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Вдовиченко Л. Ю., