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АНОТАЦІЯ
У статті досліджено теоретичні засади побудови обліку 

доходів будівельних підприємств. Систематизовано підходи 
науковців до ідентифікації сутності доходів та їх класифікації. 
Окреслено місце класифікації доходів у побудові їх бухгалтер-
ського обліку. Висвітлено звітність, яка складається за резуль-
татами ведення обліку доходів. Обґрунтовано значення теоре-
тичних засад побудови обліку доходів.

Ключові слова: облік, дохід, будівельне підприємство, 
звітність, економічна сутність, класифікація.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы теоретические основы построе-

ния учета доходов строительных предприятий. Системати-
зированы подходы ученых к идентификации сущности дохо-
дов и их классификации. Определено место классификации 
доходов в построении их бухгалтерского учета. Освещена 
отчетность, которая составляется по результатам ведения 
учета доходов. Обосновано значение теоретических основ 
построения учета доходов.

Ключевые слова: учет, доход, строительное предпри-
ятие, отчетность, экономическая сущность, классификация.

АNNOTATION
The article performs the theoretical principles of construction 

incomes accounting. Scientific approaches to identify the essence 
of income and its classification are systematized. The place of 
classification in the system of the construction accounting is out-
lined. The article deals with the reporting, which is based on the 
results of income accounting. The significance of the theoretical 
principles of construction incomes accounting is grounded.

Keywords: accounting, income, construction enterprise, re-
ports, economic essence, classification.

Постановка проблеми. Будівництво як один 
з ключових видів економічної діяльності є важ-
ливим фактором розвитку вітчизняної еконо-
міки. Згідно з даними Державної служби ста-
тистики України [1] впродовж 2015–2016 рр. 
обсяги виконаних будівельних робіт зросли, 
що свідчить про нарощування діяльності бу-
дівельними підприємствами у частині зведен-
ня будівель як житлового, так і нежитлового 
призначення. Зауважене вище вказує на ак-
туальність дослідження економічної сутності, 
класифікацій доходів будівельних підприємств, 
що є теоретичними засадами побудови обліку 
доходів, оскільки саме за даними обліку, за на-
лежного ведення якого використовуються вірно 
сформовані класифікації, формується звітність, 
яка пред’являється користувачам для прийнят-
тя відповідних рішень Саме вони чинять вплив 
безпосередньо на функціонування господарюю-
чого суб’єкта та його результативність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Суттєвий внесок у дослідження питань з облі-
ку доходів будівельних підприємств здійснили 
такі вітчизняні вчені, як, зокрема, З. Задорож-
ний [2; 3], П. Кричун [4], В. Пархоменко [5], 
М. Петренко [6], С. Строїч [7], Н. Тарасова [8], 
І. Чалий [9]. Питанням визнання, оцінки та об-
ліку доходів присвячено праці О. Кисельової 
[10], Р. Назарбаєвої [11], Є. Свідерського [12], 
І. Склярука [13] та інших науковців.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Водночас недостатньо уваги 
приділено обґрунтуванню теоретичних засад по-
будови обліку доходів будівельних підприємств 
та формуванню практичних рекомендацій щодо 
використання класифікацій доходів будівель-
них підприємств у їх практичній діяльності.

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоре-
тичних засад щодо побудови обліку доходів бу-
дівельних підприємств. Завдання дослідження 
такі: з’ясування та уточнення сутності доходу, 
розроблення практичних рекомендацій з удо-
сконалення класифікацій доходів будівельних 
підприємств з урахуванням наявних численних 
організаційно-економічних особливостей будів-
ництва як виду економічної діяльності. Об’єкт 
дослідження – процес ведення діяльності буді-
вельними підприємствами. Предмет досліджен-
ня – сукупність теоретичних, методичних та 
практичних завдань з обліку доходів будівель-
них підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перед проведенням дослідження сутності дохо-
ду будівельних підприємств, його класифікації 
слід зосередити увагу на трактуванні сутнос-
ті поняття «будівництво». З введенням в дію 
Класифікатора видів економічної діяльності 
актуальним стало використання саме поняття 
«будівництво», натомість втратив чинність За-
гальний класифікатор галузей народного госпо-
дарства, а також практично перестало викорис-
товуватись поняття «будівельна галузь».

