
 
 

Тема 12. Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності 

підприємства  
 

Лекція 26. Облік доходів та фінансових результатів діяльності 

підприємства 

 

Заняття буде проведено відповідно до розкладу 08.11.2021 р. о 09.45 за 

допомогою Конференції Zoom 

 

План 

1. Визначення доходів, визнання й оцінка згідно з П(С)БО 15 «Дохід». 

Класифікація доходів. 

2. Облік доходу (виручки) від реалізації готової продукції (товарів, робіт, 

послуг). 

3. Облік інших операційних та фінансових доходів. 

4. Поняття та порядок формування фінансового результату діяльності 

підприємства. 

5. Облік формування та визначення фінансового результату діяльності 

підприємства. 

6. Облік використання прибутку підприємства. 

 

 

Методичне забезпечення: 

Фінансовий облік. Частина 3. Наочний посібник для студентів 

кооперативних коледжів. Спеціальність: 071 Облік і оподаткування / 

Уклад. Пластун Н. І. ― К.: НМЦ «Укоопосвіта». 2020.  122 с., 65-79. 
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1. Визначення доходів, визнання й оцінка згідно з П(С)БО 15 «Дохід». 

Класифікація доходів. 

Облік доходів вітчизняні підприємства здійснюють відповідно до П(С)БО 

15 «Дохід», який визначає доходи як збільшення економічних вигод у вигляді 

надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання 

власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників). 

 

Доходи від реалізації – це фінансові надходження (валова виручка) від 

реалізації продукції, робіт і послуг споживачам та замовникам. 

 

До позареалізаційних доходів належать: 

 курсові різниці за валютними рахунками та операціями в іноземній 

валюті; 

 дивіденди за акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, що 

належать підприємству; 

 доходи, одержані від дольової участі у спільних підприємствах, від 

здачі майна в оренду; 

 різного роду економічні санкції – штрафи, пені, неустойки; 

 інші доходи (витрати) від операцій, безпосередньо не пов’язаних з 

виробництвом продукції 

 (робіт, послуг) та її реалізацією, що збільшують або зменшують 

розмір прибутку. 

 

Доходи 

 Критерії визнання: 

- збільшення активу або зменшення 

зобов’язання, що зумовлює зростання 

власного капіталу (за винятком 

зростання капіталу за рахунок внесків 

учасників підприємства); 

- оцінка доходу може бути 

достовірно визначена  

Умови відображення в обліку: 

- доходи відображаються в 

момент виникнення, незалежно 

від дати надходження або сплати 

грошових коштів  

Критерії визнання застосовуються: 

- до кожної операції окремо; 

- до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій 

разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій)  
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ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Доходи від 

реалізації 

 

 реалізація готової продукції 

 реалізація товарів 

 виконання робіт і послуг 

  

 

 

 

Інші 

операційні 

доходи 

 

 від реалізації іноземної валюти 

 від реалізації оборотних активів 

 від операційної курсової різниці 

 від операційної оренди 

 одержані штрафи, пені, неустойки 

 відшкодування раніше списаних активів 

 від списання кредиторської заборгованості 

 від безоплатно одержаних оборотних активів 

 інші доходи 

 

 доходи від інвестицій в асоційовані, дочірні або 

спільні підприємства, які обліковують за методом участі у 

капіталі 

 

 дивіденди, проценти, отримані за кредитами, 

випущеними облігаціями, фінансовою орендою, крім тих, 

що відображають за методом участі у капіталі 

 

Доходи від 

участі у 

капіталі 

 
Фінансові 

доходи 

 

 від реалізації фінансових інвестицій 

 від відновлення корисності активів  

 від неопераційних курсових різниць 

 від безоплатно одержаних активів 

 інші доходи, отримані від звичайної діяльності, але не 

пов’язані з операційною діяльністю (в т.ч. доходи у 

вигляді відшкодування втрат від надзвичайних подій) 

 

 

Інші   

доходи 

 

Доходами не визнають: 

 суми ПДВ, акцизів, інших податків і обов’язкових платежів, що 

підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів; 

 суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 

 суми авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); 

 суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це 

передбачено відповідним договором. 
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2. Облік доходу (виручки) від реалізації готової продукції (товарів, 

робіт, послуг). 

