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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Сучасні реалії розвитку 

аграрного сектору економіки в умовах поглиблення 

міжнародної економічної інтеграції свідчать про 

пріоритетність вирішення проблем, пов’язаних з 

ефективним розвитком підприємницьких структур 

агробізнесу. Функціонування аграрних товаровиробників 

повинно передбачати різнопланову державну підтримку у 

фіскальній сфері, у тому числі, надання певних пільг при 

оподаткуванні. Ефективне ведення агробізнесу можливе 

лише за умови стабільності та прогнозованості 

податкового законодавства, що забезпечує оптимальне 

податкове навантаження підприємств. Важливим при 

цьому для прийняття відповідних управлінських рішень є 

формування достовірної облікової інформації щодо 

основних показників виробничо-господарської діяльності 

суб’єктів агробізнесу. Отже, актуалізується проблема 

формування ефективної системи обліку, контролю та 

оподаткування господарюючих суб’єктів в агарному 

секторі економіки. 

Дослідженням особливостей обліку та 

оподаткування діяльності господарюючих суб’єктів в 

агарному секторі економіки в умовах трансформаційних 

змін податкового законодавства присвячені праці таких 

науковців, як Дем’яненко М.Я., Лупенко О.Ю., 

Онегіна В.М., Олійник О.В, Тулуш Л.Д, Сідоренко Р.В., 

Галицький О.М. Біла Л.М., Соколенко Л.Ф., Накісько О.В. 

та інших. Однак, динамічні зміни в податковому та 

бухгалтерському законодавстві з питань обліку, аудиту та 

оподаткування діяльності аграрних товаровиробників, 

крізь призму їх впливу на тенденції розвитку аграрного 

сектору економіки вимагають подальших наукових 

досліджень та опрацювання практичних рекомендацій для 

ефективного функціонування згаданих суб’єктів. 



Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами. Магістерська робота виконувалася відповідно до 
плану науково-дослідної роботи кафедри обліку та аудиту 
Харківського національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра Василенка за темою 
«Формування напрямів та механізмів підвищення 
ефективності агропромислового виробництва в умовах 
глобалізації», державний реєстраційний номер 
0116U007411. Автором в рамках даної тематики здійснено 
обґрунтування напрямів розвитку системи оподаткування 
суб’єктів в агарному секторі економіки та їх обліково-
аналітичного забезпечення діяльності.  

Мета та завдання магістерської роботи. Метою 
роботи є розробка теоретично-методичних та прикладних 
засад з удосконалення обліку та аудиту розрахунків за 
податками й обов’язковими платежами на аграрних 
підприємствах. 

Мета магістерської роботи обумовила необхідність 
вирішення наступних завдань: 

- визначити місце розрахунків за податками й 
платежами в системі поточних зобов’язань; 

- вивчити сутність податків та їх класифікацію, 
окреслити особливості податкової системи для 
господарюючих суб’єктів в агарному секторі економіки;  

- розкрити теоретичні та нормативно-правові 
основи регулювання податкового аудиту та аудиту 
розрахунків з бюджетом з врахуванням специфіки в 
аграрній сфері; 

- оцінити сучасний фінансово-економічний стан 
діяльності господарюючих суб’єктів в агарному секторі 
економіки (за даними діяльності Сільськогосподарського 
кооперативу імені В.П. Чкалова); 

- дослідити облікову систему та особливості її 
аудиту на мікрорівні (за даними Сільськогосподарського 
кооперативу імені В.П. Чкалова); 



- розробити напрями розвитку системи 

оподатування аграрних підприємств та інших суб’єктів 

аграрної економіки;  

- обґрунтувати напрями удосконалення обліку та 

аудиту розрахунків за податками й платежами 

господарюючих суб’єктів в агарному секторі економіки; 

- здійснити економічне обґрунтування запропонованих 

напрямів удосконалення обліку та аудиту розрахунків за 

податками й платежами на макро та мікрорівні. 

Об’єктом дослідження є процес обліку та аудиту 

розрахунків за податками й платежами господарюючих 

суб’єктів в агарному секторі економіки.  

Предметом дослідження є теоретичні, методичні й 

організаційні аспекти обліку та аудиту розрахунків за 

податками й платежами господарюючих суб’єктів в 

агарному секторі економіки.  