З метою ідентифікації сутності поняття «бу-
дівництво» доцільно розглянути визначення, 
наведені у нормативно-правових актах. Відпо-
відно до п. 2 П(С)БО 18 «Будівельні контракти» 
будівництво – це спорудження нового об’єкта, 
реконструкція, розширення, добудова, рестав- Б
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рація і ремонт об’єктів, виконання монтажних 
робіт [14].

У ст. 1 Закону України «Про архітектурну 
діяльність» від 20 травня 1999 р. № 687-XIV 
(зі змінами) будівництво визначено як нове бу-
дівництво, реконструкція, реставрація, капі-
тальний ремонт. Згідно з Класифікатором видів 
економічної діяльності (КВЕД-2010) секція «бу-
дівництво» охоплює загальні та спеціалізовані 
роботи з будівництва будівель і споруд, вклю-
чає нове будівництво, ремонтні роботи, розши-
рення та реконструкцію, зведення будівель зі 
збірних конструкцій на місці ведення робіт, а 
також будівництво тимчасових об’єктів. Зазна-
чена секція передбачає розділи, що стосують-
ся будівництва будівель (розд. 41), будівництва 
споруд (розд. 42) і спеціалізованих будівельних 
робіт (розд. 43).

А. Завгородній та Г. Вознюк зазначають, що 
«будівництво – процес спорудження будівель 
і споруд» [15, с. 65]. Н. Бондарєва трактує бу-
дівництво як процес спорудження будівель і 
споруд, що полягає у створенні нових підпри-
ємств, здійснює розширення, реконструкцію, 
переозброєння діючих підприємств та інших 
об’єктів виробничої сфери, а також невиробни-
чої сфери [16, с. 49]. Термін «будівництво» тіс-
но пов’язаний з функціонуванням будівельного 
комплексу країни – однієї із найбільш капіта-
ломістких і диференційованих систем, кожна 
зі складових якої характеризується наявніс-
тю підприємств та організацій, які займаються 
різноманітними видами будівництва (сільсько-
господарським, житловим тощо). Як учасники 
будівельного комплексу організації та установи 
під час ведення обліку окремих операцій осно-
вної діяльності використовують різні норма-
тивно-правові акти. Значна тривалість процесу 
будівництва впливає на специфіку, яка існує, 
зокрема, у визнанні доходів основної діяльності 
будівельних підприємств, облік яких має певні 
особливості порівняно з іншими видами еконо-
мічної діяльності.

Загальний порядок визнання доходів у бух-
галтерському обліку передбачено нормами  

П(С)БО 15 «Дохід», однак будівельні підпри-
ємства під час формування у бухгалтерському 
обліку інформації щодо визнання й оцінки до-
ходів впродовж виконання будівельних контр-
актів використовують норми П(С)БО 18 «Буді-
вельні контракти».

Сутність доходу за чинними стандартами об-
ліку показано на рис. 1.

Можна зробити висновок, що у визначенні 
за М(С)БО 18 «Дохід» у дефініції спостеріга-
ється поняття звичайної діяльності, чого немає 
у НП(С)БО 1. У працях сучасних економістів 
спостерігаються різноманітні підходи до визна-
чення сутності доходу. У монографії В. Дерія 
запропоновано визначення доходу як економіч-
ної категорії, що означає одержання підпри-
ємством певних активів (грошей, матеріальних 
ресурсів) чи зменшення сум зобов’язань, які 
спонукають до збільшення сум власного капі-
талу (за виключенням збільшення сум капіталу 
з внесків власників або учасників) [14, с. 28].

