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ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ОБЛІКУ

STATE AID FORMS AND PROBLEMS OF ITS ACCOUNTING

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено висвітленню проблем трансформації 

форм державної допомоги суб’єктам господарювання в Україні 
та особливостям застосування і відображення її в бухгалтер-
ському обліку. Обґрунтовано необхідність отримання держав-
ної допомоги суб’єктами господарювання в Україні. Дослідже-
но вітчизняний досвід застосування пільгового оподаткування 
в Україні суб’єктами господарювання. Встановлено неефек-
тивність його використання як однієї з форм державної допо-
моги. Проаналізовано характер та умови надання державної 
допомоги суб’єктам господарської діяльності та існуючий по-
рядок відображення в обліку її отримання. Виділено підходи 
до обліку державної допомоги залежно від її форм отримання 
та наявності витрат, які її супроводжують. Обґрунтовано необ-
хідність відображення у звітності державної допомоги залежно 
від форм її отримання. 

Ключові слова: державна допомога, підтримка, пільги, 
форми допомоги, облік.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена освещению проблем трансформации 

форм государственной помощи субъектам хозяйствования в 
Украине и особенностям применения и отражения ее в бух-
галтерском учете. Обоснована необходимость получения госу-
дарственной помощи субъектами хозяйствования в Украине. 
Исследован отечественный опыт применения льготного нало-
гообложения в Украине субъектами хозяйствования. Установ-
лена неэффективность его использования в качестве одной из 
форм государственной помощи. Проанализированы характер 
и условия предоставления государственной помощи субъек-
там хозяйственной деятельности и существующий порядок 
отражения в учете ее получения. Выделены подходы к учету 
государственной помощи в зависимости от ее форм получе-
ния и наличия затрат, которые ее сопровождают. Обоснована 
необходимость отражения в отчетности государственной по-
мощи в зависимости от форм ее получения.

Ключевые слова: государственная помощь, поддержка, 
льготы, формы помощи, учет.

АnnOTATIOn
The relevance of the study is explained by the fact that In order 

to support business in Ukraine, a system of state aid to business 

entities has been introduced. The uneven development of economic 
sectors requires state aid. The reason for this is the European inte-
gration direction of the country’s development as well. The article 
deals with receipt of state assistance by business entities. The arti-
cle is of interest to for practicing accountants and researchers. The 
purpose of the article is to find ways to reflect forms of state aid in 
accounting and financial reporting. The works of scientists involved 
in the study of this topic were studied. As the title implies the article 
describes the problems of transformation of forms of state assis-
tance to business entities in Ukraine and the peculiarities of its appli-
cation and reflection in accounting. The article provides the reader 
with some information about the need for state aid for business enti-
ties in Ukraine.Much attention is given to the use of preferential taxa-
tion in Ukraine as a form of state aid. It is spoken in detail inefficiency 
of using preferential taxation in Ukraine as a form of state aid. The 
domestic experience of applying preferential taxation in Ukraine by 
economic entities is explored. The article gives a detailed analysis 
of the disadvantages of applying preferential taxation in Ukraine. It 
is spoken in detail the nature and conditions of the provision of state 
assistance to business entities. The text gives valuable information 
on on the existing procedure for reflecting receipt of state aid in ac-
counting. The legislative framework regarding the receipt of state aid 
was studied.Special attention was paid to international and national 
accounting standards that relate to government assistance. It should 
be stressed that forms of receiving state aid and the availability of 
costs that accompany it are of great importance. In conclusion the 
approaches to accounting for state aid are highlighted depending 
on its forms of receipt and the availability of costs that accompany 
it. Finally the necessity of reflecting state aid in reporting, depending 
on the forms of its receipt, is substantiated.

Key words: government assistance, support, benefits, forms 
of assistance, accounting.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Для підтримки бізнесу в 
Україні запроваджена система державної допо-
моги суб’єктам господарювання. Зумовлено це 
й євроінтеграційним вектором розвитку держа-
ви. Нові виклики, які ставляться перед держав-
ним регулюванням економіки, вимагають адек-
ватного вирішення.
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Нерівномірність розвитку галузей економі-
ки вимагає державної допомоги. Вона має різні 
форми, у тому числі й пільгове оподаткування. 
Проте досвід попередніх років свідчить, що на-
дання пільг здебільшого було необґрунтованим і 
не призвело до економічного зростання як галу-
зей, так і країни у цілому. Неоднозначна роль 
податкових пільг у формуванні доходів бюджету 
та державному регулюванні економічних проце-
сів залучає до їх дослідження багатьох учених 
та змушує шукати інші інструменти впливу на 
економічну підтримку суб’єктів господарюван-
ня. Проте нині відсутній досвід відображення 
різних форм державної підтримки в обліку, що і 
зумовлює актуальність дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Проблематику 
досліджували такі вчені, як Л.В. Гуцаленко, 
О.В. Конопліцька, Ю.П. Зима та ін. 

