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Публікація присвячена розробці рекомендацій сільськогосподарським підприємствам
щодо обліку специфічних операцій для забезпечення функції управління в умовах воєнного
стану. Виокремлено основні проблеми провадження бізнесу, які є наслідком воєнної агресії
Росії проти України.
У статті узагальнено особливості інформаційного забезпечення потреб управління
аграрним бізнесом в умовах воєнного стану. Обґрунтовано доцільність лібералізації вимог
до первинного обліку на час особливого періоду, що дозволить адаптувати систему
документування до специфіки організації бізнес-процесів в умовах воєнного стану. Означено
основні зміни в організації трудових відносин й обліку розрахунків за виплатами
працівникам. Розглянуто порядок оподаткування благодійної допомоги з урахуванням змін у
чинному законодавстві, процедуру оцінки благодійної допомоги й запропоновано методику її
обліку за надання і отримання. Досліджено алгоритм надання державної допомоги малим і
середнім сільськогосподарським товаровиробникам через компенсацію відсоткової ставки
за залученими кредитами, запропоновано методику обліку такої допомоги. Виокремлено, як
специфічний об’єкт обліку, майно підприємств, яке через територіальне його розміщення у
зоні активних бойових дій, у зоні тимчасової окупації чи через інші негативні фактори
впливу війни, втратило свою корисність. Зроблено висновок про те, що порядок визначення
суми очікуваного відшкодування активу й утрат від зменшення його корисності, який
наводиться у НП(С)БО № 28, не може бути використаний у випадку знищення майна
(повного чи часткового) і в результаті інших негативних факторів впливу війни. Такий
порядок оцінки має визначити держава централізовано, враховуючи поточні втрати й
збитки від втраченої вигоди у майбутньому. Запропоновано порядок облікового
відображення втрат від зменшення корисності такого майна. Досліджено можливості
податкового менеджменту сільськогосподарських підприємств щодо зміни системи
оподаткування бізнесу в умовах дії воєнного стану. Запропоновано методичні прийоми
відображення в обліку розрахунків за єдиним податком платників 3 групи.
Ключові слова: бухгалтерський облік, воєнний стан, оподаткування, трудові
відносини, благодійна допомога, кредит, втрата корисності активів.
Табл.: 6. Рис.: 3. Літ.: 23.