 

Дохід відображається у бухгалтерському обліку в сумі 

справедливої вартості активів, що отримані або підлягають 

отриманню 

 

У разі відстрочки платежу, внаслідок чого виникає різниця  

між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових 

коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за 

продукцію (товари, роботи, послуги та інші активи), така 

різниця визнається доходом у вигляді процентів 

 

Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які 

отримані або під- лягають отриманню за бартерним 

контрактом, достовірно визначити неможливо, то дохід 

визнається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг 

(крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані за цим 

бартерним контрактом 

 

О
Ц
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А
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Х

О
Д
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Умови визнання доходу від реалізації продукції, товарів, інших 

активів   

Підприємством передані покупцеві ризики й вигоди, пов’язані з 

правом власності на продукцію, товари, інші активи  

 
Підприємство не здійснює в подальшому управління та контролю за 

реалізованою продукцією, товарами, іншими активами  

 
Сума доходу (виручка) від реалізації продукції, товарів, інших активів 

може бути достовірно визначена 

 
У підприємства є впевненість в отриманні економічних вигод, 

пов’язаних з операцією  

 
Доходи, пов’язані з операцією, можуть бути достовірно визначені  
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Рахунок 70 «Доходи від реалізації»  

Призначення  рахунку: 

для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, 

товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, про доходи від 

грального бізнесу, від проведення лотерей, а також про суму знижок, 

наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу 

За дебетом субрахунків відображається 

нaлежна сума непрямих податків 

(акцизного пoдатку, податку на додану 

вартість та інших, передбачених 

законодавством); pезультат операцій 

перестрахування (у кoреспонденції з 

субрахунком 705 «Перестрахування»); 

pезультат зміни резервів незароблених 

пpемій (у страхових організаціях); тa 

списання у порядку закриття нa 

рахунок 79 «Фінансові результати» 

За кредитом 

субрахунків 

відображається 

збільшення 

(одержання) 

доходу 

Субрахунки: 

701 «Дохід від реалізації готової продукції»; 702 «Дохід від реалізації 

товарів»; 703 «Дохід від реалізації робіт, послуг» 

Призначення 

субрахунків:  

для узагальнення 

інформації про 

доходи від 

реалізації готової 

продукції, товарів, 

робіт, послуг 

За дебетом  субрахунку 

відображаються суми надходжень за 

договорами комісії, агентськими та 

іншими аналогічними договорами на 

користь комітентів, принципалів 

Сума наданих після дати реалізації 

знижок покупцям, вартість повернених 

покупцем продукції та товарів та інші 

суми, що підлягають вирахуванню з 

доходу 

 

За кредитом 

субрахунку 

відображається 

списання 

дебетових 

оборотів на 

рахунок 79 

«Фінансові 

результати» 

 

Субрахунок: 704 «Вирахування з доходу» 

Призначення 

субрахунку: для 

узагальнення 

інформації від 

суми знижок, 

наданих 

покупцям та про 

інші 

вирахування з 

доходу 

На  субрахунку  705  «Перестрахування»  підприємства,  які  є  

страховиками  відповідно  до Закону України «Про страхування», 

узагальнюють інформацію про частки страхових платежів (страхових 

внесків, страхових премій) за договорами перестрахування 
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 Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку доходу (виручки) 

від реалізації продукції (товарів) 
 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Дебет Кредит 

Реалізація готової продукції (перша подія – відвантаження продукції) 

1 Відвантажена готова продукція 

покупцю 
361 701 1200 

2 Відображене податкове зобов’язання з 

ПДВ 
701 641 200 

3 Відображена собівартість реалізованої 

продукції 
901 26 1000 

Реалізація готової продукції (перша подія – отримання попередньої 

оплати) 

4 Отримана попередня оплата на 

поточний рахунок 
311 681 1200 

5 Відображене в обліку податкове 

зобов’язання з ПДВ 
643 641 200 

6 Відвантажена попередньо оплачена 

продукція 
361 701 1200 

7 Відображене в обліку податкове 

зобов’язання з ПДВ 
701 643 200 

8 Списана собівартість готової 

продукції 
901 26 1000 

9 Зарахована попередня оплата в 

погашення дебіторської заборго-

ваності 

681 361 1200 

 

Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку доходів від 

реалізації товарів у роздрібній торгівлі 
 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Дебет Кредит 

1 Відображена виручка від реалізації 

товарів 
301 702 1800 

2 Відображене податкове зобов’язання 

з ПДВ 
702 641 300 

3 Списана (за розрахунками) сума 

торгової націнки на реалізовані 

товари 

285 282 800 

4 Списана собівартість товарів 902 282 1000 
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3. Облік інших операційних та фінансових доходів. 

