
Фаріон Антоніна 

Тернопільський національний економічний університет 

м. Тернопіль  

ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОГО 
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ІНФОРМАЦІЇ 

В стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі 

виокремлено одну з наведених позицій, яку представлено у формі створення інформаційно-

аналітичної системи моніторингу виконання бюджетів у режимі реального часу (2008–

2015 рр.) та уніфікації програмного забезпечення з бухгалтерського обліку суб’єктів 

державного сектору (2008 р.). Втім, варто пояснити, що передбачені методологічні розробки 

автоматично передбачають їх кінцеву формалізацію у вигляді нормативно-правових актів 

регламентації бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління [1].  

Виокремлення серед концептуальних напрямів реформування бухгалтерського обліку 

сектору загального державного управління питання впровадження інформаційних технологій 

доцільно вирішувати через організацію процесу автоматизації за окремими об’єктами обліку 

– нефінансових активів, фінансових активів, зобов’язань, забезпечення, власного капіталу, 

фінансових результатів, доходів, витрат, позабалансових активів та зобов’язань – у 

комплексному поєднанні на виході на План рахунків,  а отже, й на формування Головної 

книги. Метою створення суцільного уніфікованого програмного комплексу щодо 

бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління є мінімізація шляху 

збирання й опрацювання інформації, максимальна оперативність інформації, прозорість і 

суцільна підконтрольність операцій із виконання бюджетів та кошторисів. При побудові 

програмного забезпечення мають бути використані такі методи: системний підхід, 

моделювання, проектний, графічний, аналітичний, спостереження, розрахунковий, сітьовий, 

експертних оцінок [2, с. 20, 21]. Для врахування інтеграційних можливостей системи 

бухгалтерського обліку в СЗДУ в процесі управління його об’єктами необхідно 

використовувати багаторівневий системний підхід (рис. 1), який передбачає [3; 4]. На 

теоретичному рівні – розроблення класифікацій, сукупність яких виявиться достатньою для 

характеристики об’єктів обліку в процесі автоматизації бухгалтерського обліку в СЗДУ; на 

концептуальному рівні – визначення принципів організації, цілей і головних завдань обліку, 

розроблення підходів до врахування взаємозв’язків обліку СЗДУ з іншими функціями 

управління, а також підходу, котрий передбачає інтеграцію обліку з іншими функціями 

управління; на методичному рівні – побудова моделі обліку, яка б практично реалізувала 



принципи організації обліку, узгоджувала її функціонування з плановою; на практичному рівні 

– реалізацію концептуальних і методичних рішень. 
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                   Рис.1 Схема системного підходу до бухгалтерського обліку суб’єктів СЗДУ        
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