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Метою статті є обґрунтування моделі системи обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання, яка передбачає 
виявлення взаємозв’язків її складових та підвищення достовірності і повноти інформації, що формується у відповідних її підсистемах, для розробки 
ефективних управлінських рішень. У результаті дослідження було визначено модель обліково-аналітичного забезпечення, яка відповідає інформа-
ційним потребам сталого розвитку суб’єкта господарювання. Вказано, що її основа буде базуватися на теоретичних, методологічних, організацій-
них, методичних та технологічних складових, які визначаються тенденціями розвитку суспільно-економічних відносин. Побудовано модель систе-
ми обліково-аналітичного забезпечення, за якою визначено суть її складових та зв’язки між ними. Перспективою подальших досліджень є розробка 
моделей кожного елемента системи обліково-аналітичного забезпечення, які визначають якість її функціонування в умовах сталого розвитку.
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Целью статьи является обоснование модели системы учетно-
аналитического обеспечения устойчивого развития субъектов хозяй-
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Удк 657.1

Вступ. В умовах формування нового типу суспіль-
ства, для якого характерний розвиток транснаціонального 
бізнесу, тісний взаємозв’язок окремих сегментів економіки, 
підвищення гнучкості та інтегрованості бізнес-процесів, 

значну роль на шляху адаптації національної системи бух-
галтерського обліку до змінюваних інформаційних потреб 
відіграє моделювання. Побудова моделей дозволяє вста-
новити причинно-наслідкові зв’язки між явищами, оціни-
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ти і спрогнозувати майбутні результати розвитку системи 
в умовах сталого розвитку.

Сталий розвиток розглядається як тривалий еконо-
мічний розвиток, що ґрунтується на поєднанні та збалансу-
ванні інтересів суб’єктів господарювання, споживачів і сус-
пільства в цілому. Цей розвиток передбачає збалансоване, 
зрівноважене, якісне зростання економічних, екологічних 
і соціальних параметрів держави, забезпечуючи прогрес 
суспільства в усіх його сферах.

Це означає, що модель системи обліково-аналі тич-
ного забезпечення сталого розвитку повинна враховувати 
взаємозв’язок і взаємозалежність складових сталого роз-
витку через ідентифікацію її як основи інформаційного 
забезпечення системи управління сталим розвитком під-
приємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Про-
блеми моделювання бухгалтерського обліку розглядали 
у  своїх працях такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як: В. В. Єв-
докимов [3], В. М. Жук [4], О. І. Кольвах [5], Н. М. Малюга 
[7], Т.  Г. Маренич [8], Р. С. Рашитов [12], М. І. Сидорова [13], 
Я.  В. Соколов [14], О. А. Шапошніков [16], М. М. Шигун 
[17], Л. Ф. Шилова [18], В. А. Шпак [19] та інші науковці. 

