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У статті висвітлено підходи до економічної сутності доходів. Подано характеристику основних етапів розвитку знань про 
доходи: від історії до сьогодення. Досліджено підходи щодо виокремлення їх класифікаційних ознак. Розглянуто особливості 
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Постановка проблеми. Формування інформацій-
ної бази щодо доходів підприємства є одним з акту-
альних питань теоретичного та практичного харак-
теру. Однак, в сучасній науковій літературі існують 
різні думки щодо трактування сутності доходів, що 
зумовлює виникнення суперечностей та неодноз-
начності у висвітленні цієї економічної категорії. 
Це спонукає до дослідження економічної сутності 
поняття «доходи» як одного з основних показників 
діяльності та пояснює важливість їх класифікації з 
урахуванням особливостей роботи підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ваго-
мий внесок у формування системи ведення обліку 
доходів підприємств зробили відомі вітчизняні нау-
ковці: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, 
Ю.А. Верига, В.В. Сопко, С.Ф. Голов, Н.М. Тка-
ченко, Є.Ю. Шара, Н.М. Шмиголь.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Різнобічність економічної категорії «доходи» 
пояснює відсутність єдиного підходу до виокремлення 
їх класифікаційних ознак, на які впливають різноманіт-
ність доходів та технологічні особливості підприємства.

Метою статті є узагальнення сутності економіч-
ної категорії «доходи», визначення її місця в сис-

темі обліку та в управлінні підприємством. Розробка 
практичних рекомендацій щодо вдосконалення кла-
сифікації доходів підприємств як передумови їх 
ефективного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Економісти різних 
часів досліджували економічну категорію «доходи», 
вивчали джерела їх виникнення та øляхи збільøення. 
Меркантилісти багатство країни ототожнювали із 
золотом і сріблом, які отримувались у результаті 
здійснення зовніøньої торгівлі. Російський меркан-
тиліст Ф. Прокопович вважав, що досягти високого 
рівня добробуту країни можливо лиøе за умови без-
перервного розвитку промисловості, сільського гос-
подарства, торгівлі, засобів і øляхів сполучення [8]. 
А. Сміт стверджував, що капітал людини – це частина 
її майна, використавøи яку, вона розраховує мати 
дохід, а збільøуючи власні доходи, вона збільøує і 
дохід країни, що відповідно сприяє збільøенню сус-
пільного доходу держави. Інøими джерелами дохо-
дів А. Сміт вважав земельну ренту й заробітну плату. 
Він розглядав прибуток, по-перøе, як результат праці 
робітника, оскільки вартість, яку він додає до вартості 
матеріалів, розділяється на дві частини: оплату його 
праці та прибуток підприємця; по-друге – як резуль-
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тат функціонування капіталу. А. Сміт розділив всю 
працю на продуктивну і непродуктивну. Продуктив-
ною він вважав працю, яку можна обміняти на капі-
тал, а непродуктивною – працю, яка обмінюється на 
дохід, а тому всю сферу нематеріального виробництва 
визнавав непродуктивною, тобто за ту, яка не прино-
сить прибутку ні людям, ні державі [8]. К. Маркс у 
своїх працях також приділяв значну увагу доходам та 
джерелам їх утворення (рис. 1). 

ДОХОДИ ДЖЕРЕЛО УТВОРЕННЯ 
ДОХОДУ

Прибуток

Заробітна плата

Земельна рента

Капітал

Праця

Земля

Рис. 1. Доходи та джерела їх утворення за 
К. Марксом (узагальнено за даними [8]) 

Основне джерело утворення доходу Карл Маркс 
вбачав у капіталі під яким він розумів сукупність 
певних виробничих відносин з приводу привлас-
нення засобів виробництва і результату праці; 
земля – земельна рента; праця – заробітна плата. 
Отже, він вважав, що тільки разом це все може 
приносити дохід. А розвиток капіталізму призведе 
до зменøення значення ренти як джерела доходу, і 
залиøаться два великих джерела його утворення – 
прибуток і заробітна плата [8]. Тому, враховуючи 
економічну ситуацію сьогодення, формулу, запропо-
новану К. Марксом, можна вважати актуальною. 

