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У статті розглянуто ключові проблеми обліково3аналітичного забезпечення управління державним
сектором і розвитку бюджетних установ за умов застосування інформаційних технологій та програмних
продуктів. Запропоновано напрями їх вирішення на основі виокремлення шляхів поетапної автомати3
зації однотипних економічних операцій. Сформовано основні критерії та принципи побудови форм ав3
томатизованої системи бухгалтерського обліку та заходи щодо удосконалення організації обліку бюд3
жетних установ в Україні.
The article deals with key issues in accounting and analytical performance of budget institutions through
the use of information technology and software products. Directions to solve them on the basis of selection by
gradual automation of similar operation,the basic criteria and principles form the automated system and measures
to improve the accounting of Ukrainian budget institutions.
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ВСТУП
ПрагненняУкраїни увійтидо Європейського Союзу
потребують вироблення чітких заходів та обгрунтуван(
ня основних напрямів реформування ключових галузей
економіки України. Особливо це стосується державно(
го сектора, в якомудосить тривалий час використову(
вались застарілі механізми. Саме тому з метою підви(
щення його якості потрібно здійснити поступове онов(
лення основоположних засад його функціонування та
подальшого розвитку на перспективу.
Процес адаптації та гармонізації міжнародних стан(
дартів бухгалтерського обліку з діючими правилами про(
ведення бухгалтерського обліку і складання усіх видів
звітності в державному секторі України, їх транспарент(
ності з відповідними даними інших держав світу потребує
реалізації сформованих Національних положень (стан(
дартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, що
затверджені Наказом Міністерства фінансів України від
25.01.2012р. №52 і почнуть діяти з 01.01.2013 р. Потрібно
вирішити існуючі проблеми організаційного і методологі(
чного характеру в державному секторі України.

www.economy.in.ua

Розв'язання даних проблем вимагає побудови ефек(
тивної і результативної системи бухгалтерського об(
лікуза умов застосування оновленого набору інформа(
ційних технологій. Використання новітніх інформацій(
них технологій і програмних продуктів вносить зміни
безпосередньо в технологію організації бухгалтерсько(
го обліку в державному секторі, оскільки саме новітні
технології спрямовані на удосконалення підходів та
інструментів у способах обробки, аналізу та викорис(
тання облікової інформації.
Процес автоматизації бухгалтерського обліку в
бюджетних установах України із застосуванням сучас(
них інформаційних технологій та програмних продуктів
спроможний впливати на ефективність та інтенсифіка(
цію використання наявних ресурсів бюджетної сфери.
У зв'язку з цим дослідження автоматизації процесів
бухгалтерського обліку є особливо актуальними питан(
нями на сучасному етапі розвитку економіки України.Ці
питання розглядаються провідними науковцями та
практиками державної влади (М.Р. Лучко, С.В. Свірко,
Н.І. Сушко, М.Н. Хорунжак та інші).
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Таблиця 1. Основні переваги та недоліки автоматизації бухгалтерського обліку
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
бюджетних установ України
Проблеми організа(
ційного і методичного
ʋ
ɉɟɪɟɜɚɝɢ
ɇɟɞɨɥɿɤɢ
характеру в державному
1
2
3
секторі України, зокре(
1
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɟ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɡɧɚɱɧɢɯ
ма, які пов'язані з авто(
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɿɤɨɜɨʀ
ɪɨɡɦɿɪɚɯ
матизованим здійснен(
ɫɢɫɬɟɦɢ.
ням обліку в бюджетних
2
Ɇɿɧɿɦɿɡɚɰɿɹ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ
ɉɨɫɢɥɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɨʀ
установах залишається
ɡɚɩɢɫɿɜ ɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ.
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɜɿɞ
недостатньо вивченими і
ɯɚɤɟɪɫɶɤɢɯ ɚɬɚɤ ɬɚ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ
є відкритою нішою для
ʀʀ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ
подальших досліджень
3
ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɟ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɡɚ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɨɛɥɿɤɭ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɧɟ ɦɨɠɟ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ ɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɢɤɥɸɱɢɬɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ,
та спостережень.
