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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.
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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).



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 7/20127 8

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Проблеми організа(

ційного і методичного
характеру в державному
секторі України, зокре(
ма, які пов'язані з авто(
матизованим здійснен(
ням обліку в бюджетних
установах залишається
недостатньо вивченими і
є відкритою нішою для
подальших досліджень
та спостережень.

Комп'ютеризація од(
нотипних економічних
операцій в бухгалтерсь(
кому обліку бюджетних
установ можлива лише на
підгрунті принципово но(
вого підходу до органі(
зації облікового процесу
бюджетних установ, що
має включати сучасні кон(
цепції обліку. Особливо
це стосується тих бюд(
жетних установ, які функціонують на периферії
(сільських та селищних місцевостях), тому що у них ве(
дення бухгалтерського обліку має достатньо примітив(
ний характер і перевага надається ручному проведенню
бухгалтерських операцій.

Часткова автоматизація не дозволяє систематизу(
вати дані обліку та відображати їх синхронно в одній
базі даних, а отже, і приймати оперативні рішення, ви(
користовуючи всю сукупність інформації, вивчивши всі
фактори, що вплинули на певну ситуацію [10, с.142].
Повної комп'ютеризації бухгалтерського обліку в дер(
жавному секторі досягнути поки що не можливо че(
рез цілий ряд проблем, які потребують негайного вир(
ішення.

Світовий досвід засвідчує той факт, що досягнення
ефективності та результативності діяльності бюджет(
них установ можливо лише на основі злагодженої пол(
ітики уряду у напрямі виокремлення основоположних
засад і запровадження інформаційних технологій та
інноваційних програмних продуктів в бухгалтерському
обліку бюджетних установ України.

РЕЗУЛЬТАТИ
Бухгалтерський облік виступає інструментом дер(

жавного регулювання і є одночасно його об'єктом.Са(
ме через регламентацію методологічних основ бухгал(
терського обліку і фінансової звітності всіх суб'єктів
господарювання держава встановлює змістовні аспек(
ти інформаційної інфраструктури національної еконо(
міки [6].

Державне регулювання бухгалтерського обліку та
фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

— створення єдиних правил ведення бухгалтерсько(
го обліку та складання фінансової звітності, які є обо(
в'язковими для всіх підприємств та гарантують і захи(
щають інтереси користувачів;

— удосконалення бухгалтерського обліку та фінан(
сової звітності[2].

Комп'ютерна інформаційна система бухгалтерсько(
го обліку розглядається як сукупність елементів, які
взаємодіють між собою в процесі опрацювання обліко(
вої інформації господарюючого суб'єкта [8]. Загально
прийнято, що її можна створювати як:

— автоматизовану систему виконання окремих за(
дач бухгалтерського обліку. Ця система передбачає
наявність та використання сучасної комп'ютерної
техніки, оснащеної розрізненими програмами. Запро(
вадження такої системи потребує мінімальних фінан(
сових витрат, однак при її експлуатації часто вини(

кають проблеми щодо ув'язки окремих облікових по(
казників;

— комплексну систему автоматизації бухгал(
терського обліку. Тут виникає необхідність розроб(
ки окремого регламенту (правил) колективної робо(
ти бухгалтерії. Мова йде про документи, в яких ма(
ють бути чітко визначені такі моменти, як порядок
роботи зі спільними даними, терміни, умови та поря(
док виконання окремих операцій, оскільки певні з них
можна виконувати лише наперед в установленій по(
слідовності;

— складову частину загальної (інтегрованої) систе(
ми автоматизації процесу управління господарюючим
суб'єктом. Вона є найвищою формою функціонування
комп'ютерної інформаційної системи бухгалтерського
обліку на рівні суб'єктів господарювання у вигляді
органічного входження у загальну систему управління
ними. При цьому від підприємства, організації чи уста(
нови вимагається ще жорсткіша регламентація поряд(
ку виконання робіт з обміну інформації між окремими
структурними виробничими й управлінськими підрозд(
ілами [8].

