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Аналіз поняття розподілу повноважень серед об’єктів бухгалтерського обліку
беручи до уваги стратегію модернізації у державному секторі України
Реформування бухгалтерського обліку у державному секторі України, метою якого було приведення у
відповідність до вимог міжнародних стандартів, призвело до певних невідповідностей, пов’язаних з
розподілом повноважень суб’єктів бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим, важливо не лише проаналізувати
методики перерахунку, а й розширити повноваження суб’єктів бухгалтерського обліку. Уникнення
дублювання функцій дозволить гармонізувати систему бухгалтерського обліку, спростити механізми
формування даних та збільшити ефективність прийняття управлінських рішень. Застосування підходів до
розподілу повноважень суб’єктів бухгалтерського обліку та зв’язків між ними покращить якість та вихідні
характеристики інформації, які в подальшому будуть використовуються при прийнятті управлінських рішень.
Результати дослідження можуть слугувати основою для розробки загальної системи управління інформацією
для підприємств державного сектору з метою покращення якості їх діяльності.
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Анализ понятия распределения полномочий среди объектов бухгалтерского учета
принимая во внимание стратегию модернизации в государственном секторе
Украины
Реформирование бухгалтерского учета в государственном секторе Украины, целью которого было
приведение в соответствие с требованиями международных стандартов, привело к определенным
несоответствиям, связанным с распределением полномочий субъектов бухгалтерского учета. В связи с этим,
важно не только проанализировать методики перерасчета, но и расширить полномочия субъектов
бухгалтерского учета. Предотвращение дублирования функций позволит гармонизировать систему
бухгалтерского учета, упростить механизмы формирования данных и увеличить эффективность принятия
управленческих решений. Применение подходов к распределению полномочий субъектов бухгалтерского
учета и связей между ними улучшит качество и исходные характеристики информации, которые в
дальнейшем будут использоваться при принятии управленческих решений. Результаты исследования могут
служить основой для разработки общей системы управления информацией для предприятий
государственного сектора с целью улучшения качества их деятельности.
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