Методи дослідження. Методами дослідження є 

діалектичний підхід до вивчення сучасного стану обліку та 

аудиту розрахунків з бюджетом та його оцінка. На підставі 

діалектичного методу наукового пізнання у роботі 

проведено аналіз і синтез загальних понять, поєднання 

історичного і логічного в еволюції обліку розрахунків з 

бюджетом. У процесі дослідження застосовувалися 

прийоми групування, статистичних порівнянь, а також 

методи аналізу, синтезу, спостереження, узагальнення та 

графічного зображення даних.  

Інформаційною базою дослідження були 

законодавчі та нормативні акти Верховної Ради та 

Кабінету Міністрів України, Президента України, 

Національного банку України, первинні документи, 

регістри синтетичного і аналітичного обліку, фінансова, 

податкова та статистична звітність, матеріали контролю 

Сільськогосподарського кооперативу імені В.П. Чкалова, 

літературні джерела, а також результати власних 

досліджень та розрахунків. 



Наукова новизна одержаних результатів полягає 
в обґрунтуванні на теоретичному та практичному рівні 
заходів щодо удосконалення організації та методики 
ведення обліку та аудиту розрахунків за податками й 
платежами на аграрних підприємствах. 

В процесі проведеного дослідження одержано 
наступні основні результати, що характеризують новизну, 
розкривають зміст роботи і виносяться на захист: 

удосконалено: 
- класифікацію зобов’язань, в якій виділено 

зобов’язання макрорівня та зобов’язання мезо- та мікрорівня, 
де зобов’язання макрорівня характеризують політичні, 
економічні та соціальні процеси, які опосередковуються 
настанням правовідносин (такі зобов’язання визначаються 
чинним законодавством в частині забезпечення охорони 
державної і приватної власності, прав та інтересів громадян) 
а зобов’язання мезо- та мікрорівнів характеризують 
багатосторонні або двосторонні правовідносини суб’єктів 
економічної діяльності; 

набуло подальшого розвитку: 
- сутність дефініції «кредиторська заборгованість», 

під якою слід розуміти результат правовідносин суб’єкта 
господарювання, який є наслідком вчинення певної дії 
одного суб’єкта до іншого суб’єкта господарювання, 
фізичної особи, держави, позабюджетного фонду щодо 
передачі товарно-матеріальних цінностей, грошових 
коштів чи інших активів, надання послуг, виконання робіт, 
або дії законодавчо-нормативних документів (виникнення 
заборгованості з податків чи інших обов’язкових платежів 
перед бюджетом та позабюджетними цільовими фондами) 
та надає кредитору право вимоги. 

- напрями реформування системи оподаткування 
аграрного бізнесу шляхом забезпечення оптимального 
поєднання фіскальних та регулюючих властивостей 
податкового механізму, стимулювання формування 
багатоукладної економіки сільських територій та 



підвищення рівня сільської зайнятості та повинні бути 
реалізовані з врахуванням, що в галузі об’єктивно існують 
особливі умови господарювання, які провинні проявлятись 
у застосуванні спрощених механізмів справляння та 
адміністрування податків, особливо при оподаткуванні 
суб’єктів малого і середнього аграрного бізнесу.  

- організаційні засади впровадження та здійснення 

аутсорсингу з бухгалтерського обліку для малих аграрних 

підприємств, в тому числі з орієнтацією на податкову 

складову.  

Особистий внесок здобувача. Магістерська робота 

є самостійно виконаною завершеною науковою працею, в 

якій викладено авторський підхід до вирішення 

поставленого завдання.  

Практичне значення одержаних результатів. 

Основні положення магістерської роботи доведені до рівня 

практичних рекомендацій з обліку та оподаткування 

заробітної плати та інших виплат працівникам на аграрних 

підприємствах. Результати дослідження прийняті до 

впровадження у практичну діяльність підприємства – 

Сільськогосподарського кооперативу імені В.П. Чкалова. 

Особистий внесок здобувача. Магістерська робота 

є самостійно виконаною завершеною науковою працею, в 

якій викладено авторський підхід до вирішення 

поставленого завдання.  

Практичне значення одержаних результатів. 

Основні положення магістерської роботи доведені до рівня 

практичних рекомендацій з обліку та аудиту основних 

засобів на підприємствах. Результати дослідження 

прийняті до впровадження у практичну діяльність 

підприємства – Сільськогосподарського кооперативу 

імені В.П. Чкалова.  

Апробація результатів магістерської роботи. 
Основні результати магістерської роботи доповідалися, 



обговорювалися та отримали позитивну оцінку на науково-

практичних конференціях, зокрема на XV Міжнародному 

форумі молоді «Молодь і сільськогосподарська техніка у 

XXI сторіччі» (м. Харків, ХНТУСГ, 4-5 квітня 2019 р.) та 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 

здобувачів вищої освіти та молодих вчених (м. Рівне, 

НУВГП, 17 квітня 2019 року).  

