ Мінфіну від 28.03.2013 

р. № 433, далі – Методрекомендації № 433). 

362 
Розрахунки з 

іноземними покупцями 

Має те ж призначення, що і рахунок 361, але по ЗЕД-договорам. Дана 

заборгованість є монетарною і по ній перераховуються курсові різниці.  

По рахунку передбачено нарахування резерву сумнівних боргів (п. 2.27 

Методрекомендацій № 433). 

371 
Розрахунки за 

виданими авансами 

Ведеться облік заборгованості внаслідок попередньої оплати (авансу) 

сплаченого постачальнику. На цьому рахунку ведеться облік як по 

внутрішнім, так і по ЗЕД-договорам. Сума боргу включає й суму непрямих 

податків (ПДВ, акциз), які були сплачені постачальнику. 

377 
Розрахунки з іншими 

дебіторами 

Також часто вживаний підприємствами рахунок. Тут ведеться облік 

поворотної фінансової допомоги до 12 місяців, інших видів короткострокових 

позик, у т.ч. працівникам. Може вестися облік по розрахункам з певних не 

основних для підприємства господарських операцій, наприклад, доходів від 

здавання в оренду рухомого і нерухомого майна. 

Дебіторська заборгованість по розрахунках зі спільною діяльністю 

3771 
Вклад у спільну 

діяльність 

Ведеться облік вкладів до спільної діяльності без створення юрособи за 

договорами простого товариства за умови, що договір укладений на строк 

менше року. Рахунок відсутній у плані рахунків та введений 

Методрекомендаціями № 1873. 

3772 
Розрахунки по спільній 

діяльності 

Ведеться облік розрахунків з спільною діяльністю без створення юрособи. 

Спільна діяльність може виступати як окремий суб’єкт господарювання з 

власним рахунком. Рахунок рекомендований Методрекомендаціями № 1873. 



Дебіторська заборгованість по внутрішнім розрахункам 

372 
Розрахунки з 

підзвітними особами 

Ведеться облік розрахунків з працівниками, які мають скласти авансовий 

звіт (звіт про використання коштів виданих на відрядження або під звіт). 

Залишок по цьому рахунку означає наявність невідзвітованої суми у 

працівника підприємства. 

Дебіторська заборгованість по іншим розрахункам 

373 

Розрахунки за 

нарахованими 

доходами 

Тут нараховуються борги підприємству за банківським відсотками, 

дивідендами, а також роялті (це платіж за використання нематеріальних 

активів). 

374 
Розрахунки за 

претензіями 

Нараховується борг постачальника чи покупця за штрафами, пенями, 

неустойками, іншого роду претензіями. Вони мають бути обумовлені або 

договором, або судовим рішенням. 

375 

Розрахунки за 

відшкодуванням 

завданих збитків 

Нараховується борг по сумі завданих збитків, якщо винна особа 

встановлена. Підставою може бути розписка особи про відшкодування 

збитків, судове рішення, результати інвентаризації у матеріально 

відповідальної особи. 

378 

Розрахунки з 

державними цільовими 

фондами 

Тут ведеться облік заборгованості ФСС по таким виплатам як лікарняні, 

декретні, допомога на поховання, допомога через нещасний випадок на 

виробництві. Відображати заборгованість можна після подачі заяви-

розрахунку до ФСС. 

 

Це не всі рахунки. Існують також 363, 364, 376, 379, які використовуються по 

розрахунках по операціях з форвардними, ф’ючерсними контрактами (364, 379) та внутрішніх 

розрахунків учасників промислово-фінансових груп (363) та по операціях з видачі позик 

членам кредитних спілок (376). Однак, це досить специфічні операції, які у більшості 

підприємств відсутні.  


