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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. 

 
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Баличева І.О. 
Науковий керівник – Кравцова С.В., ст. викладач 
 

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;  
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- надавати інформацію для контролю за дотриманням законодав-
ства України при здійсненні організацією господарських операцій, 
наявністю та рухом майна та зобов'язань, використанням матеріаль-
них, трудових та фінансових ресурсів відповідно до затверджених 
норм, нормативами та кошторисами; 

- запобігати негативним явищам в господарсько-фінансової дія-
льності підприємства; 

- виявляти та мобілізувати внутрішньогосподарські резерви за-
безпечення фінансової стійкості підприємства; 

- здійснювати оцінку фактичного використання виявлених резер-
вів. 

Виділяють наступні основні особливості бухгалтерського обліку 
на сільськогосподарській агрофірмі:  

1. Головним засобом виробництва в сільському господарстві є 
земля, тому необхідний бухгалтерський облік земельних угідь та фі-
нансових вкладень в них. При організації та веденні обліку земель в 
сільському господарстві земельні угіддя відображають в натуральних 
показниках (гектарах), в грошовому вираженні показують додаткові (в 
якості капітальних) вкладення та покупні землі. 

2. Специфіка бухгалтерського обліку в агропромисловому секторі 
обумовлена неоднаковою природою галузей сільського господарства 
(рослинництво, тваринництво, допоміжне виробництво та т.д.) та від-
повідно відбуваються в них змінами (посів, оприбуткування врожаю, 
приріст живої маси, приплід тощо.). 

3. У сільському господарстві через дії кліматичних чинників ви-
робництво сезонне (в першу чергу це стосується рослинництва). Бух-
галтерський облік покликаний відображати сезонність робіт та витрат, 
яка, в свою чергу, впливає на бухгалтерський облік (наприклад, в пері-
од збирання та основних сільськогосподарських робіт обсяг облікових 
робіт зростає, а в період сезонного зменшення обсягу робіт скорочу-
ється). 

4. Найчастіше від однієї культури або одного виду худоби отри-
мують кілька видів продукції. Це призводить до необхідності розме-
жування витрат в бухгалтерському обліку. 

5. Виробництво сільськогосподарської продукції ¾ тривалий 
процес, іноді воно займає більше одного календарного року. За деяки-
ми сільськогосподарським культурам та тваринам витрати здійсню-
ються в поточному звітному році, а продукцію отримують тільки в 
наступному звітному році (озимі зернові культури, відгодівлю молод-
няка великої рогатої худоби та ін.). З цієї причини в обліку витрати 
розмежовують за виробничими циклами, що не збігається з календар-
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ним роком: витрати минулих років під врожай поточного року, витра-
ти поточного року під урожай майбутніх років та вартості поточного 
року під урожай цього ж року. 

6. Частина продукції власного виробництва надходить на внутрі-
шньогосподарське споживання (внутрішній оборот): продукція рос-
линництва ¾ на насіння, корм худобі, в переробку; продукція тварин-
ництва ¾ на добрива в рослинництві, корм худобі. У зв'язку з цим не-
обхідно чітке відображення руху продукції на всіх етапах внутрішньо-
господарського обороту. 

7. В аграрному виробництві використовується різноманітна сіль-
ськогосподарська техніка, що вимагає достовірного бухгалтерського 
обліку всіх мобільних машин та механізмів. 

Таким чином, система бухгалтерського обліку сільськогосподар-
ської агрофірми знаходиться в залежності від організаційно-правової 
форми, організації аграрного виробництва та спеціалізації господарст-
ва, але при цьому їй притаманні загальні риси, характерні для обліку в 
будь-якій галузі народного господарства: облік будується за єдиним 
уніфікованим Плану рахунків, застосовуються типові регістри бухгал-
терського обліку та форми, а також методи організації облікових робіт. 

 
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ  
ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 

Наліваєва Т.А. 
Науковий керівник – Власова О.Є., канд. екон. наук, доцент 
 

В сучасному світі існування будь-якого підприємства не можливе 
без встановлення відносин з партнерами, тобто покупцями та постача-
льниками. На сьогоднішній день під час досить не стійкого фінансово-
го становища в країні, виникає проблема того що підприємства не мо-
жуть стягнути борги зі своїх контрагентів за різних на це причин. До 
погіршення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства 
може призвести значне зростання дебіторської заборгованості, яке ви-
кликане низькою платоспроможністю контрагентів. В свою чергу ця 
ситуація позбавляє підприємство інвестиційної привабливості, а в де-
яких випадках може призвести й до банкрутства підприємства. 

Ефективне управління дебіторською заборгованістю певною час-
тиною залежить від інформаційного забезпечення та його якості. Інфо-
рмаційне забезпечення процесу управління ґрунтується на даних бух-
галтерського обліку. І вже безпосередньо в процесі здійснення госпо-
дарської діяльності важливою є інформація щодо об'єктивності та пов-
ноти відображення дебіторської заборгованості.  