Аналіз наукових досліджень щодо питань моделю-
вання в бухгалтерському обліку дозволяє виокремити про-
блеми, які стосуються теорії облікового моделювання, мо-
делювання бухгалтерського обліку для цілей управління, 
моделювання організації бухгалтерського обліку, моделю-
вання бухгалтерського обліку на мікро- та макрорівні. Так, 
Я. В. Соколов визначає моделювання як метод бухгалтер-
ського обліку, що дозволяє вивчати факти господарського 
життя і господарські процеси не прямо і безпосередньо, 
а через навмисно створені ним образи та описи-символи 
[14, с. 127]. Розглядаючи систему моделювання в бухгал-
терському обліку з точки зору її практичної реалізації, 
В. М. Жук виділяє дві її складові: методику, як впорядко-
вану систему використання існуючих методів в бухгалтер-
ському обліку для відображення життєдіяльності суб’єктів 
господарювання та методичні рекомендації, як деталізо-
вану сукупність дій, що визначають послідовність реалі-
зації методики обліку в конкретних специфічних умовах 
[4, с. 123]. Вчений прогнозує модель розвитку глобальної 
системи обліку на теоретичних доктринах інституціональ-
ної теорії, концепції сталого розвитку, принципах синер-
гетичної теорії [4, с. 63]. В. А. Шпак розробив концепту-
альну модель організації системи бухгалтерського обліку, 
яка ґрунтується на запропонованій ним ідентифікації ме-
тодології та організації бухгалтерського обліку як понять 
одного порядку та різних рівнів [19, с. 453]. М. М. Шигун 
визначає моделювання як загальнонауковий метод дослі-
джень, що є методологічною основою розвитку системи 
обліку на науково-дослідницькому і предметному рівнях 
[17, с. 8]. В. В. Євдокимов визначає моделювання як метод 
вдосконалення бухгалтерського обліку, розвитку його тео-
рії й методології. Він вказує, що основним завданням мо-
делювання системи бухгалтерського обліку є визначення 
послідовності дій, пов’язаних зі збором, обробкою даних 
та їх узагальненням у вигляді звітної інформації, сутність 
якої має відповідати вимогам релевантності та потребам 
і запитам користувачів [3, с. 9 – 10].

Як бачимо, ідея використання методу моделювання 
в обліку не є новою, але вона набуває привабливості з точ-
ки зору управління суб’єктами господарювання в умовах 
сталого розвитку.

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтуван-
ня моделі системи обліково-аналітичного забезпечення 
сталого розвитку суб’єктів господарювання, яка передба-
чає виявлення взаємозв’язків її складових та підвищення 
достовірності і повноти інформації, що формується у від-
повідних її підсистемах, для розробки ефективних управ-
лінських рішень.

Виклад основного матеріалу дослідження. В бух-
галтерському обліку модель являє собою опис найбільш за-
гальних і суттєвих властивостей облікової системи. Науко-
вий досвід щодо еволюції теоретико-методологічних підхо-
дів до побудови та інтерпретації моделей бухгалтерського 
обліку дозволяє виділити такі логіко-історичні етапи:

шаблонний (ХV – ХVІІ ст.) – в якості моделей ви- 
значається опис порядку заповнення облікових 
книг;
процедурний (ХVІІІ – ХІХ ст.) – характеризуєть- 
ся формуванням певних традицій у послідовності 
ведення бухгалтерських записів, набору реквізи-
тів, техніці перенесення показників з однієї книги 
до іншої;
системний (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) – передба- 
чає створення моделей патримонального і каме-
рального обліку; протиставлення статичного і ди-
намічного балансів; побудову облікових моделей 
з урахуванням юридичного й економічного трак-
тування змісту бухгалтерського балансу; 
ситуаційний (сер. ХХ ст.) – характеризується  
застосуванням моделей бухгалтерського об-
ліку з урахуванням сфери діяльності компанії, 
організаційно-правової форми, наявності спеці-
альних груп користувачів інформації бухгалтер-
ського обліку і звітності;
інтеграційно-технологічний (кінець ХХ ст. – поч.  
ХХІ ст.) – характерна спрямованість на форму-
вання єдиного інформаційного простору еконо-
мічного суб’єкта на основі використання сучасних 
інформаційних технологій [18, с. 20 – 21].

Досвід щодо побудови моделей бухгалтерського об-
ліку згідно з історико-еволюційним підходом дозволяє 
зробити висновок про те, що саме трансформаційні про-
цеси, які відбуваються в державі, визначають напрями роз-
витку системи бухгалтерського обліку, а отже, і розвитку та 
ускладнення моделей обліку. 

