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ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА 

МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

 

У статті проведено аналіз та порівняння національного та 

міжнародного стандарту бухгалтерського обліку доходів підприємства, 

розроблено схему обліку доходів за центрами відповідальності для вирішення 

питань, що виникають у керівництва, а саме створює умови для формування 

необхідної звітності, а також збільшує обґрунтованість управлінських рішень, 

що стосується саме отримання доходів. 
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Постановка проблеми. В умовах сучасної ринкової економіки питання 

щодо обліку доходів є досить актуальним і вимагає детального дослідження. 

Підприємства, здійснюючи господарську діяльність, в основному керуються 

національними стандартами, що зумовлено різними факторами, одними з яких є 

необізнаність та небажання використовувати нове. Проблеми методології й 

організації бухгалтерського обліку в сучасних умовах залишаються 

невирішеними повною мірою. Це стосується гармонізації ведення 

бухгалтерського обліку доходів за національними та міжнародними 

стандартами.  

В ринкових умовах господарювання система бухгалтерського обліку і 

звітності має трансформуватися таким чином, щоб реально відповідати 

потребам зовнішніх і внутрішніх користувачів інформації. Глобалізація та 

структурні перетворення в економіці України змінили погляди на фінансову 

звітність, надаючи їй зовсім інші орієнтири. Так, на відміну від методів i 

принципів формування бухгалтерської звітності, які застосовувалися до 

впровадження міжнародних стандартів, в основу яких було покладено окреме 



підприємство, сучасний підхід до фінансової звітності лежить в площині 

інформаційного поля, пов'язаного із вкладанням капіталу для отримання 

економічних вигод у майбутньому [6]. 

Таким чином, основна мета МСБО полягає в одержанні максимально 

достовірної інформації про фінансово-економічний стан підприємства для 

прийняття відповідних рішень інвесторами. Міжнародні стандарти мають 

рекомендаційний характер і є орієнтиром гармонізації та стандартизації 

бухгалтерського обліку доходів в усьому світі . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблеми та перспективи 

удосконалення бухгалтерського обліку в Україні на основі МСБО досліджували 

такі науковці, як: Ф. Бутинець, С. Голов, О. Губачова, В. Костюченко, Ю. 

Кузьмінський, В. Пархоменко, В. Сопко, В. Швець та інші. 

Постановка завдання.  Метою статті є визначення сутності поняття 

«доходи» в розрізі аналізу й порівняння вітчизняного та міжнародного 

стандартів обліку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Дохід є важливою складовою 

діяльності всіх підприємств, які прагнуть отримати прибуток, визначення якого 

потребує досконалого ведення обліку. Від повноти та достовірності інформації, 

зазначеної у фінансовій звітності стосовно доходів та витрат, залежить 

правильне визначення фінансового результату та прийняття ефективних 

управлінських рішень. Саме тому облік доходів для підприємства набуває 

стратегічного значення.  

Актуальність даної теми  посилюється впровадженням та застосуванням 

МСБО в Україні, коли вимагається здійснення «…изучения методик анализа 

процессов применения МСБО в других странах» [5, с.79]; а також 

інтелектуалізації - «виробництву» інформації і її стандартизації [1, с.77; 2, с.21] 

та критичний огляд методологічних, організаційних, кадрових, етичних 

проблем цих процесів. [3, с.99]. 

 У зв'язку з прийняттям бухгалтерської Директиви ЄС  відбулися значні 

зміни в критеріях, за якими відносять підприємства до тієї або іншої групи, а 



одним із трьох головних критеріїв стали доходи від будь-якої діяльності за рік 

[4, с. 76]. 

 Сучасне підприємство в процесі провадження власної діяльності має 

право обирати систему відображення та подання фінансової звітності: 

національну або міжнародну. Від цього вибору залежать деталі відображення 

отриманих доходів та понесених витрат в бухгалтерському обліку, що 

впливають на формування фінансового результату діяльності. 

В Україні основними нормативними документами, що регламентують 

розкриття бухгалтерської інформації є національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку. 

В міжнародній практиці так само існує система стандартів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності, що за своєю сутністю є 

набором рекомендацій з ведення обліку та складання звітності. 

Міжнародні стандарти допускають можливість вибору різного способу 

ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, що надають можливість 

керівнику самостійно обрати найбільш оптимальний варіант [12]. 