В. Сопко та В. Завгородній під доходами ро-
зуміють «валовий прилив (надходження) еконо-
мічної вигоди протягом звітного періоду, який 
виникає в процесі діяльності підприємства. Ма-
ється на увазі звичайна операційна діяльність» 
[18, с. 283].

Ф. Бутинець теж розглядає дохід як над-
ходження економічних вигод, однак уточнює 
джерела їх виникнення: «які виникають у ре-
зультаті діяльності підприємства у вигляді ви-
ручки від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів тощо» 
[19, с. 509].

На відміну від попередніх визначень, трак-
тування доходу М. Пушкарем як економічної 
категорії, що в загальному розумінні означає 
потік грошових та інших надходжень за одини-
цю часу і складається з таких пофакторних еле-
ментів, як прибуток, заробітна плата, процент і 
рента [20, с. 389], дещо відрізняється, оскільки 
не зводиться до існування економічних вигод.

Дещо іншою є сутність доходу від основної 
діяльності будівельних підприємств, проте ви-
значення цього поняття зустрічається вкрай 

Рис. 1. Визначення доходу за національними та міжнародними стандартами

ДОХІД

Валове надходження економічних вигід
протягом періоду, що виникає в ході звичайної

діяльності суб’єкта господарювання, коли
власний капітал зростає в результаті цього

надходження, а не в результаті внесків
учасників власного капіталу

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)

МСБО 18 «ДОХІД» НПСБО 1 «ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»
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рідко, переважно у доробках російських вче-
них. Фінансовий результат (прибуток, дохід), 
за твердженням Н. Волкова, – це виражений 
у грошовій формі економічний підсумок госпо-
дарської діяльності будівельної фірми за визна-
чений період часу [21, с. 224].

На нашу думку, під доходами основної ді-
яльності будівельних підприємств слід розуміти 
надходження економічних вигод, які одержані 
внаслідок виконання будівельних робіт за ви-
значений період часу задіяними структурними 
підрозділами за умови використання наявного 
підприємницького потенціалу з урахуванням на-
явних ризиків та конкурентних переваг. Це ви-
значення є досить стислим і водночас належним 
чином відображає усі характеристики доходу бу-
дівельного підприємства: дохід відображається у 
надходженні економічних вигод, вигоди одержу-
ються за певний період часу відповідними під-
розділами, дохід отримується за умови існування 
відповідних ризиків та конкурентних переваг.

Відповідно до п. 3 П(С)БО 18, що дублює 
п. 22 М(С)БО 11 «Будівельні контракти», до-
ходи і витрати впродовж виконання будівель-
ного контракту визнаються на дату балансу за 
методом ступеня завершеності робіт, належне 
застосування якого набуває особливої актуаль-
ності, оскільки користувачі фінансової звітнос-
ті зацікавлені в отриманні реальної інформації 
з відображенням достовірних даних про доходи 
та витрати підприємств, що функціонують на 
ринку виконання будівельних робіт.

Для належного ведення обліку доходів вели-
ке значення має документування операцій осно-
вної діяльності. До 4 грудня 2009 р. будівель-
ні підприємства застосовували Акт приймання 
виконаних підрядних робіт (ф. № КБ-2в) та 
Довідку про вартість виконаних підрядних ро-
біт (ф. № КБ-3), що були затверджені Нака-
зом Державного комітету статистики України, 
Державного комітету України з будівництва та 
архітектури «Про затвердження типових форм 
первинних документів з обліку в будівництві» 
від 21 червня 2002 р. № 237/5.

Основними первинними документами з обліку 
у будівництві з 2009 р. до 2014 р. були Акт при-
ймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-
2в) та Довідка про вартість виконаних будівель-
них робіт та витрати (ф. № КБ-3), затверджені 
Наказом Міністерства регіонального розвитку та 
будівництва України «Про затвердження типо-
вих форм первинних документів з обліку в будів-
ництві» від 4 грудня 2009 р. № 554.