Методологічна модель системи бухгалтерського об-
ліку в Україні на макрорівні включає сферу методологічно-
го регулювання бухгалтерського обліку, сферу створення 
продукту ведення бухгалтерського обліку та сферу викорис-
тання облікового продукту [17, с. 17]. Саме взаємозв’язок 
цих сфер забезпечить інформаційні потреби управління ві-
тчизняних підприємств. В той же час управління вітчизня-
ними підприємствами повинно бути спрямовано не просто 
на підвищення ефективності і результативності діяльнос-
ті підприємства, а на досягнення позитивних результатів 
в умовах сталого розвитку.
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Стратегія сталого розвитку змінює роль бухгалтер-
ського обліку, як важливого елемента єдиного інформа-
ційного простору підприємства, і, як наслідок, має вплив 
на формування концепції інтегрованої системи обліково-
аналітичної системи сталого розвитку підприємства.

Інтегрована система обліково-аналітичної системи 
сталого розвитку підприємства базується на поєднанні 
облікової, контрольної й аналітичної інформаційних під-
систем, які акумулюють у собі інформацію за економіч-
ною, екологічною і соціальною складовою діяльності під-

приємства та формують базис для управлінських рішень 
щодо розробки вектора функціонування підприємства, 
спрямованого на забезпечення його сталого розвитку. 
Саме це визначення має бути покладено в основу побу-
дови моделі інтегрованої системи обліково-аналітичного 
забезпечення сталого розвитку підприємства. Об’єктом 
моделювання є система обліково-аналітичного забезпе-
чення та її елементи, що розкривають теоретичну, мето-
дологічну, організаційну, методичну і технологічну скла-
дові (рис. 1).

При цьому метою моделювання системи обліково-
аналітичного забезпечення сталого розвитку підприємства 
є створення такої моделі, завдяки якій будуть виявлені її 
властивості та внутрішні (зв’язки між елементами її струк-
тури) і зовнішні (зв’язки з іншими об’єктами (моделями зо-
внішніх об’єктів)) зв’язки. 

В узагальненому вигляді модель системи обліково-
аналітичного забезпечення включає визначення принци-
пів та понятійного апарату (логічної структури). Логічна 
структура системи бухгалтерського обліку через визна-
чені поняття мети, завдання, предмету, функцій, об’єктів 
впливає на процедуру бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності, яка лежить в основі бухгалтерської 
діяльності. У свою чергу, бухгалтерську діяльність визна-
чають та регулюють професійні та етичні норми і правила, 
а також нормативно-правова база та організаційна основа 
бухгалтерії.

Для досягнення визначеної мети, системі обліково-
аналітичного забезпечення мають бути притаманні такі 
якісні характеристики (властивості), як відкритість, комп-
лексність, адаптивність, прогнозність, саморозвиток сис-
теми, синергія.

Базу формування моделі системи обліково-аналі-
тичного забезпечення становлять принципи – положен-

Рис. 1. Модель системи обліково-аналітичного забезпечення

[Складено на підставі [18, с. 21]]
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ня теорії, що визначають всі наступні положення, які ви-
пливають з їх твердження. Визнання облікових принци-
пів залежить від відповідності їх принципам доречності 
й об’єктивності. Принцип є доречним, якщо інформація 
про певну господарську одиницю має зміст і буде корисною 
споживачам інформації. Об’єктивність принципу полягає у 
відсутності впливу на інформацію особистих думок, дій чи 
оцінки тих, хто їх готує. Принцип здійснений, якщо його 
реалізація не спричиняє надмірних труднощів чи витрат.

Доцільним є виділення таких принципів, одні з яких 
стосуються ведення бухгалтерського обліку, інші – органі-
зації бухгалтерського обліку. Принципи ведення бухгалтер-
ського обліку відображають умови застосування облікових 
процедур в ході збору, реєстрації, групування та узагаль-
нення даних про факти господарського життя. Визначені 
Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність в Україні» принципи ведення бухгалтерського об-
ліку згруповані на рис. 2 за трьома групами фундаменталь-
них уявлень про функції бухгалтерського обліку: по-перше, 
це умови функціонування облікової системи, що визна-
чається «господарським оточенням» суб’єкта господарю-
вання; по-друге, це рекомендації, що є перебудовою умов 
облікового процесу; по-третє, обмеження щодо раніше на-
ведених рекомендацій [1, с. 146; 10, с. 81].
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До принципів організації бухгалтерського обліку від-
носять ті, які сприяють забезпеченню створення належних 
умов для ведення обліку суб’єкта господарювання. Прин-
ципи організації бухгалтерського обліку на законодавчому 

