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АнотАція
Стаття присвячена розкриттю особливостей відображення 

в бухгалтерському обліку державної підтримки різних за розмі-
ром сільськогосподарських підприємств. Автором обґрунтова-
на необхідність адаптації фінансової звітності підприємств до 
вимог міжнародних стандартів в частині державної підтримки з 
метою підвищення її інформативності.
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АннотАция
Статья посвящена раскрытию особенностей отражения в 

бухгалтерском учете государственной поддержки различных 
по размеру сельскохозяйственных предприятий. Автором 
обоснована необходимость адаптации финансовой отчетно-
сти предприятий с требованиями международных стандартов 
в части государственной поддержки с целью повышения ее 
информативности.
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Аnnotation
The author elucidates the features of reflection of public 

support for different sized agricultural enterprises in the ac-
counting. The author proves the necessity of adapting financial 
reporting to international standards in terms of public support to 
improve its informativeness.
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Постановка проблеми. Сільське господарство 
знаходиться в нерівних умовах відносно інших 
галузей економіки, зокрема, через сезонність ви-
робництва, тривалий період обороту капіталу та 
дефіцит власних фінансових ресурсів. Саме тому 
вони потребують вагомої державної підтримки 
для підвищення конкурентоспроможності своєї 
продукції і зміцнення фінансових позицій. Дже-
релом для перевірки цільового та ефективного 
використання коштів підтримки є фінансова та 
статистична звітність сільськогосподарських під-
приємств, яка узагальнює дані бухгалтерського 
обліку. На жаль, у практичній діяльності існу-
ють випадки типових помилок обліку державної 
підтримки через відсутність повної адаптації об-
ліку до міжнародних стандартів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання державної підтримки сільськогоспо-
дарських підприємств фінансового спрямуван-
ня досліджували такі науковці, як О. Бородіна, 
О. Гудзь, М. Дем’яненко, П. Лайко, О. Радчен-
ко, В. Стецюк, П. Синчак. Теоретичні та прак-

тичні питання обліку та контролю використан-
ня бюджетних коштів вивчали Л. Гуцаленко, 
В. Жук, Г. Кірєйцев, І. Дрозд, Л. Суліменко,  
В. Метелиця та ін. Однак існує ряд нерозв’язаних 
проблем, пов’язаних із обліком бюджетних ко-
штів за міжнародними стандартами, що потре-
бують подальшого розгляду та вирішення. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Для забезпечення підвищен-
ня інформативності фінансової та статистичної 
звітності сільськогосподарських підприємств та 
їх інвестиційної привабливості необхідно адап-
тувати облік в частині державної підтримки до 
вимог міжнародних стандартів. 

Мета статті. Визначення особливостей ви-
знання та відображення в обліку державної 
підтримки за міжнародними стандартами бух-
галтерського обліку (МСБО), окреслення про-
блемних аспектів та внесення пропозицій щодо 
удосконалення організації та методики обліку.

Виклад основного матеріалу. Облік держав-
ної підтримки для сільськогосподарських під-
приємств регламентує МСБО 20 «Облік дер-
жавних грантів і розкриття інформації про 
державну допомогу» та МСБО 41 «Сільське 
господарство» (далі – МСБО 20 та МСБО 41). 
Міжнародні стандарти обліку (International 
Accounting Standarts – IAS) являють собою до-
кументи, які рекомендують варіанти обліку 
окремих засобів або операцій підприємства, 
і встановлюють загальний підхід до складан-
ня фінансової звітності. IAS розробляє Рада з 
МСФЗ, вони є обов’язковими для застосування 
акціонерними товариствами та іншими визна-
ченими законодавством категоріями суб’єктів 
господарювання.

Відповідно до МСБО 20, державні гранти – 
це допомога держави у формі передачі ресур-
сів суб’єктові господарювання в обмін на мину-
ле або майбутнє дотримання певних умов, які 
пов’язані з операційною діяльністю суб’єкта 
господарювання [5]. 

Відповідно до МСБО 20, існують державні 
гранти, пов’язані з активами, та державні гран-
ти, пов’язані з доходами (рис. 1). 

Державні гранти, пов’язані з активами, відо-
бражаються в Балансі або шляхом визначення 
гранту як відстроченого доходу, або шляхом 
вирахування гранту при визначенні балансо-
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вої вартості активу. Інформація про гранти, 
пов’язані з активами, подається у звітності за 
двома методами подання. Згідно з одним мето-
дом, грант відображається як відстрочений до-
хід, який визнається у прибутку або збитку на 
систематичній основі протягом строку корис-
ної експлуатації активу. Згідно з іншим мето-
дом, при обчисленні балансової вартості активу 
грант вираховують. Грант визнається у прибут-
ку або збитку протягом строку експлуатації ак-
тиву, що амортизується, як зменшення аморти-
заційних витрат.