З метою удосконалення кошторисно-норма-
тивної бази у будівництві на підставі Рішення 
Науково-технічної ради Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України від 13 грудня 
2012 р. № 206 та на виконання Програми пе-
регляду державних будівельних норм і правил 
на період до 2015 р., затвердженої Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 
2011 р. № 471, прийнято з наданням чинності 

з 1 січня 2014 р. національний стандарт ДСТУ  
БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості 
будівництва», що розроблений ТОВ «Науково-
виробнича фірма «Інпроект»«.

Додатками Т-Ц до ДСТУ БД1.1-1/2013 «Пра-
вила визначення вартості будівництва» перед-
бачено примірні форми первинних документів 
з обліку у будівництві, які використовуються 
під час проведення взаєморозрахунків за обсяги 
виконаних робіт.

Відповідно до п. 6.4.2 Правил визначення 
вартості будівництва під час визначення вар-
тості виконаних обсягів робіт і проведення вза-
єморозрахунків за виконані роботи по об’єктах 
будівництва, зведення яких здійснюється за ра-
хунок державних коштів, застосовуються при-
мірні форми первинних облікових документів 
«Акт приймання виконаних будівельних робіт» 
(примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вар-
тість виконаних будівельних робіт та витрати» 
(примірна форма № КБ-3).

Відповідно до Закону України «Про бухгал-
терський облік та фінансову звітність в Украї-
ні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV (зі змінами) 
«для контролю та впорядкування оброблення 
даних на підставі первинних документів можуть 
складатися зведені облікові документи» [22].

Основними показниками форми № КБ-2в 
«Акт приймання виконаних будівельних робіт» 
є такі: «Разом прямі витрати» (вартість матері-
алів, заробітна плата тощо); «Загальновиробни-
чі витрати»; «Кошти на зведення та розбирання 
тимчасових будівель і споруд»; «Додаткові ви-
трати у зимовий (літній) період»; «Разом вар-
тість будівельно-монтажних робіт»; «Прибу-
ток»; «Адміністративні витрати»; «Податок на 
додану вартість»; «Всього за актом».

Отже, цей документ містить інформацію про 
низку показників і з огляду на вищевикладене 
він є зведеним, а не первинним, отже, типова 
форма № КБ-2в «Акт приймання виконаних бу-
дівельних робіт» – зведений обліковий документ.

З метою формування достовірних даних у 
частині доходів будівельних підприємств для 
належного їх представлення у різних видах та 
формах звітності виникає потреба у проведенні 
правильної класифікації. Класифікація – це не 
суто теоретичне поняття. Вдале її проведення 
може бути корисним для практичних цілей. 
Так, зокрема, адаптація класифікацій доходів 
до реальних потреб будівельних підприємств 
здатна суттєво полегшити процес ведення облі-
ку та складання звітності.

Як справедливо зазначає М. Бердар, «кла-
сифікація доходів дає можливість із достатнім 
ступенем повноти розкривати користувачам ін-
формацію про джерела надходжень та види ді-
яльності для отримання доходів, про залежність 
чи незалежність окремих категорій доходів від 
ефективності менеджменту на підприємстві, а 
також здійснювати ефективний і своєчасний 
контроль і аналіз доходів і результатів діяль-
ності підприємств» [23, с. 164].
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Безперечно, на підприємстві слід використо-
вувати економічно обґрунтовану класифікацію 
доходів, адже належний вибір її ознак сприяє 
отриманню своєчасної, повної та достовірної ін-
формації, необхідної для прийняття виважених 
управлінських рішень та ефективної і злагодже-
ної організації ведення бухгалтерського обліку. 
Досить влучно щодо цього говорить О. Князєва: 
«Класифікація виконує не формальну роль, а є 
найважливішим елементом для побудови систе-
ми управління доходами» [24, с. 56].

