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Аннотация 
В статье рассмотрены подходы к определению понятия «товарная политика» и 

предложено свое определение, сформулированы задания и необходимые условия 
формирования товарной политики, очерчены основные проблемы ее разработки в 
современных условиях. 
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Тhe article considers the approaches to definition of the notion "product policy", a new 

formulation is offered by the author, tasks and conditions required for the formation of the 
product policy are specified; major problems in the product policy development under the 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ 

ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 
  Постановка проблеми. В наш час не має жодної організації чи підприємства, яке б 
не ставило на меті отримати дохід та досягнути максимального прибутку. Всі організації 
та підприємства, які існують в наш час виробляють продукцію, надають послуги та 
роботи, створюють товари, які потім реалізовуються на ринку збуту, після чого 
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отримують дохід. Тому дана тема є актуальною, через те що саме на це спрямована 
діяльність кожної установи [10]. 
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням обліку доходів підприємства 
приділяли достатньо уваги як вітчизняні, так і зарубіжні вчені-обліковці, а також 
практики. Проте ці питання настільки широкі, що були й залишаються актуальними для 
багатьох наукових пошуків. Питання, пов'язані з проблемами обліку доходів підприємства 
та перспективами їх вирішення в Україні, знайшли певне відображення у роботах І. 
Білоусової, М. Чумаченка, С. Голова, С. Деньги, 3. Задорожного, В. Ластовецького, Т. 
Маренич, С. Михалевич, В. Московського, Т. Сльозко та інших вітчизняних учених-
економістів. Однак вагомі здобутки вітчизняних та зарубіжних науковців не набули 
широкого впровадження в практичній діяльності підприємств [4]. 

Формулювання цілей статті. Виокремити існуючі проблеми обліку доходів  у 
вітчизняних підприємствах, розкрити суть, спосіб їх вирішення в умовах функціонуючого 
в Україні підприємства, зробити відповідні висновки та подати пропозиції.  

Виклад основного матеріалу досліджень. П(С)БО № 15 «Дохід» визначає доходи 
як збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення 
зобов'язань, які приводять до зростання власного капіталу, за винятком зростання капіталу 
за рахунок внесків власників. Отже, поняття «дохід», з точки зору бухгалтерського 
обліку,  означає надходження економічних вигод протягом звітного періоду, які 
виникають в результаті звичайної діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації 
продукції (товарів, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів тощо. 

Такий підхід до поняття «дохід» виявляється неприйнятним  тоді, коли 
підприємство є збитковим. У такому разі власний капітал, як правило, зменшується, але це 
не свідчить про те, що підприємство не отримувало доходу від реалізації продукції, робіт 
чи послуг, а також від інших видів діяльності [9]. 

Основною проблемою обліку доходів підприємства в Україні, є проблема повноти 
та своєчасності їх відображення у системі обліку. Ця проблема досить багатопланова, 
надзвичайно складна й стосується всього нашого суспільного ладу, особливо системи 
влади, системи оподаткування й тіньового сегмента економіки. Нині переважна більшість 
вітчизняних підприємств відображує власні доходи неповністю. На нашу думку, рівень не 
відображення доходів коливається від 30 до 70%. З доходів підприємства насамперед 
занижується виручка від реалізації  продукції (робіт, послуг), внаслідок чого значно 
звужується база для оподаткування підприємств податком на додану вартість. 

Також необхідно підкреслити доцільність законодавчого та нормативного 
врегулювання питань класифікації доходів від фінансової та інвестиційної діяльності, а 
також встановлення єдиних методологічних аспектів формування доходів від операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності. Це сприятиме більш достовірній інформації, яку 
наводить підприємство у фінансовій звітності, а також призведе до покращення аналізу 
доходів від різних видів діяльності. З цією метою було запропоновано виділення окремого 
рахунку для обліку доходів від інвестиційної діяльності та удосконалення номенклатури 
субрахунків до рахунків класу 7 «Доходи і результати діяльності» [3]. 

У бухгалтерському обліку для обліку доходів Планом рахунків передбачено 7 клас 
рахунків — «Доходи і результати діяльності». Цей клас рахунків можна вважати 
тимчасовим, оскільки він закривається в кінці кожного звітного періоду. Ці рахунки 
відображають стан доходів за певний звітний період. Тимчасові рахунки починають новий 
звітний період із нульового сальдо, на яких накопичується інформація про доходи за 
даний період, що дає змогу використовувати накопичену інформацію при складанні 
проміжної звітності (квартальної, за півроку, за дев’ять місяців).У кінці періоду рахунки 
доходів (як, до речі і рахунки витрат) закриваються через списання їх сальдо на рахунок 
79 «Фінансові результати». Інструкція до нового Плану рахунків дозволяє закривати 
рахунки доходів та витрат щомісяця або по закінчені звітного року. [8]. 
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Тобто, Клас 7 – призначений для узагальнення інформації про доходи і результати 
діяльності підприємства. Рахунки з номера з 70 по 78 – це рахунки доходів. Рахунок 79 
призначений для узагальнення інформації про результати діяльності підприємства. 
Рахунки цього класу є пасивними (крім рахунку 79 “Фінансові результати” та субрахунку 
704 “Вирахування з доходу”). 

