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ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД НАДАННЯ ПОСЛУГ:  

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИХ АСПЕКТ 

 
У сучасних економічних умовах важливим аспектом ефективного 

менеджменту підприємств сфери послуг є необхідність системного удосконалення 
облікового забезпечення системи управління про отримані доходи, що є важливою 
складовою для прийняття рішень, які в подальшому впливають на їх фінансові 
результати.  

Дохід від надання послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операцій 
на дату складання балансу, якщо можна достовірно оцінити її результат. 

Податкове законодавство України дохід тлумачить як дохід платника податку 
від будь-яких видів діяльності на території України так і за її межами, отриманого 
(нарахованого) протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній або 
нематеріальній формах. 

Відповідно до П(С)БО 15 «Дохід», дохід – це збільшення активів або 
зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком 
зростання капіталу за рахунок внесків засновників), за умови, що його оцінка може 
бути достовірно визначена [4]. Відповідно до національних стандартів обліку, 
результат таких операцій може бути достовірно оцінений за наявності всіх 
наведених умов: 

- можливості достовірної оцінки доходу; 
- імовірності надходження економічних вигод від надання послуг; 
- можливості достовірної оцінки ступеня завершеності на дату складання 

звітності; 
- можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання 

послуг та необхідних для їх завершення. 
Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснюється: 

- вивченням фактичного обсягу наданих послуг; 
- вивченням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у 

загальному обсязі послуг, які мають бути надані; 
- визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає суб’єкт 

господарювання при надані послуг, у загальній очікуваній сумі таких 
витрат. 

Слід відзначити, що важливою складовою облікової політики підприємств 
сфери послуг, які впливають на формування фінансових результатів є елемент 
визнання доходу. У світовій практиці найпоширенішими методами визнання 
доходів є метод нарахування і касовий метод. В сучасних умовах господарювання 
кожен із виділених методів має свої переваги та недоліки. Відповідно до чинного 
законодавства, суб’єкти господарювання застосовують метод нарахувань. Найбільш 
доцільним та економічно обґрунтованим є використання касового методу, оскільки 
він містить менше ризиків в діяльності, а також стимулює розвиток розрахункового 
ринку на макрорівні та прискорення оборотності оборотних коштів на мікрорівні. 

Результати теоретичного та практичного дослідження засвідчують [1, 2] 
доцільність ведення обліку доходів за місцями виникнення (центрами доходів), оскільки 
певні центри відповідальності можуть надавати послуги окремо. Це дає змогу 



побудувати систему обліку доходів за окремими бізнес-процесами. Крім того, з метою 
забезпечення менеджменту підприємства достовірною інформацією про рух грошових 
потоків від одержаних доходів, пропонуємо застосовувати класифікацію доходів за 
видами надходження коштів (готівковий та безготівковий спосіб). При цьому, слід 
враховувати вимоги Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», який визначає оплату 
послуг платіжною карткою через термінал – готівковою операцією.  

Чіткий поділ доходів від різних видів послуг дає змогу ефективніше 
побудувати облік як належну інформаційну складову системи управління, що 
сприяє у формуванні достовірної інформації та дає можливість оперативно впливати 
на зміни в структурі доходів за видами послуг, а також ефективно проводити 
внутрішній контроль та оперативний аналіз. З цією метою пропонуємо 
застосовувати інтегрований підхід до робочого плану рахунків обліку, шляхом 
відкриття аналітичних рахунків з урахуванням особливостей діяльності та виділених 
нами класифікаційних ознак. Для цього до рахунка 703 «Дохід від реалізації робіт і 
послуг» відкрити аналітичні рахунки у розрізі структурних підрозділів і видами 
послуг, що надаються ними. Це дасть змогу сформувати аналітичну інформацію про 
суми отриманих доходів не лише за центрами відповідальності, а й за видами 
послуг, що надаються суб’єктом бізнесу.  

Таким чином, запропоновані напрями удосконалення обліку доходів від 
надання послуг підприємств сфери обслуговування забезпечать системність до 
визначення та відображення належної інформації щодо діяльності відповідного 
центру у розрізі наданих послуг, що виступатиме основою для прийняття 
ефективних управлінських рішень.  
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