Класифікація доходів підприємств не зна-
йшла широкого висвітлення у працях науков-
ців. Частково це питання опрацьоване у підруч-
нику Л. Нападовської, монографіях В. Дерія 
та З.-М. Задорожного, посібнику Ф. Бутинця, 
дисертаційних роботах В. Полянко, Й. Кана-
ка, М. Ломонос-Чанкселіані, А. Шайкана та 
В. Костюченко.

Розвиваючи ідеї вітчизняних учених [2, с. 97], 
пропонуємо виділяти такі класифікаційні ознаки 
доходів будівельних підприємств, як вид діяль-
ності; місце виникнення; можливість здійснення 
контролю; регулярність отримання; період фор-
мування; звітний період обліку; ступінь деталі-
зації; вид виконаних робіт і наданих послуг; вид 
будівель; суб’єкт виконання будівництва; спосіб 
та характер будівництва (табл. 1).

Задля дослідження сутності перелічених ви-
дів доходів будівельних підприємств доцільно 
більш детально охарактеризувати подану кла-
сифікацію. За видами діяльності дохід поділя-
ється на дохід від діяльності, що продовжуєть-
ся (операційної, інвестиційної, фінансової), та 
дохід від припиненої діяльності, необоротних 

активів, якщо їх не переведено до складу необо-
ротних активів, утримуваних для продажу (до-
хід від інвестицій в асоційовані підприємства, 
дочірні підприємства тощо). Дохід від фінансо-
вої діяльності включає дохід від участі в капі-
талі та інший фінансовий дохід (дивіденди та 
відсотки одержані), внаслідок отримання якого 
відбуваються зміни розміру і складу власного 
та позикового капіталу підприємства.

За місцем виникнення дохід поділяється на 
дохід основного виробництва (дохід виробничих 
структурних підрозділів будівельного підприєм-
ства, які безпосередньо беруть участь у виконанні 
будівельно-монтажних робіт); дохід допоміжного 
виробництва (дохід виробничих структурних під-
розділів, які зайняті забезпеченням основного 
виробництва); дохід другорядного виробництва 
(дохід виробничих структурних підрозділів, які 
займаються виробництвом бетону тощо).

За можливістю здійснення контролю дохід 
поділяється на контрольований (його рівень 
може контролюватись з боку власників чи мене-
джерів будівельного підприємства, котрі здат-
ні змінювати його своїми діями чи внаслідок 
впровадження певних рішень) та неконтрольо-
ваний (дохід, що не може бути контрольований 
власниками або менеджерами організації, які 
не здатні чинити вплив ані на період його отри-
мання, ані на його величину). За регулярніс-
тю отримання виділяється регулярний (систе-
матичний) дохід (має систематичний характер, 
тобто формується у кожному звітному періоді) 
та нерегулярний (разовий) дохід (може отриму-
ватись разово або з періодичністю, яка стано-
вить більше одного звітного періоду). За пері-

Таблиця 1
Класифікація доходів будівельних підприємств

№ з/п Класифікаційні ознаки Види доходів

1. Вид діяльності Дохід від діяльності, що триває (операційної, інвестиційної, фінансової);
дохід від припиненої діяльності

2. Місце виникнення
Дохід основного виробництва;
дохід допоміжного виробництва;
дохід другорядного виробництва

3. Можливість здійснення 
контролю

Контрольований дохід;
неконтрольований дохід

4. Регулярність отримання Регулярний (систематичний дохід);
нерегулярний (разовий) дохід

5. Період формування
Дохід минулого періоду;
дохід звітного періоду;
дохід майбутнього періоду

6. Звітний період обліку
Дохід за місяць; дохід за квартал; дохід за півріччя; дохід за три квар-
тали; дохід за рік; дохід за період виконання будівельного контракту 
чи договору підряду, що перевищує один рік

7. Ступінь деталізації Дохід будівельної бригади; дохід будівельної дільниці, цеху та інших 
структурних підрозділів; дохід будівельного підприємства