ɳɨ ɧɟ ɦɢɧɭɱɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ
Комп'ютеризація од(
ɩɨɦɢɥɨɤ ɿ ɜɢɞɨɡɦɿɧɟɧɧɹɨɛɥɿɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
нотипних економічних
4
ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ
Ⱥɥɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɜɠɞɢ ɨɞɧɚɤɨɜɨ
операцій в бухгалтерсь(
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚ ɜɫɿɯ ɫɬɚɞɿɹɯ
ɨɰɿɧɸɽ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɿ ɩɪɨɰɟɫ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɦɢɥɨɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ
кому обліку бюджетних
ɨɛɥɿɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɬɿɥɶɤɢ
установ можлива лише на
ɧɟɭɩɟɪɟɞɠɟɧɿɫɬɶ ɿ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ
підгрунті принципово но(
5
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɤɨɥɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ, ɨɛɥɿɤɨɜɢɯ ɿ
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
вого підходу до органі(
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
зації облікового процесу
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ
бюджетних установ, що
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɞɨɜɿɪɢ
має включати сучасні кон(
6
ȿɬɚɩɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɉɨɬɪɟɛɚ ɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ, ɦɟɬɨɞɢɤɚɯ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ
ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ.
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɚ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ʀɯ ɜɬɿɥɟɧɧɹ
цепції обліку. Особливо
це стосується тих бюд(
жетних установ, які функціонують на периферії кають проблеми щодо ув'язки окремих облікових по(
(сільських та селищних місцевостях), тому що у них ве( казників;
дення бухгалтерського обліку має достатньо примітив(
— комплексну систему автоматизації бухгал(
ний характер і перевага надається ручному проведенню терського обліку. Тут виникає необхідність розроб(
бухгалтерських операцій.
ки окремого регламенту (правил) колективної робо(
Часткова автоматизація не дозволяє систематизу( ти бухгалтерії. Мова йде про документи, в яких ма(
вати дані обліку та відображати їх синхронно в одній ють бути чітко визначені такі моменти, як порядок
базі даних, а отже, і приймати оперативні рішення, ви( роботи зі спільними даними, терміни, умови та поря(
користовуючи всю сукупність інформації, вивчивши всі док виконання окремих операцій, оскільки певні з них
фактори, що вплинули на певну ситуацію [10, с.142]. можна виконувати лише наперед в установленій по(
Повної комп'ютеризації бухгалтерського обліку в дер( слідовності;
жавному секторі досягнути поки що не можливо че(
— складову частину загальної (інтегрованої) систе(
рез цілий ряд проблем, які потребують негайного вир( ми автоматизації процесу управління господарюючим
ішення.
суб'єктом. Вона є найвищою формою функціонування
Світовий досвід засвідчує той факт, що досягнення комп'ютерної інформаційної системи бухгалтерського
ефективності та результативності діяльності бюджет( обліку на рівні суб'єктів господарювання у вигляді
них установ можливо лише на основі злагодженої пол( органічного входження у загальну систему управління
ітики уряду у напрямі виокремлення основоположних ними. При цьому від підприємства, організації чи уста(
засад і запровадження інформаційних технологій та нови вимагається ще жорсткіша регламентація поряд(
інноваційних програмних продуктів в бухгалтерському ку виконання робіт з обміну інформації між окремими
обліку бюджетних установ України.
структурними виробничими й управлінськими підрозд(
ілами [8].
РЕЗУЛЬТАТИ
На жаль, нині в Україні не існує достатньої
Бухгалтерський облік виступає інструментом дер( кількості висококваліфованих фахівців у сфері інфор(
жавного регулювання і є одночасно його об'єктом.Са( маційного забезпечення облікових процесів, а залу(
ме через регламентацію методологічних основ бухгал( чення їх із(за кордону вимагає додаткового виділен(
терського обліку і фінансової звітності всіх суб'єктів ня бюджетних коштів. Це призводить до неможли(
господарювання держава встановлює змістовні аспек( вості вироблення спеціальних програм, застосування
ти інформаційної інфраструктури національної еконо( яких в майбутньому забезпечило б повну автомати(
міки [6].