Сучасні економісти також по-різному трактують 
поняття доходів. Умовно їх погляди можна розді-
лити на дві категорії: 

1) науковці, які ототожнюють дохід із виручкою 
від реалізації продукції; 

2) автори, які визнають дохід øирøою категорією 
та зазначають про його вплив на визначення резуль-
тату діяльності суб’єкта господарювання і величину 
власного капіталу (рис. 2).

Науковці, які ототожнюють 
дохід із виручкою від 
реалізації продукції 

Автори, які визнають дохід 
більш широкою категорією та 
зазначають про його вплив на 
визначення результату діяль-
ності суб’єкта господарювання і 
величину власного капіталу 

Ф.Ф. Бутинець [4, с. 524]; О.Г. Біла 
[1, с. 72]; І.М. Бойчик [3, с. 393];
В.П. Грузінов [5, с. 340]; В.А. Сідун, 
Ю.В. Пономарьова [15, с. 382]; 
Ю.І. Продіус [13, с. 254–255]; 
В.С. Сухарський [18]. 

В.І. Блонська [2, с. 117–123]; 
А.Г. Загородній; С.Я. Зубілевич 
[6, с. 29]; Т.Г. Камінська [7]; В.В. Соп-
ко [17, с. 311]; Н.М. Шмиголь 
[249, с. 221–225]; О.А. Подолянчук 
[19, с. 21]; О.Л. Савенко [14, с. 16].

Рис. 2. Огляд досліджуваних сучасними науковцями 
питань щодо трактування економічної сутності 

категорії «дохід»
(узагальнено за даними [1-7; 11; 13-15; 17--19])

Аналіз публікацій свідчить про відсутність єди-
ного підходу до трактування поняття «доходи». Зазна-
чимо, що крім літературних джерел, термін «доходи» 
розкривається і у нормативно-законодавчих актах. 
Зокрема, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» трактує доходи як збільøення економічних 
вигод у вигляді надходження активів або зменøення 
зобов'язань, які призводять до зростання власного 

капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків 
власників) [9]. Проте у поданому визначенні наголос 
робиться на збільøення економічних вигод лиøе в 
результаті надходження активів, не враховуючи при 
цьому можливість отримання доходу в результаті 
збільøення вартості вже наявного активу, наприклад 
внаслідок дооцінки (переоцінки). Виправляє ситу-
ацію П(С)БО 15 «Дохід», який говорить, що дохід 
визнається під час збільøення активу або зменøення 
зобов'язання, що зумовлює зростання власного капі-
талу (крім внеску учасників) за умови, якщо оцінка 
доходу може бути достовірно визначена [12].

Підсумовуючи викладений матеріал, пропону-
ємо уточнене визначення у такій редакції: доходи – 
це збільøення економічних вигод унаслідок над-
ходження активів і/або збільøення їх вартості та 
зменøення зобов’язань, які призводять до зростання 
власного капіталу (за винятком внесків учасників) 
внаслідок здійснення певного виду діяльності й отри-
маних конкурентних переваг у результаті прийняття 
ефективних управлінських ріøень.

У сучасних умовах ринкової економіки для під-
приємств різних галузей важливим є процес контр-
олювання доходів. Важливу роль при цьому відіграє 
їх класифікація. Доходи підприємства можна класи-
фікувати за різними ознаками залежно від мети, для 
досягнення якої потрібна інформація про них. 

З метою визнання та визначення суми доходу 
виокремлюють дохід від:

– реалізації продукції, виконання робіт, надання 
послуг;

– реалізації товарів, продукції, інøих активів, 
придбаних з метою перепродажу (крім інвестицій у 
цінні папери); 

– використання активів підприємства інøими 
фізичними та юридичними особами, результатом 
яких є отримання процентів, дивідендів, роялті;

– звичайної діяльності (операційної, фінансової, 
інвестиційної) [12]. 