PROVISION OF THE INFORMATION FUNCTION OF AGRICULTURAL
BUSINESS MANAGEMENT IN CONDITIONS OF MARTIAL LAW:
FEATURES OF ACCOUNTING AND AUDITING
ISHCHENKO Yana,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the
Department of Account and Taxation in the Fields of the Economy,
Vinnytsia National Agrarian University
(Vinnytsia)
The publication is devoted to the development of recommendations for agricultural
enterprises on the accounting of special operations to ensure the management function in
conditions of martial law. The main problems of doing business, which are a consequence of
Russia’s military aggression against Ukraine, are highlighted.
The article summarizes the features of information support for the needs of agrarian
business management in conditions of martial law. The expediency of liberalization of requirements
for primary accounting for the period of a special period is substantiated, which will allow
adaptation of the documentation system to the specifics of the organization of business processes in
conditions of martial law. The main changes in the organization of labor relations and accounting
for payments to employees are identified. The procedure for taxation of charitable assistance taking
into account changes in current legislation, the procedure for assessing charitable assistance and
the method of accounting for its provision and receipt are proposed. The procedure for providing
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state aid to small and medium-sized agricultural producers through the compensation of interest
rates on loans has been studied, and the method of accounting for such aid has been proposed. The
property of enterprises, which is due to its territorial location in the zone of active hostilities, in the
zone of temporary occupation or due to other negative factors of the war, is singled out as a
specific object of accounting that has lost its usefulness. It is concluded that the procedure for
determining the amount of expected return on assets and losses from impairment, given in
NP (S) BU №28, cannot be used in case of destruction of property (full or partial) and as a result of
other negative factors of the war. Such an assessment procedure should be determined by the state
centrally, taking into account current losses and losses from lost profits in the future. The order of
accounting of losses of usefulness of such property is offered. Possibilities of tax management of
agricultural enterprises to change the system of business taxation under martial law have been
studied. Methodical methods of reflection in the accounting of calculations for the single tax of
payers of the 3rd group are offered.
Key words: accounting, martial law, taxation, labor relations, charitable assistance, credit,
loss of usefulness of assets.
Tabl.: 6. Fig.: 3. Ref.: 23.
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Постановка проблеми. Функціонування підприємств аграрного сектору
економіки України в умовах війни є запорукою продовольчого забезпечення
ЗСУ й цивільного населення, створення надійного тилу, гарантією перемоги
країни. Сьогодні аграрний сектор економіки не лише формує продовольчу
безпеку країни, від його стабільної роботи залежить економічна безпека й
збереження суверенітету держави загалом.
За даними Уряду, за перший місяць повномасштабної війни втрати
України перевищують один трильйон доларів США. За словами прем’єрміністра України Дениса Шмигаля – це інфраструктурні втрати: руйнування
мостів, доріг, житла, будівель, споруд, які складали на кінець березня близько
270 млрд доларів. Друга складова – це втрати української економіки через
падіння валового внутрішнього продукту (ВВП). За підрахунками, ця сума
становила понад 290 млрд доларів. Третя складова підрахунків – втрати
внаслідок зменшення ВВП у перспективі [1].
Наша країна несе військові втрати та втрати цивільного населення. У
регіонах, де точаться бойові дії, не функціонує більшість бізнесових структур,
на решті території бізнес також зазнав втрат. Відбувся відтік іноземних
інвестицій з національної економіки.
Наразі зменшився агроекспорт. Україна належить до ключових державпостачальників продовольства на світовий ринок. Країна-агресор заблокувала
ключові експортні шляхи України – морські порти. Для забезпечення
внутрішнього ринку продуктами харчування на час воєнного стану Уряд
заборонив експорт низки видів сільськогосподарської продукції, серед них:
овес, просо, гречка, цукор, сіль, жито, велика рогата худоба, м’ясо й
субпродукти з ВРХ [5].
Усе це, безперечно, матиме негативний вплив на економічну ситуацію і
призведе до скорочення валового внутрішнього продукту України й,
однозначно, спричинить серйозні проблеми із забезпеченням продовольчими
ресурсами багатьох країн світу.
Отож, перед менеджментом сільськогосподарських підприємств постало
складне завдання переорієнтації свого бізнесу, з одного боку, відповідно до потреб
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держави й вимог воєнного стану, з іншого – для забезпечення ефективної
діяльності у складних умовах сьогодення. Ефективність прийнятих управлінських
рішень багато в чому залежить від якості інформаційного забезпечення
менеджменту, основою якого є інформація бухгалтерського обліку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми продовольчої,
економічної та енергетичної безпеки в Україні й світі через призму загострення
політичної ситуації наразі є актуальними й досліджуються науковою
спільнотою, зокрема в працях Г.М. Калетніка [2], Д.М. Токарчук [2],
І.В. Гончарук [3] та ін. Стан і розвиток державної фінансової підтримки
аграрного сектору України в сучасних умовах розглядаються Н.І. Коваль [4],
О.Д. Радченко [4]. Економічні наслідки військової агресії проти України наразі
є предметом досліджень не лише українських, а й багатьох зарубіжних вчених.
Серед них С.В. Іванов, В.І. Кравченко, Є.В. Степанюк, Ю.О. Городніченко й
інші. Проте, проблеми інформаційного забезпечення управління бізнесом у
складних умовах воєнного стану сьогодні залишаються поза увагою науковців.
Формулювання цілей статті. Метою дослідження є розробка науковообґрунтованих рекомендацій сільськогосподарським підприємствам щодо
обліку специфічних операцій для забезпечення функції управління в умовах
воєнного стану.
Виклад основного матеріалу дослідження. За інформацією Державної
служби статистики України, економіка країни станом на кінець 2021 р. мала
ознаки стабільної. Починаючи з 2016 р. спостерігалось стабільне відновлення
ВВП до зростаючого рівня 2011 р. Реальний ВВП у 2021 р. порівняно з 2020 р.
збільшився на 3,4% (рис. 1).
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Рис. 1. Зміни реального ВВП в Україні (у % до попереднього року)
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики
України [6]

Продукція сільського, лісового, рибного господарства й переробної
промисловості в 2021 р. становила практично 21% номінального ВВП країни
(табл. 1).
За підсумками 2021 р. сільське господарство показало найвищий приріст
виробництва. Реальний ВВП у сільському господарстві в 2021 р. порівняно з
2020 р. зріс на 14,4%, переробної промисловості – на 2,3%. У результаті
сільське, лісове та рибне господарство у 2021 р. дали найвищий відсоток до
ВВП серед усіх секторів економіки – 10,6% [6].
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Таблиця 1
Участь аграрного сектору економіки у формуванні валового внутрішнього
продукту України в 2021 р.
Показники
Валовий внутрішній продукт
Валова додана вартість:
Сільське, лісове й рибне господарство
Переробна промисловість
Добувна промисловість
Операції з нерухомим майном
Інформація та телекомунікації
Постачання електроенергії та газу
Будівництво