 

Операції, що виникають під 

час здійснення основної та 

неосновної операційної 

діяльності 

Неосновна операційна 

діяльність 

Діяльність щодо проведення 

досліджень і розробок 

 

Діяльність, пов’язана з 

реалізацією іноземної валюти 

Списання дебіторської та 

кредиторської заборгованості, які 

виникли під час операційної 

діяльності, після закінчення 

строку позовної давності 

 

Фіксація зміни курсу валю при 

здійсненні операційної діяльності 

 

Визнані порушення операційної 

діяльності підприємства 

 

Первісне визнання та зміна 

вартості активів, які обліковують 

за справедливою вартістю 

ІНША ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Діяльність, пов’язана з 

реалізацією оборотних активів 

 

Діяльність щодо надання 

послуг з операційної оренди 

 

Діяльність щодо виявлення 

знецінення, нестач, псування 

оборотних активів 

 

Безоплатне отримання активів 

 

Інша операційна основна 

діяльність 

 

Інша операційна діяльність охоплює широкий спектр господарських 

операцій підприємства, які не є основними статутними видами діяльності 

(крім інвестиційної та фінансової), або забезпечують чи виникають в 

результаті здійснення основної діяльності. 

До доходів іншої операційної діяльності включають всі доходи від 

операційної діяльності, крім доходів від реалізації продукції товарів, робіт, 

послуг, відображених на рахунку 70 «Дохід від реалізації». 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку доходу від 

реалізації інших оборотних активів 
 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

грн. 

Дебет Кредит 

1 Відвантажений металобрухт 377 712 6600 

2 Відображене податкове зобов’язання 

з ПДВ 
712 641 1100 

3 Списана собівартість металобрухту 943 209 4710 

4 Собівартість металобрухту віднесена 

на фінансові результати 
791 943 4710 

5 Списаний на фінансові результати 

дохід від реалізації 
712 791 5500 

Рахунок 71 «Інший операційний дохід»  

Призначення  

рахунку: для узагальнення 

інформації про інші доходи 

від операційної діяльності 

підприємства у звітному 

періоді, крім доходу 

(виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

За дебетом рахунку 

відображаються суми 

непрямих пoдатків 

(податку на додану 

вартість, aкцизного 

податку та інших збoрів 

(обов'язкових платежів)) тa 

списання в порядку 

закриття нa рахунок 79 

«Фінансові результати» 

За кредитом 

рахунку 

відображається 

збільшення 

(одержання) 

дoходу 

Субрахунки: 

710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які 

обліковуються за справедливою вартістю»; 

711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти»; 

712 «Дохід від реалізації інших оборотних активів»; 

713 «Дохід від операційної оренди активів»; 

714 «Дохід від операційної курсової різниці»; 

715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»; 

716 «Відшкодування раніше списаних активів»; 

717 «Дохід від списання кредиторської заборгованості»; 

718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»; 

719 «Інші доходи від операційної діяльності». 
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку інших 

фінансових доходів 
 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 Нараховані дивіденди, які належать 

підприємству від інших підприємств, що не 

є асоційованими, дочірніми та спільними 

373 731 

2 Нараховані відсотки за придбаними 

облігаціями чи іншими цінними паперами, 

від фінансової оренди, за зберігання коштів 

на поточних рахунках в банках 

373 632 

3 Відображена сума перевищення 

номінальної вартості над вартістю 

придбання фінансових інвестицій, які 

придбані до погашення 

35, 14 733 

4 Списані інші фінансові доходи на фінансові 

результати 
73 792 

Рахунок 73 «Інші фінансові доходи»  

Призначення  

рахунку: 

для для обліку доходів, якi 

виникають у ході фінансової 

дiяльності підприємства, зокрема 

дивідендів, відсотків тa інших 

доходів від фінансової дiяльності, 

які не обліковуються нa рахунку 72 

«Дохід від yчасті в кaпіталі» 

За дебетом 

рахунку 

відображається 

списання 

кредитового 

обороту нa 

рахунок 79 

«Фінансові 

результати» 

За кредитом 

рахунку 

відображається 

визнана сума 

доходу 

Субрахунки: 

731 «Дивіденди одержані»; 

732 «Відсотки одержані»; 

733 «Інші доходи від фінансових операцій» 
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4. Поняття та порядок формування фінансового результату 

діяльності підприємства. 

 

 Фінансовим результатом діяльності підприємства є прибуток або збиток. 