Національне положення(стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» та Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 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 

[8,10]. 

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 «Дохід» трактує дохід 

дещо інакше, а саме, як валове надходження економічних вигід протягом 

періоду, що виникає в ході господарської діяльності суб’єкта господарювання, 

коли власний капітал зростає в результаті цього надходження [7]. 

Отже, бачимо, що визначення поняття «дохід» за МСБО не враховує 

збільшення активу та зменшення зобов’язань, а лише розглядає зростання 

власного капіталу, а це впливає на методику облікового відображення 

господарських операцій. 



Порівняння основних положень П(С)БО та МСБО свідчить про наявність 

спільних моментів. Насамперед, це стосується критеріїв визнання доходів, 

класифікації доходів за видами діяльності, оцінки доходів, порядку 

відображення у звітності тощо. Разом з тим між цими стандартами існують і 

деякі відмінності. 

Згідно П(С)БО 15 доходи класифікуються за такими групами: 

1)     дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); 

2)     інші операційні доходи; 

3)     фінансові доходи; 

4)     інші доходи [10]. 

У МСБО 18 «Дохід» класифікація доходів не наводиться, однак визначені 

наступні види доходів: 

1) дохід від реалізації; 

2) дохід від надання послуг; 

3) відсотки, роялті, дивіденди[7]. 

Відмінність у класифікації доходів впливає на організацію синтетичного 

та аналітичного обліку доходів діяльності, а також зумовлює розбіжності в 

складанні Звіту про фінансові результати і відображенні в ньому інформації про 

доходи. 

Не визнаються доходами: суми податків і обов’язкових платежів, які 

підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів; суми 

надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором 

на користь комітету, принципала тощо (зазначено у МСБО 18 «Дохід» та ПCБО 

15 «Дохід»).  У ПCБО 15 «Дохід» не визначаються також суми попередньої 

оплати праці, авансів у рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); сума 

завдатку або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором; 

надходження від первинного розміщення цінних паперів [7,10]. 

В ПCБО 15 якщо дохід може бути достовірно визначений , то він 

відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, які 

підлягають відшкодуванню. Визнаний дохід не коригується на величину 



пов’язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. А в 

МСБО 18 доходи та витрати, які пов’язані з тією самою операцією або іншою 

подією, визнаються одночасно; цей процес, як правило, називають 

відповідністю доходів і витрат. Дохід не може бути визнаний, якщо витрати 

неможливо достовірно оцінити; за таких обставин будь-яка вже отримана за 

товарів компенсація визнається як забов’язання. 

Передача ризику в ПCБО 15 «Дохід» не розглядається, а в МСБО 18 

зазначається, що оцінка моменту, на який підприємство передає покупцеві 

суттєві ризики й винагороди від володіння, вимагає вивчення обставин 

операції. Якщо підприємство залишає за собою суттєвий ризик володіння, 

операція не розглядається як реалізація і дохід не визнається [11].  

Як і в ПCБО 15 так і в МСБО 18 у фінансовій звітності наводиться 

(розкривається) така інформація: 

- облікова політика щодо визнання доходу, включаючи спосіб визначення 

ступеня завершеності робіт, послуг, дохід від виконання і надання яких 

визнається за ступенем завершеності; 

-  розподіл доходу за кожною групою доходів. 

Також у ПCБО 15 вказується за необхідністі розкриття суми доходу за 

бартерними контрактами в розподілі за групами доходів і частки доходу за 

бартерними контрактами з пов’язаними сторонами. 

Дані порівняння міжнародних і національних положень з обліку доходів і 

відображення їх у звітності дають змогу зробити висновок, що в МСБО більш 

конкретизовано певні положення, але ПСБО містить моменти, які, зокрема, 

зумовлені національними особливостями обліку. 

Методологічні засади формування  та  відображення інформації про 

фінансові результати у звітності визначає в Україні НПCБО 1. У міжнародній 

практиці окремого стандарту немає. Склад фінансової звітності визначає МСБО 

1 «Подання фінансових звітів». 