Гранти, пов’язані з доходом, сільськогоспо-
дарськими підприємствами України відобра-
жаються у Звіті про фінансові результати під 
загальним заголовком «Інші доходи», «Інші 
операційні доходи» або «Інші фінансові дохо-
ди». Альтернативним підходом, відповідно до 
МСБО, є вирахування доходів при відображенні 
пов’язаних з ними витрат.

Прихильники першого методу вважають не-
правильним відображення статей доходу та ви-
трат на нетто-основі і що відокремлення гранта 
від витрат полегшує порівняння з іншими ви-
тратами, на які грант не впливає. Щодо другого 
методу, то аргументом є те, що суб’єкт господа-
рювання міг би зовсім не понести витрат, якби 
не був отриманий грант, і тому подання витрат 
без згортання з грантом може ввести в оману.

Обидва методи вважаються прийнятними 
для подання інформації про гранти, пов’язані 
з доходом. Розкриття інформації про грант 
може бути необхідним для належного розумін-
ня фінансових звітів. Розкриття інформації про 
вплив гранту на будь-яку статтю доходу або ви-
трат, який вимагається розкривати окремо, є, 
як правило, доречним. Узагальнення інформа-
ції про державні гранти у фінансовій звітності 
наведено на рис. 1. 

Відповідно до вимог МСБО 20 «Облік дер-
жавних грантів і розкриття інформації про дер-

жавну допомогу», розкриттю у фінансовій звіт-
ності підлягає така інформація:

а) облікова політика, прийнята для держав-
них грантів, включаючи методи подання, при-
йняті для фінансових звітів;

б) характер та обсяг державних грантів, ви-
знаних у фінансовій звітності, а також зазначен-
ня інших форм державної допомоги, від яких 
суб’єкт господарювання має пряму вигоду;

в) невиконані умови та інші умовні 
зобов’язання, пов’язані з державною допомо-
гою, що була визнана.

Відповідно до МСБО 20 «Облік державних 
грантів і розкриття інформації про державну 
допомогу», одержання державної підтримки 
може бути суттєвим для складання фінансових 
звітів з двох причин. По-перше, якщо ресурси 
було передано, слід знайти відповідний метод 
обліку передачі ресурсів. По-друге, бажано ви-
значити величину вигоди, одержаної суб’єктом 
господарювання від такої допомоги протягом 
звітного періоду. Це полегшить порівняння фі-
нансових звітів суб’єкта господарювання зі зві-
тами попередніх періодів, а також зі звітами 
інших суб’єктів господарювання [6, с. 35].

МСБО 20 передбачено два поширені підходи 
до обліку грантів: метод капіталу, відповідно до 
якого підтримка визнається поза прибутком або 
збитком, і метод доходу, за яким підтримка ви-
знається у прибутку або збитку протягом одно-
го чи кількох періодів. 

Аргументами на підтримку методу капіта-
лу є те, що бюджетні кошти є засобом фінан-
сування та їх треба розглядати у Балансі, а не 
визнавати у Звіті про фінансові результати для 
згортання статей, які вони фінансують. Недо-
цільність визнання коштів підтримки у Ф. 2 
«Звіт про фінансові результати» підтверджуєть-
ся ще й тим, що вони не є заробленими, а яв-
ляють собою заохочення, надане державою без 
супутніх витрат.

ДЕРЖАВНІ ГРАНТИ

Пов’язані з активами Пов’язані з доходами

Що не аморти-
зуються

Майбутніх
періодів

Вирахування з 
вартості активу

Дохід майбутніх 
періодів

або

Баланс

Дохід

або

Звітного 
періоду

Вирахування з 
витрат

Звіт про прибутки та збитки 

Що аморти-
зуються

Рис. 1. Подання державних грантів у фінансових звітах [7, с. 283]
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Аргументами на користь методу доходу є те, 
що, по-перше, оскільки кошти підтримки є над-
ходженнями з джерела іншого, ніж акціонери, то 
їх визнавати слід не у складі власного капіталу, 
а в складі прибутку чи збитку відповідних періо-
дів; по-друге, витрати, передбачені державою для 
компенсації, а також податки, які не сплачують-
ся підприємством до бюджету, логічно відображу-
вати у Звіті про фінансові результати (табл. 1).