8. Вид виконаних робіт і 
наданих послуг

Дохід від будівництва;
дохід від надання послуг генерального підряду

9. Вид будівель Дохід від будівництва житлових будівель;
дохід від будівництва нежитлових будівель

10. Суб’єкт виконання бу-
дівництва

Дохід від виконання будівництва власними силами;
дохід від виконання будівництва підрядними організаціями

11. Спосіб та характер бу-
дівництва

Дохід, одержаний від виконання капітального ремонту;
дохід, одержаний від виконання поточного ремонту
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одом формування виділяється дохід минулого, 
звітного та майбутнього періодів, відповідно, 
йдеться про дохід, отриманий у результаті ми-
нулих подій; дохід, який напрацьовується у 
даний період часу; дохід, отримання якого пе-
редбачається у майбутніх періодах (з огляду на 
укладені будівельні контракти).

Залежно від звітного періоду обліку доходів 
виділяється дохід за місяць, за квартал, за пів-
річчя, за три квартали, за рік та за період вико-
нання будівельного контракту чи договору під-
ряду, що перевищує один рік. Ця класифікація 
доходів обумовлена тим, що у бухгалтерському 
обліку та в обліку податкових розрахунків дані 
накопичуються та обліковуються за кожен мі-
сяць, а звітність формується за квартал, пів-
річчя, три квартали та за рік. Проте слід від-
значити, що досить часто період виконання 
будівництва перевищує один рік, з огляду на 
що слід виокремлювати дохід за період вико-
нання будівельного контракту чи договору під-
ряду, що перевищує один рік.

За ступенем деталізації доходу можна виді-
лити дохід будівельної бригади (дохід від бу-

дівельних робіт, виконаних конкретною буді-
вельною бригадою); дохід будівельної дільниці, 
цеху та інших структурних підрозділів (дохід 
від будівельних робіт, виконаних певною кіль-
кістю будівельних бригад, які віднесені до скла-
ду структурних підрозділів); дохід будівельного 
підприємства (сукупний дохід, отриманий усі-
ма наявними структурними підрозділами).

Залежно від видів виконаних робіт і наданих 
послуг дохід слід поділяти на дохід від будівни-
цтва та дохід від надання послуг генерального 
підряду. В результаті виконання будівельних 
робіт для замовника підприємство отримує до-
хід від будівництва, у разі пошуку і залучення 
до процесу будівництва субпідрядних організа-
цій генеральний підрядник одержує дохід від 
надання послуг генерального підряду (як пра-
вило, складає до 4% від кошторисної вартос-
ті будівництва). Принципово різна економічна 
сутність зазначених видів доходу обумовлює 
необхідність використання цієї класифікації.

Залежно від видів будівель пропонуємо ви-
окремлювати дохід від будівництва житлових 
будівель, нежитлових будівель. Подана кла-

Таблиця 2
Класифікації доходів будівельних підприємств для потреб управління

№ 
з/п

Класифіка-
ційна ознака Вид доходів

Відображення  
на рахунках обліку

Подання у звітності

Статистична звітність Фінансова 
звітність

Кредит рахунку
Звіт про виконання бу-
дівельних робіт  
(ф. № 1-кб) (місячна)

Звіт про 
фінансові 
результати 
(Звіт про 
сукупний 
дохід) 
(ф. № 2), 
ряд. «Чис-
тий доход 
від реаліза-
ції продук-
ції (това-
рів, робіт, 
послуг)», 
ряд. 2000

1. Вид будівель

Дохід від будів-
ництва житло-
вих будівель

703.1 «Дохід від будівництва 
житлових будівель»

Рядок 012 «Обсяг вико-
наних будівельних робіт 
з будівництва житла 
власними силами»

Дохід від будів-
ництва нежит-
лових будівель

703.2 «Дохід від будівництва 
нежитлових будівель»

Рядок 013 «Обсяг вико-
наних будівельних робіт 
з будівництва нежитло-
вих будівель власними 
силами»