У фактичних цінах
(номінальний ВВП)
% до
млн грн
підсумку
5459574
100,0
580519
562471
364199
304060
246021
183176
151826

10,6
10,3
6,7
5,6
4,5
3,4
2,8

У постійних цінах 2016,
% до попереднього року
зміна
зміна обсягу
дефлятора
3,4
25,1
14,4
2,3
1,2
6,0
6,5
0,6
7,1

29,0
28,9
86,4
6,6
10,3
48,2
18,6

Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики
України [6]
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За результатами 2021 р. Україна посідала п’яте місце у світі за експортом
пшениці, четверте – за експортом кукурудзи, третє – за продажем ячменю та
перше – за експортом соняшникової олії. Наша держава займала лідируючі
позиції в світі у виробництві ріпаку, гороху, проса, горіхів, пшеничної муки,
меду й іншої аграрної продукції. На продукцію аграрного сектору припадає
найбільша частка загального експорту України (близько 41%) [6].
Агресія Російської Федерації докорінно змінила економіку нашої
держави. Прогноз зниження ВВП у першому кварталі 2022 року за даними
Міністерства економіки України складає 16%, а річне падіння може сягнути
40% [7]. Найбільше постраждали ті галузі, у яких неможлива дистанційна
робота, зокрема сільське господарство.
Однозначно, діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах
війни й воєнного стану значно ускладнилась. Виникла низка проблем, із якими
суб’єкти господарювання не стикались за звичайних умов провадження
діяльності. Ведення сільськогосподарського бізнесу на тимчасово окупованих
територіях є практично неможливим, якщо ж підприємство знаходиться на
території, де не ведуться активні бойові дії, основними проблемами є наступні:
- ускладнене матеріально-технічне забезпечення посівної кампанії
(паливно-мастильні матеріали, насіннєвий матеріал, добрива, засоби захисту
рослин тощо) і виробничої діяльності у тваринництві (корми, засоби захисту
тварин);
- унаслідок порушеної логістики значно ускладненим є збут виробленої
продукції (особливо продукції з коротким терміном зберігання);
- загальна мобілізація призводить до відтоку кадрів, а поставлена на
військовий облік техніка може бути вилучена для військових потреб;
- деякі виробничі потужності й інфраструктура внаслідок воєнних дій
можуть бути пошкоджені, знищені чи їхнє використання за призначенням є
неможливим або недоцільним;
- значно зросли видатки держави на забезпечення військових,
гуманітарних, соціальних потреб і ліквідацію наслідків агресії, що тягне за
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собою зміни в системі оподаткування бізнесу.
У нашому дослідженні зупинимось на обліковому відображенні
безпрецедентних операцій діяльності сільськогосподарських підприємств, що
відбуваються сьогодні внаслідок воєнної агресії Росії.
Розпочнемо з документального відображення операцій. Первинне
спостереження є єдиною базою для формування інформації, яка
використовується з метою управління на різних рівнях. Документування
господарських операцій має бути суцільним і безперервним. Тобто, у нинішніх
складних умовах діяльності для інформаційного забезпечення прийняття
управлінських рішень важливим є збереження суцільного документування усіх
без винятку господарських операцій.
Міністерство аграрної політики та продовольства України надало
роз’яснення щодо можливих форм первинних документів, де, зокрема,
зазначається, що з урахуванням воєнного стану в Україні, у разі відсутності
технічної можливості друку документа, суб’єктом господарювання можуть
надсилатися електронні розрахункові документи на наданий споживачем
абонентський номер чи адресу електронної пошти. Крім того, суб’єкт
господарювання може відтворити на дисплеї програмного реєстратора
розрахункових операцій QR-код, що дає змогу споживачеві здійснювати його
зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою
даних, які в ньому містяться. З урахуванням складності часу допускається
можливість надання споживачам розрахункових документів у інших
формах. Разом із тим, зазначені документи повинні містити всі обов’язкові
реквізити [8].
Отже, в особливих умовах ведення господарської діяльності, для
забезпечення суцільності документування та формування оптимальних
інформаційних потоків, суб’єкти господарювання можуть формувати первинні
документи як у паперовому, так і в електронному вигляді, водночас
використовуючи як типові, так і довільні форми. Довільні форми первинних
документів повинні містити обов’язкові реквізити, визначені Положенням про
документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.1995 р.
№ 88 [9].
Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 69/2022 у зв’язку з
військовою агресією Російської Федерації проти України оголошено
проведення загальної мобілізації [10]. Відповідно до статті 119 Кодексу законів
про працю України (далі – КЗпП) на час виконання державних або громадських
обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть
здійснюватися у робочий час, працівникам гарантується збереження місця
роботи (посади) і середнього заробітку. Працівники, призвані на військову
службу, не підлягають звільненню на підставі пункту 3 частини першої статті
36 КЗпП, а лише увільняються від виконання обов’язків, передбачених
трудовим
договором,
який
оформляється
відповідним
наказом
(розпорядженням) роботодавця [11].
Підставою для збереження місця роботи, посади й середнього заробітку
працівника підприємства, зокрема сільськогосподарського (незалежно від
42