Наступною проблемою обліку доходів підприємства є проблема створення єдиної 
інформаційної загальнодержавної бази норм і нормативів для обліку та контролю за 
доходами підприємства. Така інформаційна база вкрай необхідна Україні, адже, як 
свідчать статистичні дані, матеріаломісткість вітчизняної продукції у два-три рази вища, 
ніж у країнах Заходу. Це може, означати, що в нашій державі вагома частка списаних на 
витрати виробництва матеріальних цінностей розкрадається чи насправді 
використовується на виробництво тіньової продукції, яку підприємство не обліковує (але 
реалізує на тіньовому ринку й отримує тіньові доходи) і за яку не платить ніяких податків, 
зборів, платежів. Тіньові витрати нині є основним каталізатором для формування тіньових 
доходів. 

Якщо вдасться створити в Україні єдину інформаційну загальнодержавну 
(міжгалузеву) базу норм і нормативів, то на її основі можна буде розвивати галузеві й 
відомчі норми та нормативи. Нормативна база, створена в нашій державі у 60-80-х 
рр.XX ст. безнадійно застаріла. Тільки окремі підприємства не відмовилися від створеної 
у них нормативної бази, розвинули та поліпшили її, щоб і нині використовувати для 
потреб внутрішньогосподарського (внутрішньо-фірмового) контролю. Розробка й 
запровадження норм і нормативів сприяють наведенню елементарного порядку та 
дисципліни в підприємстві, тому необхідно законодавчо вирішити ці питання [1]. 

Ще однією важливою проблемою обліку доходів підприємства є проблема рівня 
відповідальності обліково-контрольної системи підприємства щодо його доходів чинному 
законодавству з обліку та контролю й меті та завданням самого підприємства.  Йдеться 
про те, що цю проблему підприємство вирішує тією мірою, до якої її потенційно може й 
хоче вирішити головний бухгалтер підприємства, адже головний бухгалтер – саме та 
посадова особа, від якої, в основному, залежать ефективність і якість обліково-
контрольної системи підприємства. [3]. 

  Проблема матеріально-технічного й організаційного забезпечення полягає в тому, 
наскільки достатньо підприємство забезпечене сучасними матеріально-технічними 
засобами і який рівень організації та ефективності ведення первинних документів, 
облікових і який рівень організації та ефективності ведення первинного та зведеного 
обліку, внутрішньо- фірмового контролю, формування звітної інформації [6]. 

До загальних проблем вітчизняного обліку можна віднести такі: теоретичні, мето-
дологічні, технологічні, організаційні, кадрові, фінансові тощо. 

Теоретичні - це проблеми обліку, що стосуються загально-облікових питань, 
термінів, предмета й методу бухгалтерського обліку, його основних елементів (прийомів і 
способів), обліку господарських процесів, плану рахунків і його побудови, облікових ре-
гістрів сучасних форм обліку, фінансової та іншої звітності, вітчизняних положень 
(стандартів) і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-
правових актів щодо нього, історії та перспектив розвитку обліку в Україні, Європі та 
світі. 

Методологічні - проблеми, пов'язані із розробкою, вибором і застосуванням 
методів бухгалтерського обліку. Йдеться про методи нарахування амортизації, оцінки 
інвестицій, оцінки вибуття запасів, обліку витрат, калькулювання, порядок визначення 
курсових різниць тощо [1]. 

Технологічні - проблеми, що належать до сукупності способів і форм забезпечення 
вибору щодо ведення бухгалтерського обліку й отримання його як цілісної 
функціональної системи. До технологічних проблем обліку відносять форми 
бухгалтерського обліку, план рахунків, систему первинних носіїв інформації облікових 
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регістрів і форм різних видів звітності, способи забезпечення документообігу, внутрі-
шньогосподарського (внутрішньо-фірмового) контролю, інвентаризації майна, 
зобов'язання тощо [4]. 

Організаційні - проблеми, що стосуються практичного втілення в чинну систему 
обліку теоретичних, методологічних і технологічних його досягнень, а також досягнень у 
галузі комп'ютерної техніки та зв'язку. До організаційних належать проблеми, пов'язані із 
оформленням достатнього обсягу й своєчасністю отримання корисної для користувачів 
інформації, управління документооборотом, працею бухгалтерів, обліковців. 