Публікації. За результатами дослідження 

опубліковано 4 наукових праці загальним обсягом 

0,37 ум. др. арк., у тому числі – 1 стаття у віснику 

студентського товариства та 3 публікації у матеріалах 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференцій та форумів. 

Структура та обсяг магістерської роботи. 
Основний зміст роботи викладений на 116 сторінках 

комп’ютерного тексту. Робота складається із анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку 

використаних джерел із 105 найменувань, містить 12 

таблиць, 4 рисунки та 15 додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі «Загальні положення обліку та 

аудиту розрахунків за податками й платежами» 

розглянуто визначення і визнання зобов’язань, 

класифікацію та оцінку зобов’язань, види податків та їх 

класифікація, сутність, мету та завдання аудиту, 

інформаційне забезпечення аудиту розрахунків за 

податками й  платежами. 

У другому розділі «Стан обліку та аудиту 

розрахунків за податками й платежами» приведено 

організаційно-економічну характеристика Сільсько-

господарського кооперативу імені В.П. Чкалова, 

розглянуто економічний зміст розрахунків з бюджетом та 

завдання їх обліку, характеристику податків, які сплачує 



підприємство, первинний, синтетичний і аналітичний облік 

розрахунків за податками й платежами, методику 

проведення аудиту розрахунків за податками й платежами 

та порядок оформлення підсумкової документації за 

результатами аудиту. 

У третьому розділі «Удосконалення обліку та 

аудиту розрахунків за податками й платежами» 

обґрунтовано шляхи розвитку оподаткування з метою 

стимулювання господарюючих суб’єктів в аграрній сфері 

економіки, удосконалення обліку та аудиту розрахунків за 

податками й платежами, аудит в умовах застосування 

комп’ютерних технологій.  

 

ВИСНОВКИ 
 

Отримані в ході дослідження результати магістерської 

роботи вирішують важливе науково-практичне завдання 

щодо обґрунтування теоретичних засад та практичних 

рекомендацій з удосконалення обліку та аудиту основних 

засобів на підприємстві.  

За результатами дослідження можна зробити такі 

основні висновки: 

1. Обґрунтовано сутність дефініції «кредиторська 

заборгованість», під якою слід розуміти результат 

правовідносин суб’єкта господарювання, який є наслідком 

вчинення певної дії одного суб’єкта до іншого суб’єкта 

господарювання, фізичної особи, держави, 

позабюджетного фонду щодо передачі товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів чи інших 

активів, надання послуг, виконання робіт, або дії 

законодавчо-нормативних документів (виникнення 

заборгованості з податків чи інших обов’язкових платежів 

перед бюджетом та позабюджетними цільовими фондами) 

та надає кредитору право вимоги. 



2. Запропоновано генеральну класифікацію 
зобов’язань на зобов’язання макрорівня та зобов’язання 
мезо- та мікрорівня. Встановлено, що зобов’язання 
макрорівня характеризують політичні, економічні та 
соціальні процеси, які опосередковуються настанням 
правовідносин. Такі зобов’язання визначаються чинним 
законодавством в частині забезпечення охорони державної 
і приватної власності, прав та інтересів громадян. 
Зобов’язання мезо- та мікрорівнів характеризують 
багатосторонні або двосторонні правовідносини суб’єктів 
економічної діяльності. Викладені положення з групування 
видів зобов’язань на основі системного підходу 
дозволяють узгодити вплив економічних і правових 
складових на відносини суб’єктів господарювання, рівнів 
економічної діяльності та створюють теоретичну базу 
розвитку методологічного забезпечення бухгалтерського 
обліку і контролю зобов’язань. 

3. Визначено, що податковий аудит сприяє 
організації ефективної системи оподаткування в сучасних 
умовах та зміцненні економічної безпеки підприємства. 
Запропонований у роботі алгоритм податкового аудиту 
дасть змогу його оптимізувати у розрізі об’єктів 
оподаткування та підвищить його результативність. 
Встановлено, що існують прогалини в законодавчому 
регулюванні податкового аудиту, зокрема звіт аудитора, 
що є законодавчо не закріплений, при проведенні 
податкової перевірки податковими органами не буде грати 
ніякої ролі. Такий стан справ є несприятливим для 
налагодженої взаємодії фіскальних органів та 
господарюючих суб’єктів і наражає останніх на ризик 
здійснення неправомірних порушень. 