43

Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2022, № 1

http://efm.vsau.org/
організаційно-правового статусу суб’єкта господарювання та його форми
власності), є сам факт прийняття працівника на військову службу.
Враховуючи специфіку служби в територіальній обороні, яка може
передбачати не постійне, а періодичне залучення працівника до виконання
своїх обов’язків, роботодавцю не потрібно в обов’язковому порядку видавати
наказ про увільнення працівника від виконання роботи за трудовим договором.
У кожному конкретному випадку потрібно виходити з рівня залучення
працівника до участі в територіальній обороні, кількості робочого часу, який
витрачає працівник на цю діяльність й ефективність і можливість виконання
його обов’язків за трудовим договором. Водночас, на час виконання
працівниками обов’язків із територіальної оборони у робочий час, їм
гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.
Документом, який підтверджує участь у територіальній обороні, є контракт
добровольця територіальної оборони [12].
Особливості організації праці й трудових відносин між роботодавцями й
працівниками в умовах війни врегульовує Закон України «Про організацію
трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-ІХ [13].
Згідно з нормами цього закону, з метою оперативного залучення до виконання
роботи нових працівників, а також усунення кадрового дефіциту й браку
робочої сили, зокрема внаслідок фактичної відсутності працівників, які
евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово
втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме,
роботодавці можуть укладати з новими працівниками строкові трудові
договори у період дії воєнного стану або на період заміщення тимчасово
відсутнього працівника.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання
бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного
стану» від 03.03.2022 р. № 194 встановлено, що в умовах правового режиму
воєнного стану підприємства, які задовольняють потреби Збройних Сил,
інших військових формувань, населення мають право здійснювати
бронювання військовозобов’язаних. Перелік професій і посад, що підлягають
бронюванню є закритим. Проте, зазначається, що бронювання стосується
підприємств і галузей стратегічного значення і, зокрема, певних спеціалістів
агропромислового комплексу. Для бронювання до Міністерства економіки
України подають погоджені Міністерством оборони України пропозиції
щодо бронювання військовозобов’язаних на підприємствах, в установах й
організаціях за формою, визначеною у додатку 1 до Постанови № 194 [14]. У
зазначеній формі вказується прізвище, ім’я та по-батькові особи, внесеної до
пропозицій щодо бронювання, а також рік народження, займана посада,
військове звання, військово-облікова спеціальність, найменування та адреса
підприємства, назва територіального центру й соціальної підтримки (за
місцем
розташування
підприємства
й
за
місцем
перебування
військовозобов’язаного на військовому обліку). Міністерство економіки
України протягом одного робочого дня ухвалює рішення щодо бронювання
військовозобов’язаних і надсилає його копію Міністерству оборони України,
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а також підприємствам, що формували пропозиції. У рішенні, зокрема,
зазначається термін дії відстрочки, який не може перевищувати шести
місяців [14].
Більшість сільськогосподарських товаровиробників у перші дні війни
здійснювали поставку продовольства, пального з власних запасів, надавали
техніку для потреб ЗСУ, територіальної оборони, цивільного населення на
безоплатній основі. Для забезпечення життєдіяльності бізнесу, він має
функціонувати на принципах ринкової економіки. Проте, благодійна допомога
продовжує надаватись сільськогосподарськими бізнесовими структурами й
сьогодні. З іншого боку, саме аграрні підприємства потребують допомоги в
матеріально-технічному забезпеченні своєї діяльності й, перш за все, у
забезпеченні посівної кампанії.
За оперативними даними Уряду, посівну кампанію цьогоріч можна буде
провести на 6 млн га, що становить 80% від площі, яка була засіяна минулого
року. Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що
станом на 12.03.2022 р. мінеральні добрива були закуплені на 80% від потреби,
насіння – на 75%, засоби захисту рослин – на 55%. Паливо планується
отримувати за допомогою налагодження транспортування, зміни напрямків
логістики. Міністерство проводить моніторинг потреб сільськогосподарських
товаровиробників у зазначених ресурсах й організовує їхню поставку, зокрема
й у вигляді благодійної допомоги [15].
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, найважча в історії
України посівна кампанія проходить доволі успішно завдяки злагодженій
роботі аграріїв
і держави.
Окрім
іншого,
держава
допомагає
сільськогосподарським товаровиробникам насінням, пальним, добривами [16].
У мирний час операції з надання та отримання благодійної допомоги
відбувались вкрай рідко. Проте, сьогодні для сільськогосподарських
підприємств вони є скоріше нормою, аніж винятком. Як із врахуванням змін у
законодавстві сьогодні здійснюється оподаткування та облік благодійної
допомоги, розглянемо далі.
Відповідно до пункту 33 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу
України (далі – ПКУ), тимчасово не здійснюється коригування фінансового
результату до оподаткування щодо сум коштів або вартості матеріальних
цінностей, виконаних робіт, наданих послуг за переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) на
потреби оборони держави [17]. Отже, підприємства, що є платниками податку
на прибуток, можуть відносити повну вартість благодійної допомоги (грошової
та товарної) до витрат діяльності, які зменшують оподатковуваний фінансовий
результат.
Відповідно до вимог ПКУ, надання товарної благодійної допомоги є
операцією з постачання товарів/послуг, тобто, об’єктом оподаткування ПДВ
[17]. Проте, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 р.
№ 202 установлено, що в умовах воєнного стану не поширюються встановлені
законодавством вимоги щодо отримання, використання, обліку й звітності
благодійної допомоги від юридичних та фізичних осіб – резидентів і
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Вид матеріальних
цінностей, отриманих
як благодійна
допомога
Виробничі запаси
(паливо, мастильні
матеріали, насіння,
садивний матеріал,
корми, засоби
захисту рослин і
тварин, мінеральні
добрива тощо)