2.
Суб’єкт 

виконання 
будівництва

Дохід від вико-
нання будівни-
цтва власними 
силами

703.11 «Дохід від будівництва 
власними силами житлових 
будівель»;

703.21 «Дохід від будівництва 
власними силами нежитлових 
будівель»

Рядок 01 «Обсяг вико-
наних будівельних робіт 
власними силами»;
рядок 015 «Обсяг вико-
наних будівельних робіт 
господарським спосо-
бом»

Дохід від 
виконання 
будівництва 
підрядними 
організаціями

703.12 «Дохід від будівництва 
житлових будівель підрядними 
організаціями»;
703.22 «Дохід від будівництва 
нежитлових будівель підрядни-
ми організаціями»

Рядок 021 «Обсяг реа-
лізованих будівельних 
робіт за договорами 
субпідряду»

3.
Спосіб та 
характер 

будівництва

Дохід, одержа-
ний від вико-
нання капіталь-
ного ремонту

703.111 «Дохід від виконання 
капітального ремонту житло-
вих будівель»;
703.211 «Дохід від виконання 
капітального ремонту нежитло-
вих будівель»

Рядок 016 «Обсяг вико-
наних будівельних робіт 
з капітального ремонту»

Дохід, одержа-
ний від вико-
нання поточно-
го ремонту

703.112 «Дохід від виконання 
поточного ремонту житлових 
будівель»;
703.212 «Дохід від виконання 
поточного ремонту нежитлових 
будівель»

Рядок 017 «Обсяг вико-
наних будівельних робіт 
з поточного ремонту»
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сифікація обґрунтовується тим, що будівельні 
підприємства з 1 січня 2010 р. щомісячно пода-
ють до органів державної статистики «Звіт про 
виконання будівельних робіт» (форма № 1-кб), 
де у розд. 1 «Обсяг виконаних робіт» слід зазна-
чати обсяг будівельних робіт, виконаних влас-
ними силами у розрізі будівництва житлових 
будівель та нежитлових будівель.

За суб’єктами виконання будівництва про-
понуємо виділяти дохід від виконання будівни-
цтва власними силами та дохід від виконання 
будівництва підрядними організаціями. Засто-
сування поданої класифікації обґрунтовується 
тим, що у формі статистичної звітності «Звіт 
про виконання будівельних робіт», затвердже-
ній Наказом Державної служби статистики 
України від 26 липня 2016 р. № 129, будівельні 
підприємства зобов’язані відображати загаль-
ний обсяг реалізованих будівельних робіт за 
звітний період та зазначати у його складі обсяг 
робіт, виконаний підрядником на умовах суб-
підряду (рядок 021). Адаптацію окремих кла-
сифікацій доходів будівельних підприємств до 
потреб обліку і звітності представлено в табл. 2.

Отже, під час прийняття управлінських рі-
шень керівники будівельних підприємств мо-
жуть використовувати дані звітності, зокрема 
фінансової та статистичної, у рядках якої по-
казуються складові доходу будівельного під-
приємства у розрізі різних ознак. За умови 
використання даних класифікацій в аналітич-
ному обліку будівельних підприємств система-
тично формуватиметься інформація, необхідна 
для складання звітності. Проведення правиль-
ної класифікації доходів будівельних підпри-
ємств, її апробація в обліку спрощують веден-
ня обліку загалом.

Висновки. Отже, формування теоретичних 
засад відображення облікової інформації про 
доходи будівельних підприємств є вкрай важ-
ливим, оскільки за результатами обліку скла-
дається звітність, що пред’являється зовніш-
нім і внутрішнім користувачам для прийняття 
відповідних управлінських рішень, які чинять 
вплив не результативність діяльності будівель-
них підприємств. Використання правильної 
класифікації доходів уможливлює її практичне 
впровадження під час ведення бухгалтерського 
обліку через застосування відповідної аналіти-
ки за рахунками доходів.
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