Прибуток в основному утворюється в результаті реалізації готової 

продукції (товарів, послуг). 

Прибуток формується поступово протягом фінансово-господарського 

року.  

Згідно НП(С)БО 1, прибуток – це сума, на яку доходи перевищують 

пов’язані з ними витрати.  

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання 

яких здійсненні ці витрати. 

 

В бухгалтерському обліку фінансовий результат визначається шляхом 

порівняння доходів та витрат підприємства. 

Доходи відображають в обліку та звітності згідно з принципами 

нарахування та відповідності доходів і витрат. 

Принцип нарахування полягає в тому, що результати господарських 

операцій визнають тоді, коли вони відбуваються (а не тоді, коли отримані або 

сплачені грошові кошти), і відображають у бухгалтерському обліку та 

фінансовій звітності тих періодів, до яких вони належать. 

Принцип нарахування необхідно застосовувати одночасно з принципом 

відповідності, згідно з яким витрати визнають у Звіті про фінансові 

результати на основі прямого зв’язку між ними та отриманими доходами. 

Доходи, як і витрати та фінансові результати, поділяють за видами 

діяльності, внаслідок яких вони виникають. 

 

В бухгалтерському обліку чистий прибуток (збиток) формується 

поступово протягом року та включає: 

 чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);  

 валовий: прибуток (збиток); 

 фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (збиток); 

 Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (збиток); 

 чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 
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Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів/робіт, послуг) 

Валовий: прибуток (збиток) 

Інші операційні доходи 

Адміністративні витрати 

Витрати на збут 

Інші операційні витрати 

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 

(збиток) 

Дохід від участі в капіталі 

Інші фінансові доходи 

Інші доходи 

Фінансові витрати 

Втрати від участі в капіталі 

Інші витрати 

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (збиток) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
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         5. Облік формування та визначення фінансового результату 

діяльності підприємства. 

 
Рахунок 79 «Фінансові результати»  

 

Призначення  

рахунку: 

для обліку й 

узагальнення 

інформації  про 

фінансові результати 

діяльності підприємства  

 

 

За дебетом 

 рахунку відображаються 

суми у порядку закриття 

рахунків обліку витрат, а 

також належна сума 

нарахованого податку на 

прибуток 

За кредитом рахунку  

відображаються 

суми в порядку 

закриття рахунків 

обліку доходів 

Субрахунки: 

791 «Результат операційної діяльності» – для визначення прибутку (збитку) 

від операційної діяльності підприємства. За кредитом cубрахунку 

відображається в порядку закриття pахунків сума доходів від реалізації 

гoтової продукції, товарів, робіт, послуг тa від іншої операційної дiяльності 

(рахунки 70 «Доходи від реалізації», 71 «Іншій операційний дохід»), зa 

дебетом - сума в порядку зaкриття рахунків обліку собівартості реалізованої 

гoтової продукції, товарів, робіт і пoслуг, адміністративних витрат, витрат 

на збyт, інших операційних витрат (90 «Cобівартість реалізації», 92 

«Адміністративні витpати», 93 «Витрати на збyт», 94 «Інші витрати 

операційної діяльності»); 

792 «Результат фінансових операцій» – для визначення прибутку (збитку) 

від  фінансових операцій підприємства. За кpедитом субрахунку 

відображається списання cуми в порядку закриття рахунків oбліку доходів 

від участі в кaпіталі та інших фінансових доходів, зa дебетом - списання 

фінансових витpат з рахунків 95 «Фінансові витpати» та 96 «Втрати від 

yчасті в капіталі»; 

793 «Результат іншої звичайної діяльності – для визначення прибутку 

(збитку) від іншої діяльності підприємства. За кpедитом рахунку 

відображається списання cуми в порядку закриття pахунків обліку доходів 

від інвестиційної тa іншої діяльності підприємства, за дeбетом - списання 

витрат з pахунку 97 «Інші витрати» 

Аналітичний облік за рахунком 79 «Фінансові результати» здійснюється 

за видами діяльності наростаючим підсумком з початку року 
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Сальдо рахунку 79 «Фінансові результати» при його закритті списується 

на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ ВИТРАТИ 

70 “Доходи від 

реалізації” 

71 “Інший 

операційний дохід” 

+ 

90 “Собівартість 

реалізації” 

92 “Адміністративні 

витрати” 

93 “Витрати на збут” 

94 “Інші витрати 

операційної діяльності” 