На жаль, нині в Україні не існує достатньої
кількості висококваліфованих фахівців у сфері інфор(
маційного забезпечення облікових процесів, а залу(
чення їх із(за кордону вимагає додаткового виділен(
ня бюджетних коштів. Це призводить до неможли(
вості вироблення спеціальних програм, застосування
яких в майбутньому забезпечило б повну автомати(
зацію бухгалтерського обліку в державному секторі.
Зараз, використовується зарубіжний досвід і, зокре(
ма, наступні російські програми: "Казна", "1С: Бух(
галтерія для бюджетних установ", "Парус(Бюджет".
Повною мірою потреби державних бухгалтерів та усіх
інших учасників бюджетного процесу дані програми
задовольнити не в змозі, тому що вони розроблені для
державного сектора іншої держави зі своєю власною
специфікою ведення обліку і складання звітності, а
також здійснення аналізу та контролю за діяльністю
бюджетних установ. Тому нашій державі потрібно, в
першу чергу, вирішити цю прогалину, тобто здійсни(
ти пошук кваліфікованих програмістів, які зможуть
розробити власні програми, з урахуванням проблем
організаційного та методологічного характеру і які
притаманні будуть лише Україні.

Перш за все, необхідно виділити переваги та недо(
ліки запровадження автоматизації бухгалтерського об(
ліку бюджетних установ (табл. 1) і на основі даних таб(
лиці 1 виокреслити основні принципи побудови форм

Таблиця 1. Основні переваги та недоліки автоматизації бухгалтерського обліку
бюджетних установ України
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автоматизованого обліку такритерії, яким має відпові(
дати автоматизованасистема (табл. 2).

Отже, на сьогодні ефективність та результа(
тивність діяльності бюджетних установ все більшою
мірою визначається рівнем інформаційно(аналітично(
го забезпечення облікового процесу в умовах інфор(
матизації суспільно значущих сфер життєдіяльності
суспільства.

Таким чином, застосування інформаційних техно(
логій в державному секторі під час ведення бухгалтерсь(
кого обліку і складання усіх видів звітності дасть змогу
в найближчому майбутньому:

— покращити якість обліку;
— оперативно відображати господарські опе(

рації;
— удосконалювати процес складання звітності;
— вчасно проводити усі первинні документив об(

ліку;
— зменшувати кількість помилок в обліку і, відпов(

ідно, піднести його на значно вищий рівень.
Бюджетні установи, які надають велику кількість

різноманітних послуг, під час автоматизації бухгал(
терського обліку повинні чітко розмежовувати облік
наданих послуг, взаєморозрахунки по ним та забезпе(
чувати зведення облік і складання усіх видів звітності.
З ціллю полегшення роботи державних бухгалтерів, ав(
томатизація обліку дасть змогу зменшити кількість
дублювання однорідних економічних операцій та бух(
галтерських записів, тому доцільно поступово запро(
вадити поетапну комп'ютеризацію цих процесів. Всі ви(
щеперераховані кроки сприятимуть: удосконаленню
процесів, які стосуються узагальнення інформації на
аналітичних і синтетичних рахунках з наступним гру(
пуванням даних для цілей аналізу; відображенню усіх
операцій, що змінюють стан коштів бюджетних уста(
нов і їх джерел на рахунках обліку з одночасною оцін(
кою їх ефективності; а також автоматизації система(
тичного складання балансу та звітності з формуван(
ням відповідних аналітичних пояснень та інформуван(
ня керівництва[8]. При виконанні цих умов бухгал(
терський облік в державному секторі стає ефективним
інструментом державного управління, що повинен
бути автоматизований для своєчасного та правильно(
го прийняття рішень.

ВИСНОВКИ
Проведені дослідження обгрунтовують необхідність

виокремлення наступних висновків:
— детальний аналіз ключових проблем обліко(

во(аналітичного забезпечення управління держав(
ним сектором і розвитку бюджетних установ за
умов застосування інформаційних технологій та
новітніх програмних продуктів дав змогу виявити
недоліки функціонування цих технологій і виділи(
ти фактори неефективності та нерезультативності

дільності бюджетних установ і
запропонувати напрямки їхви(
рішення;

— сформовано основні критерії
та принципи побудови форм авто(
матизованої системи обліку та за(
ходи щодо удосконалення органі(
зації обліку бюджетних установ в
Україні;

— розробка автоматизованої
системи бухгалтерського обліку в
державному секторі забезпечить в
найближчому майбутньому опера(
тивність інформації про операції,
явища та процеси, що відбуваються,
та формування на цій основі стан(
дартних рекомендацій для аналізу,
державного управління та контро(
лю;

— державне регулювання бухгалтерського обліку із
застосуванням сучасних інформаційних технологій
спрямоване на підвищення якості державного управлі(
ння, покращення роботи бюджетних установ та поси(
лення відповідальності керівництва органу державного
управління.
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Таблиця 2. Основні принципи побудови форм автоматизованого обліку
та критерії, яким має відповідати така автоматизованасистема