Отже, в сучасних умовах слід уважно підходити до порядку визнання 

доходу, тому що невиконання однієї із умов не дає права підприємству 



збільшувати свої доходи. В разі виникнення проблем з тлумачення того чи 

іншого питання необхідно звертатися до міжнародних стандартів обліку. Тобто, 

ПCБО 15 “Дохід” потребує доопрацювання в частині уточнення критеріїв 

визнання доходу  шляхом надання практичних рекомендацій щодо їх 

застосування. 

 Тому, можна зробити висновок, що незважаючи на те, що національні 

П(С)БО ґрунтуються на міжнародних стандартах фінансової звітності, вони не 

тотожні.  

В наш час на підприємствах виникає питання,  щодо обліку доходів для  

правильності прийняття управлінських рішень.  Керуючись лише принципами 

обліку  доходів за національними та міжнародними стандартами  дане питання 

не вирішується, тому пропонуємо вести систему обліку доходів за центрами 

відповідальності відповідно до організаційної структури підприємства.  

Облік відповідальності - система обліку, що забезпечує контроль і оцінку 

діяльності кожного центру відповідальності (СОЦВ). 

Ведення обліку за центрами відповідальності на прикладі комунального 

підприємста «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» надає можливість 

забезпечити: 

-  підвищення продуктивності роботи керівників;  

-  організацію самоконтролю центрів; 

-  впровадження гнучкої системи стимулювання працівників;  

- удосконалення управління як у цілому, так і центрами зокрема. 

Для правильного прийняття управлінського рішення щодо обліку доходів, 

аналітична служба підприємства повинна бути забезпечена відповідно 

підготовленою інформацією, яку надає система обліку витрат і доходів за 

центрами відповідальності.   

Проблему розподілу витрат і доходів між окремими підрозділам 

(центрами відповідальності) вирішують шляхом встановлення взаємозв'язку 

витрат і доходів з роботою конкретних відповідальних осіб. Інструментом для 

цього буде система управлінського обліку, яка спрямована на забезпечення 



інформацією та об'єднує всю послідовність операцій щодо прийняття 

управлінських рішень – планування і прогнозування [9, с. 573].  

Згідно організаційної структури управління комунальним підприємством 

«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» складаємо схему центрів відповідальності 

доходів і витрат на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Центри відповідальності доходів і витрат КП «Міжнародний 

аеропорт Запоріжжя» 

Джерело: власно розробка 
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Проаналізувавши склад доходів і витрат на комунальному підприємстві 

можемо скласти схему класифікації доходів підприємства, виходячи з його 

структури та основних видів діяльності (рис.2). 

 

Рисунок 2 - Класифікація доходів комунального підприємства 

«Міжнародний аеропорт Запоріжжя». 

Джерело: власно розробка 

Підхід до групування доходів є єдиним для всіх підприємств, але при 

переході на систему обліку доходів за центрами відповідальності буде потрібна 

інформація саме про власні доходи конкретного підприємства. 

Висновки.  Порівняння підходів до бухгалтерського обліку доходів, дає 

можливість зробити висновок, що ширшою є структура МСБО 18 ніж П(С)БО 

15. Але стандарти мають також і значну кількість спільних рис, які подібно 

трактуються. В сучасній ринковій економіці, яка має тенденцію змінюватися, 

необхідний постійний аналіз та удосконалення національних стандартів з 

обліку доходів відповідно до цих змін, а також міжнародних стандартів.  

Впровадження системи обліку доходів за центрами відповідальності 

дозволяє розв’язати значну кількість питань, що виникають у керівництва 

підприємства, а саме створює умови для формування необхідної звітності за 

потребами менеджерів всіх рівнів управління, а також збільшує 

обґрунтованість управлінських рішень, що стосується саме отримання доходів. 

 

 

 

Доходи підприємства 

Інші доходи 

Рахунок 74 

Доходи від 

реалізації 

Рахунок 70 

Інші 

операційні 

доходи 

Рахунок 71 

Інші 

фінансові 

доходи 

Рахунок 73 
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В статье проведен анализ и сравнение национального и международного 

стандарта бухгалтерского учета доходов предприятия, разработана схема 

учета доходов по центрам ответственности для решения вопросов, 

возникающих у руководства, а именно создает условия для формирования 

необходимой отчетности, а также увеличивает обоснованность 

управленческих решений, что касается именно получения доходов.  

Ключевые слова: доход, финансово-экономическое состояние, учет 

ответственности, центр ответственности, управленческое решение. 
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