+ 

+ 

+ 

– 

= 
791 “Результат 

основної діяльності” 

72 “Дохід від 

участі в капіталі” 

73 “Інші фінансові 

доходи” 

+ – 

95 “Фінансові 

витрати” 

96 “Витрати від 

участі в капіталі” 

+ = 
792 “Результат 

фінансових 

операцій” 

74 “Інші доходи” 

– 
97 “Інші витрати” 793 “Результат іншої 

звичайної 

діяльності” 

= 

Рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»  

 

Призначення  

рахунку: для обліку 

нерозподілених пpибутків чи 

непокритих збиткiв 

поточного тa минулих років, 

a також використаногo в 

поточному pоці прибутку 

 

 

За дебетом 

 рахунку 

відображаються 

збитки та 

використання 

пpибутку 

За кредитом рахунку  

відображається 

збільшeння 

прибутку від усiх 

видів діяльності 

Субрахунки: 

441 «Прибуток нерозподілений»; 

442 «Непокриті збитки»; 

443 «Прибуток, використаний у звітному періоді»  
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Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку фінансових 

результатів 
 

№ 

з/п 

Зміст господарської 

операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

1 Відображено списання в порядку закриття 

рахунків й визначення фінансового результату 

операційної діяльності:    

- собівартості реалізованої готової продукції, 

товарів, виконаних робіт, наданих послуг  
791 90 

- адміністративних витрат  791 92 

- витрат на збут  791 93 

- інших витрат операційної діяльності  791 94 

- доходів від реалізації готової продукції, 

товарів, виконаних робіт, наданих послуг  
70 791 

- іншого операційного доходу  71 791 

2 Відображено включення до фінансових 

результатів від операційної діяльності сум 

нарахованого податку на прибуток  

791 981 

3 Відображено:   

 - прибуток, отриманий внаслідок здійснення 

операційної діяльності  
791 441 

 - збиток, отриманий внаслідок здійснення 

операційної діяльності  
442 791 

4 Відображено включення до фінансових 

результатів фінансової діяльності сум 

нарахованого податку на прибуток  

792 981 

5 Відображено:   

 - прибуток, отриманий від фінансових операцій  792 441 

 - збиток, отриманий від фінансових операцій  442 792 

6 Відображено списання в порядку закриття 

рахунків й визначення фінансового результату 

від іншої звичайної діяльності:  

  

 - інших витрат  793 97 

 - інших доходів  74 793 

7 Відображено включення до фінансового 

результату іншої звичайної діяльності сум 

нарахованого податку на прибуток  

793 981 

8 Відображено:    

 - прибуток, отриманий від іншої звичайної 

діяльності  
793 441 

 - збиток, отриманий від іншої звичайної 

діяльності  
442 793 
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6. Облік використання прибутку підприємства. 

 

 

 

 

 Результатом виробничо-господарської діяльності підприємства є  

прибуток або збиток. Порядок розподілу прибутків і збитків визначається в 

статуті та засновницькому договорі та належить до компетенції загальних 

зборів засновників. 

За рахунок прибутку першочергово за встановленими нормативами 

здійснюють розрахунки з бюджетом, формують цільові фонди підприємства, 

покривають збитки минулих років. 

Нерозподілений прибуток – це сума чистого прибутку, яка залишається 

після всіх його вилучень, що здійснюються за рішенням власників. У момент 

виникнення весь чистий прибуток за звітний період може бути визначено як 

нерозподілений. 

Чистий прибуток, одержаний товариством як результат його 

господарської діяльності після сплати податків до бюджету, а також інших 

платежів спрямовується на виплату дивідендів учасникам товариства в 

розмірі, обумовленому зборами учасників товариства. 

Нерозподілений прибуток може бути використано на: 

збільшення статутного капіталу (у разі перереєстрації статуту) 

 

відрахування до резервного капіталу (у розмірі не менш ніж 15 % 

статутного капіталу – для акціонерних товариств, 25 % статутного капіталу 

– для інших господарських товариств) 

зарахування дивідендів акціонерам (учасникам) 

покриття збитків поточного року 

інші потреби 

За рішенням зборів засновників можливі такі варіанти розподілу 

прибутку:  

 всю суму прибутку (після обов’язкових відрахувань до резервного 

капіталу) спрямовують на виплату дивідендів; 

 частину прибутку залишають нерозподіленою, частину спрямовують 

на виплату дивідендів; 

 дивіденди взагалі не нараховують. 

 