Нормативний
акт, за яким
здійснюється
оцінка

Національне
положення
(стандарт)
бухгалтерського
обліку № 9
«Запаси»

Національне
Основні засоби
положення
(сільськогосподарська
(стандарт)
техніка,
бухгалтерського
автомобільний
обліку № 7
транспорт тощо)
«Основні
засоби»

Порядок оцінки
Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно,
визнається їхня справедлива вартість із урахуванням витрат,
передбачених пунктом 9 цього Національного положення
(стандарту).
До таких витрат належать: транспортно-заготівельні витрати
(затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажнорозвантажувальні роботи й транспортування запасів усіма видами
транспорту до місця їхнього використання, зокрема витрати зі
страхування ризиків транспортування запасів); інші витрати, які
безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до
стану, у якому вони придатні для використання в запланованих
цілях.
Первісна вартість безоплатно отриманих основних
засобів
дорівнює їхній справедливій вартості на дату отримання з
урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 Національного
положення (стандарту) № 7.
До таких витрат належать: реєстраційні збори; витрати зі
страхування ризиків доставки основних засобів; витрати на
транспортування, установку, монтаж, налагодження основних
засобів; інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням
основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання
із запланованою метою.

Джерело: сформовано автором на основі [19, 20]

Облік надходження благодійної допомоги обліковується на рахунку
48 «Цільове фінансування і цільові надходження», на субрахунку
483 «Благодійна допомога», де ведеться облік надходження та використання
коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, яка, відповідно до
законодавства, звільняється від оподаткування податком на додану вартість.
Облікове відображення отриманої та наданої благодійної допомоги в
системі рахунків бухгалтерського обліку представлено в табл. 3.
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нерезидентів [18]. Це означає, що не лише фінансова, а й товарна благодійна
допомога в умовах воєнного стану не є об’єктом оподаткування ПДВ.
За надання товарної благодійної допомоги її потрібно оформити
накладною та відобразити в обліку, як інші операційні витрати, списавши
передані матеріальні цінності за обліковою вартістю. У системі рахунків
зазначені операції потрібно відображати за дебетом рахунку 949 «Інші витрати
операційної діяльності» і кредитом рахунків 20 «Виробничі запаси», 26 «Готова
продукція», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва», 28 «Товари»
тощо (залежно від виду матеріальних цінностей, які були передані як
благодійна допомога).
Під час отримання насіння, садивного матеріалу, добрив, засобів захисту
рослин чи тварин, пального, основних засобів на безоплатній основі, їх
потрібно оприбуткувати, оцінивши водночас за методикою, передбаченою
відповідними стандартами обліку (залежно від виду отриманих матеріальних
цінностей) (табл. 2).
Таблиця 2
Порядок оцінки отриманої благодійної допомоги у вигляді основних
засобів і виробничих запасів на сільськогосподарських підприємствах
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Таблиця 3
Кореспонденція рахунків з обліку благодійної допомоги
№ з/п
1
2
3
4
5