4. Дано комплексну організаційно-економічну 
характеристику Сільськогосподарського кооперативу імені 
В.П. Чкалова, яке за розмірами є малим підприємством, про 
що, зокрема, свідчать показники виручки та чисельності 



працівників. Впродовж 2016-2018 рр. підприємство 
відповідно до основного показника розміру підприємства – 
валової продукції у постійних цінах – здійснює розширене 
відтворення. За три роки приріст продукції склав 27,0%. 
Обсяг виручки від реалізації продукції галузі рослинництва 
(тваринництво на підприємстві відсутнє) в 2018 р. 
порівняно з 2017 р. діяльності зріс на 71,8%. Підприємство 
обробляє трохи більше ніж 200 га ріллі, на якій вирощує 
високодохідні зернові та технічні культури. На підприємстві 
у 2018 р. у середньому працювало 4 особи. Інші роботи 
виконується за рахунок придбання послуг у інших 
підприємств або фізичних осіб. Рівень рентабельності 
виробництва впродовж 2017 та 2018 рр. складає 34,5-36,5%, 
що можна вважати достатнім для забезпечення поступового 
розвитку, втім, встановлено, що кооператив має інші 
операційні витрати, витрати на адміністрацію на 
загальногосподарські потреби, які призводили до збитків у 
2016 та 2017 рр., а у 2018 р. підприємство отримала 
незначні 5,6 тис. грн чистого прибутку. 

5. Визначено, що Сільськогосподарського 

кооперативу імені В.П. Чкалова сплачує податок на 

прибуток підприємства, тобто знаходиться на загальній 

системі оподаткування. У 2018 р. Сільськогосподарський 

кооператив імені В.П. Чкалова сплачує чотири податки 

(податок на прибуток, земельний податок, екологічний 

податок, рентну плату за спеціальне використання води) та 

єдиний соціальний внесок. Підприємство не є платником 

ПДВ, що підтверджено рішенням про анулювання 

реєстрації платника податку на додану вартість. Загальна 

сума податків, що сплачені до бюджету, в абсолютному 

вираженні у 2017 р. склала 78186,52 грн, а податкове 

навантаження – 9,2%. Найбільший рівень податкового 

навантаження створює податок на землю – 5%.  
6. Дослідження організації бухгалтерського обліку та 

контролю показало, що Сільськогосподарський кооператив 



імені В.П. Чкалова ведення обліку здійснюється керівником 
підприємства, що обумовлено його незначним розміром. 
Встановлено, що підприємство складає фінансовий звіт 
суб’єкта малого підприємництва, який включає Баланс (ф. 
№ 1-м) та Звіт про фінансові результати (ф. № 2-м). 
Виявлено ряд недоліків в організації та веденні обліку, що, в 
першу чергу, викликано орієнтацією підприємства на 
здійснення податкового обліку та заповнення податкових 
декларацій. Ключовим недоліком є відсутність 
раціонального аналітичного обліку майже по всім об’єктам 
обліку. Синтетичні регістри складаються в довільній формі, 
іноді навіть без проставляння кореспонденцій. На 
підприємстві не затверджено Наказ про облікову політику та 
додатки до нього.  

7. Розкрито методику проведення аудиту 
розрахунків з бюджетом за податками через обґрунтування 
деталізацію його етапів: 1) попередня оцінка існуючої 
системи оподаткування суб’єкта господарювання; 
2) планування аудиту оподаткування; 3) перевірка та 
підтвердження правильності нарахування та сплати 
підприємством податків і зборів у бюджет та 
позабюджетні фонди; 4) узагальнення результатів 
перевірки, складання аудиторського звіту чи іншого 
підсумкового документа, який відповідає характеру 
аудиторського завдання, розроблення рекомендацій для 
клієнта з питань оподаткування.  

8. Обґрунтовано, що зі зміною ситуації у сільському 
господарстві та в економіці в цілому система 
оподаткування сільськогосподарської діяльності потребує 
серйозного реформування, в першу чергу в частині 
усунення диспропорцій у оподаткуванні різних категорій 
господарюючих суб’єктів аграрної сфери економіки. 
Доведено, що, разом з тим, система оподаткування в 
аграрній сфері, де об’єктивно існують особливі умови 
господарювання, повинна зберегти свою стимулюючу 
спрямованість, що, поряд з іншим, провинно проявлятись у 



застосуванні спрощених механізмів справляння та 
адміністрування податків, особливо при оподаткуванні 
суб’єктів малого і середнього аграрного бізнесу. 
Диференціація умов оподаткування повинна 
здійснюватися на основі науково опрацьованих критеріїв, а 
не політичних домовленостей. Напрями реформування 
повинні передбачати оптимальне поєднання фіскальних та 
регулюючих властивостей податкового механізму, 
стимулювати формування багатоукладної економіки 
сільських територій та підвищення рівня сільської 
зайнятості. 