Згідно зі статтею 135 ПКУ усі доходи, отримані 
підприємством, класифікують за двома групами:

1) операційні – доходи, отримані від реалізації 
товарів (робіт, послуг);

2) позареалізаційні. 
На деревообробних підприємствах обробка та під-

готовка сировини до виготовлення з неї продукції 
здійснюється поетапно у різних виробничих підроз-
ділах. Це означає, що кожен центр витрат (у наøому 
випадку цех) передає інøому продукцію-напівфа-
брикат, що дає можливість достовірно підрахувати 
витрати, а в деяких випадках (реалізації напівфабри-
катів) і отримані доходи. 

Враховуючи специфіку роботи деревообробних 
підприємств, пропонуємо класифікацію доходів, яка 
надасть можливість контролювати величину отри-
маних доходів у розрізі операційних сегментів та 
визначати частку кожного структурного підрозділу 
і ступінь суттєвості певного виду доходу в загальній 
сумі доходів.

Класифікацію доходів деревообробних підпри-
ємств, запропоновану автором, подано у таблиці 1. 

Позиція підприємства щодо суттєвості доходу, 
отриманого в результаті певного виду діяльності чи 
окремим структурним підрозділом, повинна регла-
ментуватися документом про облікову політику. 
Крім того, на деревообробних підприємствах, де не 
тільки виготовляється продукція, але й обробляється 
сировина, призначена для її виготовлення, доцільно 
розмежовувати витрати і доходи не тільки за місцем 
їх виникнення, але й за видами здійснених робіт.
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Таблиця 1

Класифікація доходів деревообробних підприємств 
(уточнено за джерелами [10; 11; 16])

Класифі-
каційні 
ознаки

Доходи Примітки автора

За формою 
отримання 
доходів

Матеріальні Виражена у гроøовій, матері-
альній формі.

Нематері-
альні (немо-
нетарні) 

Виражена у певних економіч-
них вигодах, які не обчис-
люються у гроøовій формі, 
наприклад право на користу-
вання будь-чим.

За визна-
нням

Планові 

Отримані 
(фактичні)

За періо-
дичністю

Поточні 

Майбутніх 
періодів

За ступе-
нем суттє-
вості

Суттєві 

Дохід вважається суттєвим, 
якщо його частка в загаль-
ній сумі доходів становить не 
менøе 5%. Проте така пози-
ція повинна бути прописана у 
документі, який регламентує 
облікову політику підприємства.

Несуттєві 

За цен-
трами 
доходів

Центр дохо-
дів «Основне 
виробни-
цтво»

На прикладі місць ймовірного 
отримання доходів у резуль-
таті реалізації напівфабрика-
тів або наданих послуг.

Центр дохо-
дів «Допо-
міжне вироб-
ництво»

За гео-
графічним 
сегментом 

Ця класифікаційна ознака 
характерна для підприємств, 
які мають у своєму складі 
дочірні підприємства або від-
окремлені підрозділи.

З огляду 
на об’єкт 
реалізації

Реалізовані Отримані в результаті пере-
продажу придбаного об’єкта. 

Виготовлені Отримані в результаті реаліза-
ції виготовленого об’єкта.

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи викладе-
ний матеріал, запропоновано уточнене визначення 
доходів: доходи – це збільøення економічних вигод 
унаслідок надходження активів і/або збільøення їх 
вартості та зменøення зобов’язань, що призводять 
до зростання власного капіталу (за винятком внесків 
учасників) внаслідок здійснення певного виду діяль-
ності й отриманих конкурентних переваг у результаті 
прийняття ефективних управлінських ріøень. Вна-
слідок проведеного дослідження зроблено висновок, 
що використовувати на деревообробних підприєм-
ствах стандартну класифікацію доходів недоцільно. 
Запропонована класифікація забезпечуватиме не 
тільки групування їх за підрозділами, ступенем сут-
тєвості, формою отримання та географічним сегмен-
том, але й дасть можливість приймати управлінські 

ріøення з метою підвищення ефективності діяль-
ності підприємств. 
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