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Дослідження обліку і аналізу доходів в системі контролювання діяльності ремонтного 
підприємства і є дуже актуальною темою, так як важливою умовою діяльності будь-якого 
підприємства є досягнення оптимального доходу. 

Дохід – це економічний показник діяльності підприємства, який зростає внаслідок 
надходження активів і/або погашення зобов’язань, що в кінцевому результаті приводить до 
збільшення капіталу (за винятком внесків учасників (власників майна)) [1]. 

Основним нормативними документами, які визначають методологічні засади 
формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та фінансові 
результати діяльності, а також порядок їх розкриття у фінансовій звітності в Україні є 
П(с)БО 15 «Дохід» та Податковий кодекс України, а в зарубіжних країнах – МСБО 18 
«Дохід» [2-4]. 

Бухгалтерська інформація забезпечує створення дієвої системи внутрішнього контролю 
і управління діяльності ремонтного підприємства [5]. 

Облік доходів ведеться з використанням класу 7 «Доходи і результати діяльності», а 
саме 70 «Доходи від реалізації», 71 «Інший операційних дохід», 72 «Дохід від участі в 
капіталі», 73 «Інші фінансові доходи», 74 «Інші доходи».  

За кредитом цих рахунків відображається збільшення (одержання) доходу, а за дебетом 
– суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів 
(обов’язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 «Фінансові 
результати» [6]. 

Важливим етапом в формуванні системи контролювання діяльності ремонтного 
підприємства є організація аналізу доходів. 

Для аналізу доходів найпоширенішою є використання системи взаємозалежних 
показників, які базується на даних дані поточного бухгалтерського обліку за рахунками 70-
74, форма 1 «Баланс», форма 2 «Звіт про фінансовий результат» [7]. 

Аналіз доходів припускає оцінку абсолютних і відносних фінансових показників. 
Абсолютними показниками є суми прибутку (чи збитку) за структурою його утворення 

чи розподілу і використання. 
Відносні показники доходів – значення рентабельності, які характеризують відносний 

(у відсотках) ступінь прибутковості вкладеного капіталу в цілому і за його структурою, 
здійснених витрат чи отриманого доходу [8]. 

На діяльність ремонтного підприємства впливає належним чином організована система 
внутрішнього контролю. 

Основні завдання операцій з обліку доходів: 
 контроль за дотриманням чинного законодавства щодо обліку витрат та 

відображення інформації про доходи у фінансовій звітності; 
 перевірка правильності розподілу доходів за класифікаційними групами; 



 

 
Одеса, 12 - 19 грудня 2013 року  

 
13

 перевірка правильності визнання та оцінки доходів; 
 перевірка правильності формування прибутку у звітному періоді; 
 встановлення достовірності даних у первинних документах і на рахунках 

бухгалтерського обліку за операціями з формування доходів; 
 перевірка правильності і законності відображення доходів у звітності підприємства 

тощо [10]. 
Організаційно-інформаційна модель контролю доходів ремонтного підприємства 

наведено рис. 1. [6]. 
 

 
 

Рис. 1. Організаційно-інформаційна модель внутрішнього контролю доходів ремонтного 
підприємства 

 
На ремонтному підприємстві іноді виникають помилки і порушення під час обліку 

доходів: 
 невірна класифікація доходів; 
 недотримання принципу нарахування і відповідності доходів і витрат; 
 невірно обчислена сума доходу; 
 помилки в бухгалтерських проводках при відображенні господарських операцій з 

формування доходів і списання їх на фінансові результати; 
 відсутність первинних документів з обліку доходів; 
 невідповідність даних синтетичного і аналітичного обліку; 
 невірне відображення в звітності доходів підприємства [11]. 

– процес формування інформації про доходи операційної діяльності в 
системі бухгалтерського обліку; 
– господарські операції, пов’язані із виникненням доходу і його 
сегментів; 
– діяльність посадових осіб, що здійснюється в ході цих господарських 
операцій. 
 
– керівництво підприємства; 
– відділ бухгалтері; 
– ремонтний відділ. 

– чинне законодавство; 
– облікова політика; 
– первині документи (договір про надання послуг, акти виконаних робіт, 
виписка банку, рахунок-фактура тощо) 
– регістри бухгалтерського обліку (Головна книга, журнал 6 «Облік 
доходів і результатів діяльності»); 
– форма 1 «Баланс», форма 2 «Звіт про фінансові результати». 
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дослідження достовірності первинних даних про факти господарського 
життя, повноти і своєчасності їх відображення в обліку, правильності 
ведення обліку відповідно до вимог бухгалтерських стандартів і 
законодавств. 
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Ці помилки і порушення в подальшому можуть призвести до втрати достовірності та 
можливості використання цих даних для аналізу. Своєчасне виявлення і виправлення 
помилок з обліку доходів дозволить підприємству сформувати правильний фінансовий 
результат діяльності ремонтного підприємства [9]. 

Таким чином, облік і аналіз доходів в системі контролювання діяльності ремонтного 
підприємства є важливими процесом. Правильно організована система внутрішнього 
контролю доходів ремонтного підприємства дозволить поставлені завдання і забезпечувати 
захист ремонтного підприємства від можливих ризиків.  
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