Так, Л.В. Гуцаленко [2, с. 243], В.М. Жук 
[4, с. 144], Ю.П. Зима [5, с. 78], О.В. Конопліцька 
[6, с. 106] пропонували відкрити різні субрахун-
ки до рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові 
надходження». Усі автори підходили до вирішення 
питання узагальнено, без детального дослідження 
форм державної підтримки. Також дослідження 
велися здебільшого стосовно аграрної галузі, тому 
існують питання, які потребують вивчення та вдо-
сконалення порядку обліку державної підтримки 
та відображення її у фінансовій звітності.

Формулювання цілей статті (постановка зав-
дання). Метою статті є аналіз трансформації 
пільгового оподаткування в альтернативні фор-
ми державної допомоги суб’єктів господарюван-
ня в Україні, а також проблем її відображення 
в бухгалтерському обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Вітчизняна економіка потребує 
державної підтримки. Для виконання Угоди 
про асоціацію з ЄС у 2014 р. прийнято Закон 
України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання» [9], який набув чинності 
2 серпня 2017 р. Він установлює правові заса-
ди проведення моніторингу державної допомоги 
суб’єктам господарювання, здійснення контро-
лю над допустимістю такої допомоги для конку-
ренції, спрямованого на забезпечення захисту 
та розвитку конкуренції, підвищення прозорос-
ті функціонування системи державної допомоги 
та дотримання міжнародних зобов’язань Украї-
ни у сфері державної допомоги.

Згідно зі ст. 4 ЗУ 1555-VII, формою держав-
ної допомоги є податкові пільги, які є інстру-
ментом одного з державних регуляторів – подат-
кової політики. Податкові пільги у вітчизняній 
економіці застосовуються досить широко для 
регулювання розвитку різних галузей економі-
ки. У науковій літературі існує чимало як при-
хильників застосування пільг, так і супротив-
ників. Так, аргументами проти застосування 
податкових пільг є те, що: 

– їх надання суперечить основним принци-
пам побудови податкової системи, тобто прин-
ципу соціальної справедливості, коли система 
пільгового оподаткування створює нерівномір-
не податкове навантаження на суб’єктів госпо-
дарювання; 

– надання пільг часто є результатом лобію-
вання інтересів певних груп;

– багато вчених трактують пільги як законне 
ухилення від сплати податків; 

– досить часто податковими пільгами корис-
туються ті, хто не має на них права. 

Дійсно, податкові пільги мають подвійну 
економічну природу. З одного боку, вони ско-
рочують податкові платежі суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, з іншого – збільшують їхні 
доходи, сприяючи збільшенню сум сплачених 
податків. При цьому не повністю реалізується 
фінансовий потенціал країни.

Частина науковців уважає, що перевагою 
пільгового оподаткування є те, що пряме фінан-
сування потребує значно більших державних 
витрат, аніж надання пільг. Питанню держав-
ного регулювання та пільгового оподаткування, 
а також ефективності податкових пільг присвя-
чено чимало наукових праць, проте тема реа-
лізації регулятивного потенціалу податкових 
пільг залишається не до кінця опрацьованою. 
Система пільгового оподаткування України є 
недостатньо ефективною, а проблема втрат бю-
джету через надання пільг і досі викликає бага-
то питань [1, с. 43].

Відношення до пільгового оподаткування з 
боку науковців не є однозначним. Пов’язано 
це з тим, що пільгове оподаткування потребує 
стабільного законодавства, витрат та контролю 
над використанням пільг, оцінювання резуль-
тативності їх упровадження та ін. Аналіз ви-
користання пільг у галузях економіки показав 
низьку результативність.