Зміст господарської операції
Передача як благодійну допомогу фінансових і матеріальних
ресурсів
Віднесення витрат, пов’язаних із передачею благодійної
допомоги, на фінансові результати
Отримано благодійну допомогу (насіння, садивний матеріал,
добрива, засоби захисту рослин чи тварин, пальне, основні засоби)
Після використання виробничих запасів, отриманих як
благодійної допомоги за призначенням, її вартість списується на
доходи
Віднесення доходів, пов’язаних із отриманням благодійної
допомоги, на фінансові результати

Кореспонденція рахунків
Д-т
К-т
301, 311, 10,
949
20, 27 та ін.
791

949

15, 20

483

483

718

718

791
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Джерело: власна розробка автора

Через недостатність власних ресурсів для провадження посівної кампанії
2022 р. перед сільськогосподарськими товаровиробниками гостро постало
питання залучення кредитних ресурсів. За оцінками Міністерства аграрної
політики та продовольства України, загальна потреба в коштах для проведення
таких робіт складає близько 100 млрд грн. Уряд прийняв постанову «Про
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо забезпечення
кредитної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам» [21]. Згідно з
зазначеною Постановою, малі та середні сільськогосподарські товаровиробники,
дохід яких за минулий рік не перевищує 20 млн євро, і які мають у користуванні
менше 10 000 га сільськогосподарських угідь, мають право на отримання
короткострокового кредиту в сумі до 50 млн грн на пільгових умовах. За такими
кредитами державою здійснюється повна компенсація відсоткової ставки на
період воєнного стану, чи до завершення строку кредитування.
Відшкодування державою кредитних відсотків за надання банками
кредитів сільськогосподарським товаровиробникам вважається в обліку
цільовим фінансуванням. За відображення зазначених операцій у системі
рахунків бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств
пропонуємо у складі синтетичного рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові
надходження» відкрити субрахунок 485 «Бюджетне відшкодування відсотків за
кредит». Кореспонденцію рахунків із відображення пільгового кредитування
сільськогосподарських підприємств в умовах воєнного стану наведено в табл. 4.
Таблиця 4
Кореспонденція рахунків із обліку компенсації відсотків за кредитами
№ з/п
1
2
3
4
5
6

Зміст господарської операції
На поточний рахунок підприємства зараховано короткостроковий
кредит за програмою кредитної підтримки сільськогосподарських
товаровиробників
Нараховано відсотки за користування кредитом
На суму бюджетного відшкодування банківських відсотків
Відображення використання сум цільового фінансування
Віднесення доходів, пов’язаних із відшкодуванням відсотків за
користування кредитом, на фінансові результати
Віднесення витрат, пов’язаних із нарахуванням банківських
відсотків, на фінансові результати

Джерело: власна розробка автора
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Кореспонденція рахунків
Д-т
К-т
311

601

951
684
485

684
485
718

718

791

791

951

Зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на суттєво більшу
величину, ніж очікувалось
Застаріння або фізичне пошкодження активу
Суттєві негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому
середовищі, у якому діє підприємство, що відбулися протягом звітного періоду або
очікувані найближчим часом

Збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка або інших ринкових
ставок доходу від інвестицій, яке може вплинути на ставку дисконту і суттєво зменшити
суму очікуваного відшкодування активу
Перевищення балансової вартості чистих активів підприємства над їх ринковою вартістю
Суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі очікувані
зміни в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність підприємства

Рис. 2. Ознаки зменшення корисності необоротних активів
Джерело: сформовано автором на основі [22]

Якраз події, які є наслідком російської агресії, часто призводять до
зменшення корисності активів підприємств через їхнє фізичне пошкодження,
негативні зміни в ринковому, економічному, правовому середовищі, у якому
функціонує бізнес, чи використання активу не за призначенням.
Під час встановлення факту зменшення корисності активу за наведеними
ознаками, суб’єкт господарювання має визначити суму очікуваного його
відшкодування. Методика розрахунку суми втрат від зменшення корисності
об’єктів і сум очікуваного відшкодування активу наводиться в НП(С)БО № 28.
Проте, визначений порядок оцінки втрат від зменшення корисності активів, на
нашу думку, не може бути використаний у випадку знищення (повного чи
часткового) і в результаті інших негативних факторів впливу війни. Таку
методику оцінки має визначити держава централізовано, ураховуючи поточні
втрати й збитки від втраченої вигоди у майбутньому.
Такі втрати відображають у складі «Інших витрат» на рахунку 97 із
використанням субрахунку 972 «Втрати від зменшення корисності активів».
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Ще одним специфічним об’єктом обліку стало майно підприємств, яке
через територіальне його розміщення в зоні активних бойових дій, у зоні
тимчасової окупації чи через інші негативні фактори впливу війни й пов’язаних
із нею обставин (ринкових, економічних, правових тощо), втратило свою
корисність. Водночас такі активи можуть бути зруйнованими, частково
зруйнованими, або залишатись неушкодженими. Через неможливість їхнього
подальшого використання чи через використання такого майна не за
призначенням суб’єкти господарювання несуть втрати.
Втрати від зменшення корисності активу – це сума, на яку балансова
(залишкова)
вартість
активу
перевищує
суму
його
очікуваного
відшкодування [22]. Ознаками зменшення корисності активів, згідно з п. 6.
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 28 є наступні
(рис. 2).