Кадрові - проблеми, щодо підготовки, перепідготовки фахівців, рівнів культури і 
моралі, рівня освіти, досвіду роботи, режиму праці і відпочинку [3]. 

Фінансові - проблеми, пов'язані із фінансуванням для підтримки досягнутого рівня 
бухгалтерського обліку, його динамічного розвитку й поступового поліпшення. До цих 
проблем відносять проблеми величини, термінів та джерел оплати за виконання обліково-
звітних робіт, придбані бланки, форм, поштові витрати та витрати на зв'язок, за виконання 
аудиторських, консультаційних робіт тощо [4]. 

Висновки. Серед основних проблем організації обліку доходів підприємства в 
Україні є такі проблеми: повноти та своєчасності відображення в системі обліку доходів 
підприємства; забезпечення максимальної оперативності та достатньої аналітичності 
вихідної інформації про доходи підприємства; встановлення рівня відповідності обліково-
контрольної системи підприємства щодо його доходів чинним нормативно - правовим 
актам України. 

Вирішити проблему повноти та своєчасності відображення доходів у системі 
бухгалтерського обліку можна шляхом закріплення більш детальної класифікації і 
деталізації порядку бухгалтерського обліку доходів в обліковій політиці підприємства. Ще 
одним необхідним заходом для вдосконалення бухгалтерського обліку доходів є 
узгодження національних стандартів бухгалтерського обліку з міжнародними. 

Отож, перспективи подальших досліджень проблеми обліку доходів підприємства, 
на нашу думку, дуже широкі і впродовж багатьох років викликатимуть жвавий інтерес у 
вчених-економістів із врахуванням розмірів і форм власності підприємства, видів 
економічної діяльності, системи оподаткування, організаційно-правових форм тощо. 
 

Анотація 
Розглянута суть доходів як економічної категорії. Визначені головні проблеми 

обліку прибутку підприємств та запропоновані різні варіанти їх вирішення. 
 
Аннотация 
Рассмотрена сущность дохода как экономической категории. Определены 

основные проблемы бухгалтерского учета доходов предприятий и даны предложения по 
их решению. 

 
Sunnary 

 The article examines the nature of income as an economic category. The main problems 
of accounting profits for companies and provided suggestions for their solution. 
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ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ  ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Постанова проблеми. Позитивний фінансовий результат – прибуток – є тією метою, 

заради якої працює або повинно працювати підприємство. У величині фінансових 
результатів безпосередньо віддзеркалюються всі аспекти діяльності господарюючого 
суб’єкта: технологія і організація виробництва, система внутрішнього та зовнішнього 
управління, особливості діяльності, які визначають якість та обсяг виготовленого 
продукту, рівень собівартості, стан продуктивності праці. Сукупність цих факторів 
визначають ефективність виробництва і перетворюють прибуток на основну рушійну силу 
ринкового механізму господарювання та основне джерело економічного і соціального 
розвитку підприємства та держави в цілому. 

Прибуток, займаючи центральне місце в ринковій економіці, є стимулом для 
суб’єктів господарювання якомога ефективніше використовувати наявні трудові, 
матеріальні та фінансові ресурси. 

Контрольні ревізії вивчають об'єкти діяльності, які отримують доходи від 
операційної, інвестиційної і фінансової діяльності та надзвичайні доходи. Такими є: 
доходи від реалізації, надзвичайні доходи, фінансові результати, інші операційні доходи, 
доходи від участі в капіталі, інші доходи. 

Тому облік та контроль такої категорії як прибуток – є важливим етапом в 
становленні економічної ситуації як підприємства, так і держави в цілому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток теорії 
бухгалтерського обліку, зокрема дослідження питань обліку доходів і фінансових 
результатів діяльності, зробили українські вчені: О.С. Бородкін, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. 
Валуєв, А.М. Герасимович, З.В. Гуцайлюк, М.Я. Дем’яненко, Г.Г. Кірейцев, М.М. 
Коцупатрий, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, В.Б. Моссаковський, Ю.І. Осадчий, П.Т. 
Саблук, В.В. Сопко, Л.К. Сук, М.Г. Чумаченко, Л.С. Шатківська, В.П. Ярмоленко та інші.  

Серед видатних зарубіжних вчених, що здійснили вагомий внесок у висвітлення 
питань формування та визначення фінансових результатів в бухгалтерському обліку на 
різних історичних етапах та контролю фінансових результатів слід назвати: італійських 
представників Дж. Дзаппу, В. Котрулі, Л. Пачолі, А. Пієтро, Л. Флорі; французьких 
вчених – Б.Ф. Баррема, Л. Батардона, В. Бланшара, П. Гарньє, Ж.Ж. Рішара, Л. Сея, Ж. 
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