Таблиця 1
Визнання державних грантів  

за Міжнародними стандартами 
бухгалтерського обліку

Вид (умови)  
державного гранту

Період (періоди),  
в якому (яких) грант 
визнається доходом

1. Гранти, пов’язані з активами, що:
1.1. Амортизуються Протягом тих періодів 

(і в тих пропорціях), 
в яких нараховується 
амортизація активів

1.2. Не амортизуються, 
але потребують виконання 
певних зобов’язань

Протягом тих періодів, 
в якіх було здійснено 
витрати з виконання 
зобов’язань

1.3. Не амортизуються та 
не потребують виконання 
певних зобов’язань

Одночасно з визна-
нням активу

2. Гранти, пов’язані з доходом:
2.1. Гранти, надані для 
компенсації майбутніх 
витрат

У періоді, в якому 
були понесені відповід-
ні витрати

2.2. Гранти, які стають де-
біторською заборгованістю 
та надаються для ком-
пенсації минулих витрат 
(збитків) або з метою не-
гайної фінансової підтрим-
ки (без майбутніх витрат, 
пов’язаних з грантом)

Протягом того періо-
ду, в якому грант стає 
дебіторською заборго-
ваністю

Джерело: [1, с. 280]

Дослідження порядку відображення коштів 
підтримки дають можливість зробити висновок 

про відображення бюджетних коштів на підпри-
ємствах України за методом доходу. Це обумов-
лено насамперед особливостями національної 
системи ведення обліку та вимог Податкового 
кодексу. Так, якщо кошти підтримки (тільки 
капітальні трансферти) все-таки віднести до 
складу додаткового капіталу, а не до інших 
доходів, у підприємства (платника податку на 
прибуток) виникатиме ризик сплати штрафів 
через штучне зменшення доходів. Саме тому 
підприємства відображують використані кошти 
у складі доходів.

На нашу думку, на власний додатковий ка-
пітал впливає підтримка, яка надається під-
приємствам як міжнародна технічна допомо-
га. Так, підприємство, яке подає документи 
та виграє конкурс, має право претендувати на 
отримання гранту у вигляді техніки (комбайни, 
сівалки, інша техніка). Саме тоді необоротні ак-
тиви, що надійшли, потрібно відображувати в 
обліку за методом капіталу, як того вимагають 
МСБО. Надходження обліковуватимуться на су-
брахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні 
активи» як додатковий капітал. Тільки в тако-
му разі вартість активу буде відображена у Звіті 
про власний капітал. 

Порядок обліку бюджетних коштів, виділе-
них на підтримку розвитку рослинництва та 
тваринництва (гранти, пов’язані з активами), 
визначено у МСБО 41 «Сільське господарство», 
МСБО 20 «Облік державних грантів і роз-
криття інформації про державну допомогу» та  
П (С)БО 30 «Біологічні активи» (рис. 2). 

Для малих і середніх підприємств розробле-
ний та впроваджується Міжнародний стандарт 
фінансової звітності для малих та середніх під-
приємств (далі – МСФЗ для МСП) [4], окремим 
розділом в якому визначені основи обліку дер-
жавних грантів. 

Гранти надаються на чітко визначених умо-
вах, невиконання або порушення яких призво-
дить до анулювання гранту та (або) повернення 

коштів та передбачає надання кон-
кретних економічних вигід у вигляді 
грошових коштів, інших активів або 
зменшення зобов’язань, вартість яких 
може бути достовірно визначена. 

Саме тому до державних грантів 
не відносять ті форми державної під-
тримки, вартість якої не може бути 
достовірно визначена – безкоштовні 
технічні та маркетингові консульта-
ції, надання гарантій (за класифікаці-
єю в попередніх розділах – опосеред-
кована підтримка), а також операції з 
державою, які неможливо відрізнити 
від звичайних господарських опера-
цій підприємства (державні закупів-
лі, які є частиною обсягу продажу 
господарства). В обліку такі гранти 
не відображують.

Стосовно біологічних активів п. 34 
МСБО 41, визначено, що державний 

оцінена

За собівартістю біологічного активу 
мінус уся накопичена амортизація та 
всі накопичені збитки  від зменшення 

корисності

За справедливою 
вартістю біологічного 
активу мінус витрати 

на продаж

МСБО 20 «Облік державних 
грантів і розкриття інформації про 

державну допомогу» МСБО 41 «Сільське господарство»

якщо можливо:
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рівними частками
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Рис. 2. Облік державної підтримки, пов’язаної з біологічними 
активами відповідно до міжнародних стандартів
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грант, пов’язаний із біологічним активом, оці-
неним за його справедливою вартістю мінус ви-
трати на продаж, слід визнавати у прибутку або 
збитку тоді й лише тоді, коли кошти державно-
го гранту можна отримати. 

Якщо державний грант, пов’язаний з біоло-
гічним активом, оціненим за його справедливою 
вартістю мінус витрати на продаж, є умовним 
(грант вимагає від суб’єкта господарювання не 
займатися певним видом діяльності), потріб-
но визнавати державний грант у прибутку або 
збитку тоді, коли умови надання державного 
гранту виконані [5]. 