На думку Т.М. Демченко, зазвичай пільги в 
Україні запроваджують, прикриваючись шля-
хетними цілями [3, с. 103]. По суті, податкові 
пільги не виконують своєї стимулюючої функ-
ції щодо юридичних осіб. Пільги як елемент 
податкового механізму не мають однозначного 
впливу на діяльність підприємств, тобто наяв-
ність пільги з певного виду податку не гарантує 
його успішну діяльність та зростання. Таким 
чином, стимулююча функція пільги не завжди 
спрацьовує. О.К. Любчик уважає, що кількість 
пільг обтяжує бюджет та є економічно необ-
ґрунтованою; застосування пільг здебільшого 
виконує соціальну функцію [7, с. 93]. Стимулю-
ючий ефект від надання численних податкових 
пільг є незначним, незважаючи на великі об-
сяги коштів, які залишаються у розпорядженні 
окремих суб‘єктів у результаті звільнення від 
оподаткування [8].

Як показує практика, ціла низка податкових 
пільг має опосередковане відношення до під-
тримки економічної діяльності. Особливу увагу 
привертають такі питання, як надмірне їх за-
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стосування, безсистемне введення, відсутність 
належного контролю над їх використанням. 
Аналіз найбільших утрат від надання податко-
вих пільг підтверджує, що тільки деякі з них 
безпосередньо пов’язані з результатами вироб-
ничої діяльності підприємств або спрямовані на 
досягнення змін у діяльності суб’єктів господа-
рювання, структурних змін в економіці і т. д.

Отже, аналіз застосування пільгового опо-
даткування дав можливість зробити висновок, 
що в Україні бюджетно-податкові важелі не за-
безпечують регулювання економіки. 

Неефективність використання податкових 
пільг змусила шукати інші шляхи державного 
регулювання економіки. ЗУ №1555-VII пропо-
нує інші форми державної допомоги, які ста-
ли альтернативою пільговому оподаткуванню. 
Проте її застосування пов’язане з низкою про-
блем, які будуть досліджені далі.

Облік державної допомоги потребує певних 
навиків відображення, адже державна допомога 
не належить до щоденних операцій, тому ви-
магає певних знань і навичок бухгалтера щодо 
принципів її обліку. Сьогодні у вітчизняній 
практиці відсутній однозначний підхід до відо-
браження в обліку операцій, пов’язаних з отри-
манням державної допомоги. 

Поняття і класифікація державної допомоги 
визначається МСБО 20 «Облік державних грантів 
і розкриття інформації про державну допомогу». 
Цей Стандарт застосовують в обліку та під час 
розкриття інформації про форми державної до-
помоги. Згідно з п. 3 МСБО 20, державна допо-
мога – це захід уряду, призначений для надання 
економічних пільг, визначених конкретно для од-
ного суб’єкта господарювання або групи суб’єктів 
господарювання, які відповідають певним крите-
ріям. Державна допомога в контексті цього Стан-
дарту не включає пільги, які надаються тільки 
непрямо через заходи, що впливають на загальні 
умови торгової діяльності (наприклад, забезпе-
чення інфраструктури в районах, яким потрібен 
економічний розвиток, або введення торгових об-
межень для конкурентів) [11].

За загальними правилами обліку державна 
допомога обліковується на рахунку 48 «Цільо-
ве фінансування і цільові надходження». Проте 
методологічно не визначеним є питання визна-
ння доходу в обліку від різних видів державної 
допомоги. Ст. 16-19 ПСБО 15 визначає умови 
визнання доходом цільове фінансування [10]:

– існування підтвердження того, що воно 
буде отримане та підприємство виконає умови 
щодо такого фінансування;

– наявність витрат, пов’язаних із виконан-
ням умов цільового фінансування;

– наявність витрат, пов’язаних з об’єктами 
інвестування; 

– наявність витрат (збитків), яких зазнало 
підприємство, та фінансування для надання 
підтримки підприємству без установлення умов 
його витрачання на виконання у майбутньому 
певних заходів.

При цьому цільове фінансування визнається 
доходом протягом періоду корисного викорис-
тання об’єкта інвестування (Дт 48). Розглянемо 
інформативність такого відображення в обліку. 

Державна допомога має багато форм, що від-
різняються як за характером наданої допомоги, 
так і за умовами, які, як правило, визначаються 
для її надання. Оскільки вартість деяких форм 
державної допомоги неможливо обґрунтовано 
визначити (безоплатні технічні або маркетинго-
ві консультації, державна політика щодо орга-
нізації закупівель), існує проблема коректного 
відображення державної допомоги в обліку та 
звітності. Тому порядок відображення в обліку 
буде залежати від двох форм допомоги:

– вартість якої можна визначити;
– вартість якої не можна визначити.
Якщо допомога, суму якої можна визначи-

ти, збільшує доходи підприємства, її доцільно 
відображати у складі доходу. Але, з іншого 
боку, вона не є коштами, заробленими підпри-
ємством, тому і доходом визнаватися не може. 