рівні не визначені, а тому в науковій літературі пропону-
ється велика їх кількість. На рис. 2 нами вказана та їх су-
купність, яка різнобічно характеризує і буде сприяти до-
сягненню цілей організації бухгалтерського обліку.

Рис. 2. Принципи ведення й організації бухгалтерського обліку

Принципи ведення бухгалтерського  обліку

Принципи організації бухгалтерського обліку

Системність, динамічність, адаптивність, ритмічність, пропорційність, паралелізм, 
транспарентність, комплексність, пріоритетність, креативність

Принципи-рекомендації Принципи-обмеженняПринципи-умови

Повне висвітлення, 
Нарахування та відповідність 

 доходів і витрат,
Історична собівартість 

Обачність, 
Послідовність, 

Превалювання сутності 
над формою

Автономність,
Безперервність,
Періодичність,

Єдиний вимірник

Модель інтегрованої системи обліково-аналітич-
ного забезпечення сталого розвитку повинна мати чітке 
визначення предмета, об’єктів і методу бухгалтерського 
обліку з урахуванням особливостей сталого розвитку 
підприємства.

Під предметом бухгалтерського обліку слід розуміти 
кругообіг капіталу та його професійне відображення з ура-
хуванням інституційних впливів як на таке відображення, 
так і на діяльність підприємства в цілому.

Визначення складу об’єктів бухгалтерського обліку на-
буває особливої актуальності щодо окреслення інформацій-
ного простору управління економічною, соціальною й еко-
логічною діяльністю підприємства, які передбачають нові 
умови його функціонування, а, отже, і виникнення нових 
об’єктів. Основоположним при класифікації об’єктів бухгал-
терського обліку є їх групування за складом і розміщенням 
майна та джерелами його формування, яке використовуєть-
ся у процесі діяльності суб’єкта господарювання.

Логічна структура системи обліково-аналітичного 
забезпечення передбачає також визначення методу бухгал-
терського обліку. Метод – це спосіб організації практично-
го і теоретичного освоєння дійсності, зумовлений законо-
мірностями відповідного об’єкта. Метод бухгалтерського 
обліку визначається як сукупність специфічних прийомів, 
за допомогою яких він вивчає свій предмет. В теорії бухгал-
терського обліку визначається метод, який включає вісім 
елементів, що об’єднуються в чотири групи: первинне спо-
стереження (документування та інвентаризація); вартісний 
вимір (оцінка і калькуляція); поточне групування інформації 
(рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис); під-
сумкове узагальнення (бухгалтерський баланс і звітність).

Цей перелік залишається практично незмінним вже 
довгий час. Проте відомі інші думки та твердження. Так, 
О. П. Рудановський спочатку метод визначав як реєстра-
цію, систематизацію, координацію, оцінку. Пізніше метод 
обліку ним визначається як засіб пізнання предмету, що 
включає систематизацію, координацію, оцінку. В. В. Сопко 
визначає такі методи бухгалтерського обліку: подвійний 
запис і система рахунків, які розвинулися на основі політе-
кономії, математики і права [15, с. 83]. Зовсім інший склад 
елементів пропонує група науковців на чолі з П. С. Безру-

ких: первинний облік та документування (первинна доку-
ментація та документообіг), план рахунків бухгалтерсько-
го обліку, форми бухгалтерського обліку, обсяг та зміст 
звітності [1, с. 7]. А. С. Крутова визначає таку нову групу 
елементів методу бухгалтерського обліку як комунікація та 
виявлення тенденцій, до яких належить моделювання та 
аналіз [6, с. 214].