http://efm.vsau.org/
При цьому на суму операції збільшують знос (амортизацію) основних засобів
чи інших необоротних активів за кредитом рахунку 13 «Знос (амортизація)
необоротних активів».
НП(С)БО 28 визначає, що після завершення впливу негативних факторів
та позитивних змін у ринковому, економічному, правовому середовищі, суб’єкт
господарювання має відновити вартість майна в обліку й звітності, а також
відобразити доходи від відновлення їхньої корисності активів. Ознаки
відновлення корисності майна представлені на рис. 3.

ОЗНАКИ ВІДНОВЛЕННЯ
КОРИСНОСТІ АКТИВІВ
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Суттєве збільшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду
Суттєві позитивні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому
середовищі, у якому діє підприємство
Зменшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка або інших ринкових ставок
доходу від інвестицій, яке може вплинути на ставку дисконту і суттєво збільшити суму
очікуваного відшкодування активу
Суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі очікувані
зміни в наступному періоді, які позитивно впливають на діяльність підприємства
Інші свідчення того, що ефективність активу є або буде кращою, ніж очікувалось

Рис. 3. Ознаки відновлення корисності необоротних активів
Джерело: сформовано автором на основі [22]

Вигоди від відновлення корисності активу за принципом відповідності
доходів і витрат потрібно визнавати доходами іншої діяльності. Активи,
водночас, відображаються в обліку й фінансовій звітності за переоціненою
вартістю. Амортизацію на майно, після відновлення корисності, потрібно
нараховувати на відновлену вартість, виходячи з терміну корисного
використання, переглянутого після переоцінки.
Отримані від відновлення корисності активів вигоди в обліку
відображаються за дебетом субрахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних
активів» та кредитом субрахунку 742 «Дохід від відновлення корисності активів».
Бойові дії на значній території нашої держави та тимчасова окупація
регіонів країни обумовили нагальну необхідність підтримки бізнесу на
відносно безпечних територіях. Застосування податкових важелів впливу на
економіку держави, посилення регулюючої функції податків в умовах воєнної
агресії Російської Федерації і стали причиною кардинальних змін у системі
оподаткування України. З 24 лютого 2022 р. було прийнято низку законодавчих
актів, які визначають податкову політику держави в умовах воєнного стану.
Найбільш вагомі зміни до ПКУ були внесені Законом України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України
щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2120-IX [23].
Зокрема, ним вносяться зміни до спрощеної системи оподаткування. Так, із
1 квітня 2022 року фізичні особи підприємці – платники єдиного податку
першої та другої групи, мають право не сплачувати єдиний податок. Водночас
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декларація платника єдиного податку фізичної особи – підприємця не
заповнюється такими платниками податку за період, у якому єдиний податок не
сплачується. Найбільші новації стосуються оподаткування платників єдиного
податку 3 групи, розглянемо їх у табл. 5.
Таблиця 5
Зміни в оподаткуванні платників єдиного податку 3 групи
Характеристики

Платники
податку

Відповідно до Закону України
№ 2120-IX (після 01.04.2022 р.)
Платниками єдиного податку третьої
групи можуть бути фізичні особи –
підприємці та юридичні особи –
суб’єкти господарювання будь-якої
організаційно-правової форми, у яких
протягом календарного року обсяг
доходу не перевищує 10 млрд грн.
За кількістю найманих працівників
обмежень немає.
2% від доходу

Податку на прибуток підприємств

Податку на додану вартість, податку
на прибуток підприємств

Квартал

Календарний місяць

Джерело: сформовано автором на основі [17, 23]

