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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ 
З  ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Кожне підприємство має розрахунки в системі обліку: роз-
рахунки з оплати праці, з покупцями і замовниками, з підзвітни-
ми особами, тощо. Розглядаючи облік розрахунків із підзвітними 
особами на підприємствах нашої країни варто відзначити, що як 
складова системи обліку він має бути організований на принципах 
своєчасності, повноти і достовірності інформації.

На законодавчому рівні регулювання процесу обліку розра-
хунків з підзвітними особами представлено Податковим кодексом 
України [1], Законом України «Про бухгалтерський облік і фінан-
сову звітність в Україні» [2], Національним положенням (стандар-
том) бухгалтерського обліку 1 [3], ціле направленість коштів та до-
кументальне оформлення працівників у відрядженнях регулюють 
Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон 
№ 59 [4], Наказ Міністерства фінансів України «Про затверджен-
ня форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження 
або під звіт та Порядку його складання» № 841 [5].

Описуючи процес організації обліку з підзвітними особами 
на підприємстві доцільно згадати, про необхідність визначення і 
фіксування у Наказі про облікову політику підприємства вимог 
щодо кількості відряджень і видачі коштів щорічно на одного пра-
цівника, їх поверненні за певних обставин, відмітити первинні до-
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кументи, котрі буде використовувати підприємство для процесу 
обліку із підзвітними особами. Це дозволить у майбутньому уник-
нути непорозумінь і виявити відповідальних осіб при певних не-
приємних ситуаціях.

Для більшого розуміння процесу обліку розрахунків з під-
звітними особами розглянемо його етапи за допомогою мал. 1.

Мал. 1. Етапи проведення організації обліку розрахунків 
з підзвітними особами на підприємствах України

В сучасній системі українського обліку розрахунки з підзвіт-
ними особами відображають на рахунку Класу 3 «Кошти, розра-
хунки та інші активи», з використанням субрахунку 372 «Розра-
хунки з підзвітними особами».

По дебету субрахунку відображаються суми, видані праців-
никам підприємства під звіт. По кредиту списання виданих ко-
штів – згідно з поданими авансовими звітами. Деталізація здій-
снення господарських операцій по розрахунках з підзвітними 
особами має наступні найпоширеніші співвідношення:

– сума виданого авансу підзвітній особі Дт 372 Кт 301, 311;
– сума придбаних запасів підзвітною особою Дт 20, 22, 28 Кт 

372;
– сума придбаних послуг підзвітною особою Дт 15, 23, 91, 92, 

93, 94 Кт 372;

Розрахунки з підзвітними особами

Отримання завдання від керівника

Отримання грошового авансу

Скерування працівника до пункту 
призначення

Оформлення документів на отримання готівки 
(цінностей) на іншому підприємстві

Передача готівки (цінностей) матеріально 
відповідальній особі свого підприємства

Проведення повного розрахунку в бухгалтерії
VI етап

V етап

IV етап
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І етап
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– сума повернених коштів підзвітною особою у касу підпри-
ємства Дт 301 Кт 372;

– сума повернених коштів підзвітною особою на розрахун-
ковий рахунок підприємства у банку Дт 311 Кт 372.

Підводячи підсумок, можна відмітити, що процес організація 
обліку з підзвітними особами є невід’ємною частиною функціону-
вання підприємства, складається зазвичай із шести етапів, прово-
диться в обліку за допомогою субрахунку 372 і для ефективного 
його ведення має бути зазначений за усіма необхідними елемента-
ми у Наказі про облікову політику підприємства.
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ЛІЗИНГОВІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ 
ТА  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Поглиблення глобальних процесів сприяють застосуванню 
альтернативних методів фінансування витрат на оновлення ма-
теріальної бази підприємства. Проблеми зносу основних засобів 