Різноманітні підходи до складу елементів методу 
бухгалтерського обліку свідчать про дискусійність цього 
питання. Нами обрано класичний підхід, виходячи з того, 
що опис методу бухгалтерського обліку повинен здійсню-
ватися з урахуванням факторів, які впливають на облікову 
теорію в певних умовах розвитку суспільно-економічних 
відносин, зокрема, в умовах сталого розвитку. До факторів, 
які впливають на облікову теорію в умовах сталого розви-
тку підприємства, слід віднести:

1) зміну структури майна суб’єктів господарювання, 
до складу якого залучаються, зокрема, інформацій-
ні технології та об’єкти інтелектуальної власності;

2) втрату світовою економікою ознак індустріаліза-
ції, запровадження ресурсозберігаючих техноло-
гій у  виробничій та соціальній сферах;

3) екологічні проблеми, які потребують вирішення 
шляхом мінімізації викидів і забруднення у проце-
сі виробництва, переробки відходів виробництва, 
випуску екологічно чистої продукції, що обумов-
лює появу важливих об’єктів обліку;

4) розвиток корпоративних відносин;
5) глобалізацію економіки, яка передбачає розши-

рення сфер функціонування підприємства у сві-
товому масштабі, що впливає на формування та 
зміну ознак публічної звітності.

Очевидно, що вказані фактори знаходять свій відбиток 
і на використанні елементів методу бухгалтерського обліку.

Документування складається з чотирьох послідовних 
стадій: спостереження, сприйняття фактів господарського 
життя, вимір їх вартісних і натуральних параметрів, відо-
браження цих даних на носії. Безперечно, в умовах сталого 
розвитку документування, як елемент методу бухгалтер-
ського обліку, залишається основним і є основою для за-
стосування інших елементів методу бухгалтерського обліку. 
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Так, в  умовах сталого розвитку необхідне сприйняття всіх 
фактів господарського життя, які мають не тільки еконо-
мічний, а й еколого-економічний та соціально-економічний 
зміст та, відповідно, здійснення фіксації цих фактів в доку-
ментах, які будуть відображати таку інформацію без дублю-
вання показників, складності сприйняття та інших аспектів, 
що ускладнюють інформативність документа.

Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерсько-
го обліку, передбачає перевірку і документальне підтвер-
дження наявності, стану і оцінки активів і зобов’язань. За 
цих умов необхідною є розробка методики інвентаризації 
об’єктів екологічної і соціальної діяльності.

Оцінка є елементом методу, що надає можливість 
відображати активи і капітал в єдиному грошовому ви-
мірнику. В умовах сталого розвитку виникає необхідність 
визначення та оцінки природного, соціального, людського 
капіталу, клієнтських активів тощо. Відповідно, елемент 
методу бухгалтерського обліку калькулювання є резуль-
татом застосування оцінки та передбачає зміну переліку 
і вартісного рівня статей калькуляції.

Бухгалтерські рахунки, як елемент методу бухгал-
терського обліку, виступають способом групування од-
норідних за економічним змістом активів, зобов’язань, 
власного капіталу і господарських процесів для їх поточ-
ного відображення в бухгалтерському обліку, а також для 
здійснення контролю. Оскільки в умовах сталого розви-
тку виникають нові об’єкти обліку, то підприємства мають 
право самостійно включати до робочого плану рахунків ті 
рахунки, які будуть відображати такі об’єкти. Подвійний 
запис при цьому дозволяє контролювати правильність, до-
цільність і законність використання господарських засобів 
і джерел їх утворення. Екологічна та соціальна діяльність 
обумовлює виникнення нових господарських операцій та 
відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку шля-
хом подвійного запису.