Впливає на економічну сутність відображен-
ня допомоги в обліку і наявність витрат, які 
супроводжують отримання допомоги. Так, на-
дання державної допомоги може бути:

– пов’язаним із витратами;
– не супроводжуватися виникненням витрат.
Тому до обліку такої державної допомоги 

можна виділити два підходи: 
– визнання у складі доходу протягом певних 

періодів, у яких підприємство визнає відповідні 
затрати, які компенсують цю допомогу, як ви-
трати. При цьому допомога відноситься до до-
ходів;

– сума допомоги збільшує рахунки, які відо-
бражають частки участі акціонерів.

У МСБО 20 для обліку допомоги передбачено 
тільки «дохідний» підхід. При цьому загальним 
правилом в обліку є визнання доходів від допо-
моги у тих періодах, у яких здійснено витрати, 
пов’язані з отриманням допомоги. Проти методу 
доходу свідчить факт, що допомога не є дохо-
дом, заробленим підприємством. А проти методу 
капіталу – що допомога не є коштами, отрима-
ними від акціонерів. Тому жоден із методів не 
вирішує проблему обліку державної допомоги.

 Допомога, що надається згідно із Законом 
України «Про державну допомогу суб’єктам 
господарювання», не завжди пов’язана з ви-
тратами. Оскільки, згідно з п. 3 МСБО 20, дер-
жавна допомога – це захід уряду, призначений 
для надання економічних пільг, а пільги змен-
шують суму податків, що підлягають сплаті, то 
і допомога не повинна відображатися у складі 
доходів підприємства.

Ще однією проблемою є те, що державна 
допомога надається абсолютно різним за своїм 
статусом установам і підприємствам. Про це 
свідчать дані річного звіту Антимонопольного 
комітету України про надання державної до-
помоги суб’єктам господарювання в Україні за 
2018 р. (рис. 1). 
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Тому нормативно-правова база, що стосуєть-
ся відображення в обліку державної допомоги, 
потребує вирішення низки дискусійних питань. 
Необхідне розроблення стандартів обліку дер-
жавної допомоги залежно від виду підтримки 
та особливостей підприємства. Л.В. Гуцаленко 
вважає, що державна підтримка повинна ві-
дображатися в обліку та звітності окремо від 
інших благодійних надходжень із метою про-
ведення аналітичної оцінки та контролю над її 
використанням [2, с. 244].

Оскільки вартість деяких форм державної 
допомоги неможливо обґрунтовано визначити, 
існує проблема коректного відображення дер-
жавної допомоги у звітності. Зазвичай її відо-
бражають у рядку «Інші доходи» Звіту про фі-
нансові результати. Згідно з НП(С)БО 1, у цьому 
рядку відображається дохід, не пов’язаний з 
операційною діяльністю підприємства. Згідно 
з п. 35 Закону № 1555-VI, існування вигоди 
може бути незаперечним, але будь-яка спроба 
відокремити комерційну діяльність від держав-
ної допомоги може бути довільною. На нашу 
думку, такий підхід не є інформативним як у 
світлі євроінтеграційних процесів, так і в меж-
ах однієї країни. Потрібен єдиний підхід до 
відображення таких операцій. Тому державну 
допомогу, вартість якої неможливо визначити, 
пропонуємо відображати у Звіті про фінансові 
результати у тому періоді, в якому отримано 
результати від її застосування, і відображати 
у додатковому рядку «Інші доходи: доходи від 
отримання допомоги, вартість якої неможливо 
визначити». При цьому підприємству необхідно 
розробити методику аналітичного розрахунку 
та внести відповідні зміни до Наказу про облі-
кову політику підприємства.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, неефективність використання податкових 
пільг призвела до їх трансформації в інші форми 

державної допомоги. На підставі проведеного до-
слідження можна зробити висновок, що в сучас-
ній нормативно-правовій базі існує невизначеність 
щодо відображення в обліку різних форм держав-
ної допомоги. Необхідне розроблення стандартів 
обліку такої державної допомоги та порядку відо-
браження її у Звіті про фінансові результати. 
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