МСБО 20 «Облік державних грантів і роз-
криття інформації про державну допомогу» (п. 
28) визначено, що, придбання активів і отри-
мання пов’язаних із ними грантів може спри-
чинити значні зміни руху грошових коштів 
суб’єкта господарювання. З цієї причини, а 
також з метою відображення валових інвес-
тицій в активи такі зміни часто розкривають 
як окремі статті у Звіті про рух грошових ко-
штів, незалежно від того, вираховується грант з 
пов’язаного з ним активу чи ні з метою подання 
у звіті про фінансовий стан. 

При складанні Звіту про рух грошових ко-
штів керуються НП (С)БО 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності».

Оприлюднення форм фінансової звітнос-
ті обумовлює необхідність достовірного й 
об’єктивного висвітлення економічної інфор-
мації та стандартизації їх подання. В умовах 
глобалізації світової економіки необхідним є 
відповідність національних положень скла-
дання фінансової звітності міжнародним поло-
женням. Розкриття інформації про державну 
підтримку у формі «Звіт про власний капітал»  
(ф. № 4) взагалі відсутнє, що не дозволяє проа-
налізувати вплив державної підтримки на змі-
ни у власному капіталі сільськогосподарського 
підприємства. 

Дослідження щодо відображення коштів під-
тримки у фінансовій та статистичній звітності 
дозволили дійти висновку про відсутність на-
лежного рівня забезпечення користувачів ін-
формацією щодо обсягів та напрямів викорис-
тання бюджетних коштів, що перешкоджає 
розкриттю інвестиційної привабливості сіль-
ськогосподарських підприємств. 

Проблеми недостатньої інформативності 
звітності сільськогосподарських підприємств 
підсилює ще й той факт, що тільки окремі з 
них (великі та середні) складають повну звіт-
ність, а малі ведуть облік за спрощеним Пла-
ном рахунків і, звичайно, складають спрощену 
фінансову звітність (Баланс і Звіт про фінан-
сові результати). Це, в свою чергу, означає, 
що при обмеженій кількості показників щодо 
відображення державної підтримки, їх кіль-
кість скорочується при відсутності Звіту про 
рух грошових коштів, Звіту про власний капі-
тал та Приміток до річної фінансової звітності. 
Отже, скорочена звітність не розкриває навіть 

половини потрібної для управління на мікро- 
та макрорівнях інформації про державну під-
тримку фермерських господарств. 

Погоджуємось із думкою І.В. Кобути, що 
нині ставлення до інформаційного забезпечен-
ня державної підтримки сільськогосподарсько-
го виробництва у багатьох випадках непослі-
довне, а також неякісне з огляду державного 
бюджету [3, с. 366].

В.М. Жук вважає, що залишається потреба 
посилення та навіть перегляду методології бух-
галтерського забезпечення державної підтрим-
ки сільськогосподарського виробництва, а саме:

– посилення забезпечення управління облі-
ковою інформацією щодо ефективності держав-
ної підтримки за програмами;

– узгодження підходів щодо відображення 
державної підтримки в податковому та бухгал-
терському обліках;

– адаптація міжнародних стандартів і під-
ходів бухгалтерського обліку державної під-
тримки аграрного сегменту господарювання до 
специфіки національного інституціонального 
середовища [2, с. 142].

Особливої уваги потребує перегляд визнання 
використаних коштів державної підтримки як 
доходів. Так, п. 23.30 МСФЗ для МСП визна-
чено, що підприємство має розкривати суму 
кожної суттєвої категорії доходу, визнаного 
протягом певного періоду, включаючи дохід, 
отриманий від державних грантів. Визнання 
прямої державної підтримки як доходу регла-
ментовано П (С)БО 15 «Дохід», затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 29 
листопада 1999 р. № 290.

У зв’язку з викладеним доцільно ввести до 
Плану рахунків та до спрощеного Плану рахун-
ків обов’язковий для всіх рахунок 77 «Доходи 
від державної підтримки», на якому обліковува-
лися б доходи від використання коштів держав-
ної підтримки за різними видами діяльності. 
Відтак, інформація про доходи від використан-
ня коштів державної підтримки відображати-
меться окремими рядками у Звіті про фінансові 
результати (Звіті про сукупний дохід), що да-
ватиме можливість визначити реальні фінан-
сові результати, усуватиме «викривлення» фі-
нансових результатів та відповідатиме нормам  
МСБО 20 та МСБО 41.

Висновки. Таким чином, адаптація ведення 
бухгалтерського обліку до вимог міжнарод-
них стандартів в частині державної підтримки 
сприятиме підвищенню інформативності звіт-
ності сільськогосподарських підприємств та 
залученню інвестицій в сільське господарство 
не тільки в межах держави, а й з боку інозем-
них інвесторів.
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