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відділу з метою реалізації обліково-аналітичного забезпечення проце-
сів управління, у тому числі й необоротними активами. 

 удосконалення аналітичної системи за рахунок розширення 
показників аналізу ефективності використання основних засобів під-
приємства з метою більш детального дослідження необоротних активів 
підприємства, а також прийняття більш обґрунтованих управлінських 
рішень. 
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Бюджетні організації є звичайними суб’єктами різних, за напрям-
ками, сфер діяльності. Бухгалтерський облік бюджетних організацій є 
важливим елементом в інфраструктурі ринкової економіки. Тому, для 
гарного функціонування бюджетної сфери потрібно вдосконалювати 
системи обліку, враховуючи нові процеси і явища. 

В обліку державного сектора наявні такі проблеми, як: 1) відсут-
ність розроблення єдиних підходів для удосконалення системи обліку 
за вимогами міжнародних стандартів; 2) не уніфікована організація та 
інформаційне забезпечення обліку; 3) не розроблені питання,щодо пе-
реходу до єдиних методологічних засад. 

Метою модернізації обліку є вдосконалення законодавчо-
нормативної бази та його адаптація до вимог міжнародної практики. 

Важливим підходом у реформуванні є використання управлінсь-
кого обліку, який допоможе адаптуватися до сучасних господарських 
умов та посилить контроль за ефективність використання коштів бю-
джету. 

Одним з напрямків удосконалення обліку в бюджетних організа-
ція є оновлення нормативної бази з обліку. А також, застосування мі-
жнародних стандартів, які містять в собі концептуальні положення, 
методологічні підходи щодо розкриття інформації та оцінки, які в 
свою чергу доповнять відповідні стандарти  враховуючи соціально-
економічний розвиток певної країни. Фінансова звітність складена за 
міжнародними стандартами має відображати інформацію, щодо ре-
зультатів діяльності та грошових потоків організації, та відображати 
ефективність  використання виділених йому ресурсів. 

Треба звернути увагу на удосконалення плану рахунків для бю-
джетних установ, він повинен бути узгоджений з бюджетною класифі-
кацією, формувати національні рахунки та базуватися на методі нара-
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хувань. 
Необхідно впровадити систему управління бюджетним обліком 

та звітністю, яка побудована за методом нарахування, цей принцип 
ґрунтується на тому, що витрати відображаються у мірі їх виникнення, 
а не в міру їх фактичного виникнення або виплата авансу. Це дозво-
лить контролювати результативність використання коштів бюджету  
після завершення програми та допоможе оцінити зобов’язання та акти-
ви органів державної влади 

В бюджетних установах на сьогоднішній день застосовується ме-
моріально-ордерна форма обліку, яка потребує певного удосконален-
ня, бо має такі недоліки, як трудомісткість та непристосованість облі-
кових регістрів до систем звітних показників. А це, в свою чергу, при-
зводить до необхідності виконання додаткових вибірок, розрахунків та 
групувань при складанні звітності. Тому потрібно розробити меморіа-
льно-ордерну форму так, щоб  вона характеризувалася достовірністю 
та оперативністю механізму формування показників. 

Отже, бухгалтерський облік в державному секторі потребує вдос-
коналення методичного забезпечення, шляхом його гармонізації із мі-
жнародними стандартами, удосконалення складання звітності та  фор-
мування єдиної законодавчо-нормативної бази. 
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Головною метою бухгалтерського обліку на сільськогосподарсь-
кій агрофірмі є аналіз, інтерпретація та використання економічної ін-
формації для виявлення тенденцій розвитку підприємства, вибору ва-
ріанту та прийняття управлінських рішень.  

Облікова інформація використовується на наступних рівнях 
управління: внутрішньогосподарському (у виробничих підрозділах - 
дані первинного та зведеного обліку), загальногосподарському (по 
господарству в цілому – дані поточного бухгалтерського обліку, вклю-
чаючи дані звітності) та зовнішньому рівні управління сільськогоспо-
дарським виробництвом (використовується в основному квартальна та 
річна бухгалтерська звітність).  

Бухгалтерський облік відповідно до законодавства України до-
зволяє сільськогосподарським підприємствам вирішити такі завдання: 

- формувати повну та достовірну інформацію про діяльність під-
приємства та його майновий стан;  