Підсумкове узагальнення передбачає застосування 
балансу та звітності. Баланс підприємства має включати 
інформацію, яка була отримана в результаті економічної, 
екологічної і соціальної діяльності. Узагальнення інформа-
ції про стан і результати всіх видів діяльності має забезпе-
чити звітність, яка буде інтегрувати отримані дані в єдиний 
інформаційний простір, що забезпечить надійну інформа-
ційну базу для управлінських рішень. 

Отже, в умовах сталого розвитку елементи методу 
бухгалтерського обліку дещо трансформуються, проте жо-
ден з них не втрачає свого значення в системі бухгалтер-
ського обліку і не може бути виключений.

З розвитком науки і практики відбувся розвиток та 
диференціація методу, що привело до виникнення вчен-
ня про методологію. Поняття методології визначають як 
найзагальніший (філософський) метод пізнання; систему 
методів, що використовуються тією чи іншою наукою; осо-
бливу галузь знань, покликану бути своєрідним джерелом, 
з якого конкретні науки запозичують методи досліджень; 
філософське вчення про методи пізнання і перетворення 
дійсності. Частіше за все методологія бухгалтерського об-
ліку визначається як вчення про методи, що застосовують-
ся в ньому для вивчення предмету. В той же час суть цієї 
категорії передбачає більш широке її розуміння, яке базу-
ється на положеннях методології економічної науки і облі-
кової діяльності у їх взаємодії. Визначення методології бух-

галтерського обліку може опиратися на авторитетну дум-
ку видатних вчених в галузі облікової науки – В. Ф. Палія  
і Я. В. Соколова, які по-різному її визначають в рахункознав-
стві (бухгалтерському обліку як науці) і рахівництві (бухгал-
терському обліку як практичній діяльності). Методологія 
складає суть бухгалтерського обліку (рахункознавства) як 
науки. При цьому продуктом методології рахункознавства 
є розробка методологічної різноманітності, критеріїв відбо-
ру облікових інструментів для практичної їх реалізації, що 
включає концепцію професійної думки, достовірне і сум-
лінне судження [9, с. 239]. Під методологією в практичному 
значенні найчастіше розуміють структуру записів на рахун-
ках, характеристику кореспонденції рахунків, які викликані 
певними господарськими операціями [16, с. 33].

В умовах орієнтації підприємств на сталий розвиток 
актуальною є думка І. Й. Яремко, який зазначає, що «ціліс-
на облікова система, ґрунтована на традиційній методоло-
гічній основі, не може достатньо ефективно обслуговувати 
сучасну постіндустріальну (інтелектуальну, інформаційну) 
економіку – методологія обліку увійшла у суперечність 
з реаліями економічного життя» [20, с. 178]. Це означає, що 
методологія обліку має змінюватися під впливом різнома-
нітних факторів. Оскільки на бухгалтерський облік мають 
вплив економічні умови функціонування суб’єктів господа-
рювання, правова система, політичні фактори, національні 
облікові традиції, то дуже важливим є врахування значення 
економічних інститутів для розробки методології бухгал-
терського обліку. На методологію бухгалтерського обліку 
мають вплив функціональні інститути та інститут управ-
ління. До функціональних інститутів відносять інститут 
економіки, інститут права, соціальний інститут, політич-
ний інститут. Інститут управління включає макроеконо-
мічний інститут управління (інститут Міністерства фінан-
сів, інститут Державного комітету статистики, інститут 
Державної фіскальної служби, галузеві інститути, міжна-
родні інститути) та мікроекономічний інститут управління 
(інститут власників, інститут інвесторів, інститут мене-
джерів) [11, с. 149].

Методологія науки тісно пов’язана з організацією. 
Організація – система методів, способів і засобів, які за-
безпечують оптимальне функціонування та подальший 
розвиток бухгалтерського обліку, що включає організацію 
бухгалтерського обліку, організацію праці бухгалтерів, ор-
ганізацію забезпечення обліку, організацію розвитку бух-
галтерського обліку. Методологія є вченням про всю систе-
му методів, з допомогою яких здійснюються дослідження в 
бухгалтерському обліку. А організація – спосіб об’єднання 
методів у методику (рис. 3).