9. Встановлено, що зважаючи на складність системи 

оподаткування в Україні та інформаційні потреби 

сучасних суб’єктів господарювання, є недоцільним 

ведення обліку керівником підприємства та застосування 

ручної форми обліку. Альтернативою може стати 

аутсорсинг в сільському господарстві, що може 

забезпечити доступ малих аграрних підприємств до нових 

виробничих і організаторських технологій й поштовхом 

до поновлення їх виробничих сил в разі використання 

методів Одним із видів аутсорсингу – є ведення 

бухгалтерського обліку, зокрема з орієнтацією на 

податкову складову. Встановлено, що найбільшим 

сегментом користувачів, що застосовують аутсорсинг є 

малий бізнес, переважно через те, що мають невеликий 

документообіг, кілька осіб у штаті, малу кількість 

господарських операцій. Запропоновано організаційні 

основи здійснення аутсорсингу з бухгалтерського обліку на 

малих аграрних підприємствах. 
10. Запропоновано науково-практичні підходи до 

автоматизації аудиту аграрних підприємств з врахуванням 
розвитку сучасного інформаційного забезпечення та 
діючих нормативно-правових обмежень щодо 
використання окремих та обслуговування програмних 
продуктів, що діють в Україні. 
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Кваліфікаційна (магістерська) робота присвячена 



теоретико-методологічне обґрунтування та розробці 
практичних рекомендацій з удосконалення обліку та 
аудиту розрахунків за податками й платежами аграрних 
підприємств. 

Визначено місце розрахунків за податками й 

платежами в системі зобов’язань аграрних підприємств та 

уточнено їх класифікацію.  

Проаналізовано сучасний стан та розвиток податків 

та зборів в Україні через їх класифікацію, в контексті 

джерела формування зобов’язань аграрних підприємств 

перед бюджетом.  

Проаналізовано сутність аудиту, його мету на 

завдання в сучасних умовах з акцентом на специфічний 

об’єкт контролю – нарахування та сплату податків 

підприємства. Акцентовано увагу на аудиті оподаткуванні, 

як окремому виді аудиту.  

Проведено аналіз фінансово-економічного стану 

діяльності аграрних підприємств (за даними 

Сільськогосподарський кооператив імені В.П. Чкалова), 

визначено податкове навантаження підприємства. 

Виявлено проблемні моменти в організації і методиці 

здійснення обліку розрахунків за податками й платежами 

на малих аграрних підприємствах, де облік ведеться 

керівником.  

Запропоновано шляхи реформування податкової 

системи для малих та середніх аграрних підприємств. 

Розроблено організаційні засади впровадження та 

здійснення аутсорсингу з бухгалтерського обліку для малих 

аграрних підприємств, в тому числі з орієнтацією на 

податкову складову.  

Ключові слова: кредиторська заборгованість, 

податки, розрахунки з бюджетом, бухгалтерський облік, 

податковий аудит, аутсорсинг.  
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Qualification work for the Master’s degree is devoted to 
theoretical and methodological substantiation and development of 
practical recommendations for improvement of accounting and 
audit of payments on taxes and payments of agricultural 
enterprises. 

The place of payments for taxes and payments in the 
system of obligations of agricultural enterprises is determined and 
their classification is specified. 

The current state and development of taxes and levies in 
Ukraine through their classification are analyzed in the context of 
the source of formation of obligations of agricultural enterprises 
before the budget. 

The essence of the audit, its purpose for the task in modern 
conditions with an emphasis on the specific object of control – 
accrual and payment of taxes of the enterprise are analyzed. 
Emphasis is placed on tax auditing as a separate type of audit. 

The analysis of the financial and economic state and 
accounting and control organization of agricultural enterprises 
(according to the V.P. Chkalov Agricultural Cooperative) was 
carried out, the tax burden of the enterprise was determined.  

Ways to reform the tax system for small and medium-sized 
agricultural enterprises are proposed. Organizational principles of 
implementation and implementation of accounting outsourcing for 
small agricultural enterprises, including tax-oriented orientation, 
have been developed. 

Keywords: accounts payable, taxes, budgetary calculations, 
accounting, tax audit, outsourcing. 