зацію бухгалтерського обліку в державному секторі.
Державне регулювання бухгалтерського обліку та Зараз, використовується зарубіжний досвід і, зокре(
фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:
ма, наступні російські програми: "Казна", "1С: Бух(
— створення єдиних правил ведення бухгалтерсько( галтерія для бюджетних установ", "Парус(Бюджет".
го обліку та складання фінансової звітності, які є обо( Повною мірою потреби державних бухгалтерів та усіх
в'язковими для всіх підприємств та гарантують і захи( інших учасників бюджетного процесу дані програми
щають інтереси користувачів;
задовольнити не в змозі, тому що вони розроблені для
— удосконалення бухгалтерського обліку та фінан( державного сектора іншої держави зі своєю власною
сової звітності[2].
специфікою ведення обліку і складання звітності, а
Комп'ютерна інформаційна система бухгалтерсько( також здійснення аналізу та контролю за діяльністю
го обліку розглядається як сукупність елементів, які бюджетних установ. Тому нашій державі потрібно, в
взаємодіють між собою в процесі опрацювання обліко( першу чергу, вирішити цю прогалину, тобто здійсни(
вої інформації господарюючого суб'єкта [8]. Загально ти пошук кваліфікованих програмістів, які зможуть
прийнято, що її можна створювати як:
розробити власні програми, з урахуванням проблем
— автоматизовану систему виконання окремих за( організаційного та методологічного характеру і які
дач бухгалтерського обліку. Ця система передбачає притаманні будуть лише Україні.
Перш за все, необхідно виділити переваги та недо(
наявність та використання сучасної комп'ютерної
техніки, оснащеної розрізненими програмами. Запро( ліки запровадження автоматизації бухгалтерського об(
вадження такої системи потребує мінімальних фінан( ліку бюджетних установ (табл. 1) і на основі даних таб(
сових витрат, однак при її експлуатації часто вини( лиці 1 виокреслити основні принципи побудови форм
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Таблиця 2. Основні принципи побудови форм автоматизованого обліку
та критерії, яким має відповідати така автоматизованасистема

дільності бюджетних установ і
запропонувати напрямки їхви(
рішення;
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ, ɹɤɢɦ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ
— сформовано основні критерії
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ
та принципи побудови форм авто(
1
2
3
матизованої системи обліку та за(
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ
1) ɉɪɢɧɰɢɩ ɽɞɧɨɫɬɿ
- ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ;
ходи щодо удосконалення органі(
ɨɛɥɿɤɭ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ
- ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ;
зації обліку бюджетних установ в
ɭɫɬɚɧɨɜ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɛɚɡɢ;
- ɩɨɜɧɨɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ;
Україні;
2) ɉɪɢɧɰɢɩ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ- ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɫɬɶ;
— розробка автоматизованої
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ;
- ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿɫɬɶ;
системи бухгалтерського обліку в
3) ɉɪɢɧɰɢɩ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ
- ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɿɫɬɶ;
ɨɛɪɚɧɧɹ
- ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ;
державному секторі забезпечить в
- ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɿɫɬɶ;
найближчому майбутньому опера(
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ
- ɦɨɞɭɥɶɧɿɫɬɶ;
тивність інформації про операції,
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ
- ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ;
явища та процеси, що відбуваються,
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ;
- ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ;
та формування на цій основі стан(
4) ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ;
- ɽɞɢɧɚ ɛɚɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ.
дартних рекомендацій для аналізу,
5) ɉɪɢɧɰɢɩ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɫɬɿ.
державного управління та контро(
лю;
автоматизованого обліку такритерії, яким має відпові(
— державне регулювання бухгалтерського обліку із
дати автоматизованасистема (табл. 2).
застосуванням сучасних інформаційних технологій
Отже, на сьогодні ефективність та результа( спрямоване на підвищення якості державного управлі(
тивність діяльності бюджетних установ все більшою ння, покращення роботи бюджетних установ та поси(
мірою визначається рівнем інформаційно(аналітично( лення відповідальності керівництва органу державного
го забезпечення облікового процесу в умовах інфор( управління.
матизації суспільно значущих сфер життєдіяльності
суспільства.
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