Методика – це система правил, методів, прийомів 
(способів) проведення для будь-якого дослідження. Осно-
вне призначення методики полягає в тому, щоб на основі 
відповідних принципів забезпечити успішне вирішення 
визначених завдань, практичних проблем і досягнення по-
ставленої мети.

Ще одним елементом моделі системи обліково-
аналітичного забезпечення є технологія бухгалтерського 
обліку. Технологія бухгалтерського обліку – це опис дій 
(процедур) бухгалтера та послідовності застосування су-
купності способів збору та обробки, систематизації та 
узагальнення інформаційних даних, тобто ведення бухгал-
терського обліку на окремих його стадіях для отримання 
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необхідної інформації. Нормативно-правовою базою тех-
нологія бухгалтерського обліку не регламентується, а ви-
значається самим підприємством залежно від його тактич-
них та стратегічних завдань з урахуванням організаційних 
та техніко-технологічних особливостей здійснення госпо-
дарської діяльності. 

Визначається  шість послідовних фаз обробки ін-
формації: збір первинної інформації, аналіз кожної опера-
ції, запис кожної операції в журналах, перенесення даних 
до головної книги, складання пробного балансу, підготовка 
фінансових звітів [2, с. 45 ]. На підставі цього зробимо ви-
сновок, що технологія обліку включає первинний облік (до-

кументування господарських фактів – явищ та процесів), 
поточний облік (реєстрація господарських фактів – явищ 
та процесів у системі рахунків) та узагальнюючий облік 
(формування результативної інформації). Призначенням 
технології бухгалтерського обліку є опис організації і ве-
дення бухгалтерського обліку, що вказує на взаємозв’язок 
її з методологією та організацією (рис. 4).

Організація бухгалтерського обліку, передбачаючи 
вибір суб’єкта, методики і техніки ведення бухгалтерського 
обліку, забезпечує процес ведення бухгалтерського обліку 
в умовах конкретного суб’єкта господарювання та відпо-
відно до потреб його керівництва.

Рис. 3. Зв’язок між теорією, методологією, організацією, методикою та технологією бухгалтерського обліку

Система бухгалтерського обліку 

Теорія Методологія

Бухгалтерський облік як наука 
(рахункознавство)

Бухгалтерський облік як практична діяльність 
(рахівництво)

Організація Технологія 

Методи Методика

Рис. 4. Складові технології бухгалтерського обліку

Технологія бухгалтерського обліку 

Організація бухгалтерського обліку Забезпечення умов та вибір засобів
 для виконання облікових операцій 

Опис порядку виконання облікових операцій 

Вибір суб’єкта ведення бухгалтерського обліку 

Вибір методики та техніки ведення 
бухгалтерського обліку 

Ведення бухгалтерського обліку 

Первинне спостереження 

Вартісне вимірювання 

Поточне ґрупування 

Підсумкове узагальнення 

Ведення бухгалтерського обліку передбачає поєд-
нання його методики і техніки, забезпечуючи в результаті 
цього узагальнення результатів господарських операцій 
і формування інформації про діяльність підприємства за 
певний період.

Висновки. Отже, визначена модель системи 
обліково-аналітичного забезпечення надасть змогу реалі-
зувати політику діяльності підприємства, спрямовану на 
інформаційне забезпечення сталого розвитку. Моделюван-
ня як метод пізнання дозволить одержати інформацію для 
розробки ефективних управлінських рішень, спрямованих 
на досягнення цілей сталого розвитку суб’єкта господарю-
вання. Перспективами подальших досліджень є розробка 

моделей кожного елементу системи обліково-аналітичного 
забезпечення, які визначають якість її функціонування 
в  умовах сталого розвитку.
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