Сільськогосподарські підприємства – платники єдиного податку 4 групи,
як і інші суб’єкти господарювання, можуть перереєструватись для
використання спеціального режиму, як платники податку 3 групи.
Під час нарахування єдиного податку 4 групи суб’єкти господарювання
відносили його суму до складу загальновиробничих витрат, а після розподілу –
до собівартості виробленої продукції. Проте, єдиний податок 3 групи, за
вітчизняною обліковою практикою, відображається у складі адміністративних
витрат. Водночас, визнаються зобов’язання перед бюджетом за податками й
складається кореспонденція рахунків за дебетом рахунку 92 «Адміністративні
витрати» і кредитом субрахунку 641 «Розрахунки за податками».
Позаяк базою оподаткування єдиним податком 3 групи є дохід, логічно
під час облікового відображення його нарахування не збільшувати суму витрат,
а зменшувати суму доходу відповідного виду діяльності (основної, іншої
операційної, фінансової, інвестиційної) (табл. 6).
Таблиця 6
Пропонована кореспонденція рахунків з обліку єдиного податку
платників 3 групи
№ з/п

Зміст господарської операції

1
2

Відображено дохід від реалізації продукції, товарів, робіт (послуг)
Нараховано єдиний податок із доходу основної діяльності

3

Відображено дохід іншої операційної діяльності

4
5
6

Нараховано єдиний податок із доходу іншої операційної діяльності
Відображено дохід від фінансових операцій
Нараховано єдиний податок із доходу від фінансових операцій

7

Відображено дохід від інвестиційної та іншої діяльності

8

Нараховано єдиний податок з доходу від інвестиційної та іншої
діяльності

Джерело: сформовано автором
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Кореспонденція рахунків
Д-т
К-т
36
70
70
641
31, 37, 36, 48,
71
63 та ін.
71
641
14, 373
72, 73
72, 73
641
10, 13, 20, 36,
74
37, 42, 63 та ін.
74

641
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Ставки податку
Платники
єдиного податку
звільняються від
Податковий
(звітний) період

Відповідно до ПКУ
(до 01.04.2022 р.)
Платниками єдиного податку третьої групи можуть
бути фізичні особи – підприємці та юридичні особи –
суб’єкти господарювання будь-якої організаційноправової форми, у яких протягом календарного року
обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної
заробітної плати, установленої законом на 1 січня
податкового (звітного) року (на 2022 р. ця сума
складала 7 585 500 грн).
За кількістю найманих працівників обмежень немає.
3% та 5% від доходу
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Платники податків мають право подавати заяви про застосування
спрощеної системи оподаткування в будь-який час протягом дії воєнного стану.
Якщо суб’єкт господарювання подає заяву після 01.04.2022 р., то він стає
платником єдиного податку 3 групи з наступного робочого дня після подання
заяви [23].
Проте, як свідчить практика, вітчизняні підприємства не поспішають
скористатись правом переходу на спрощену систему оподаткування. Адже
оподаткування доходу обумовлює сплату податку навіть підприємствами,
у яких діяльність є збитковою. Економічна ж ситуація в країні обумовлює
значне зростання сум витрат господарської діяльності й підвищення
ризиків зменшення її ефективності. Підприємства несуть збитки і,
насправді, сплата податку в розмірі 2% від доходу є суттєвим податковим
навантаженням.
Висновки. Зважаючи на кардинальні зміни в економічному, ринковому,
правовому середовищі, функціонування бізнесових структур, викликаних
воєнною агресією Російської Федерації, у статті узагальнено особливості
інформаційного забезпечення потреб управління в умовах воєнного стану.
Нинішні особливості організації бізнес-процесів обумовлюють необхідність
адаптації їхнього документування для забезпечення безперервного обліку й
формування оптимальних інформаційних потоків. Це стало передумовою
певної лібералізації вимог до первинного обліку. Обґрунтовано методику
обліку державної допомоги сільськогосподарським товаровиробникам через
компенсації відсотків за залучення кредитних ресурсів. Майно підприємств,
яке через територіальне його розміщення у зоні активних бойових дій, на
тимчасово окупованих територіях чи через інші негативні фактори впливу
війни, втратило свою корисність, потрібно визнавати, як специфічний
об’єкт обліку, що потребує розробки особливої методики його оцінки.
Розроблено пропозиції щодо облікового відображення втрат корисності
такого майна. Зміни податкового законодавства й системи оподаткування
мають на меті посилення регуляторної функції податків, направленої на
активізацію економіки України й підтримку бізнесу. Запропоновано облікове
відображення розрахунків за єдиним податком платників 3 групи, що
дозволить, за його нарахування, зменшувати базу оподаткування (дохід),
на який зазначений податок нараховується, відповідно до чинного
законодавства.
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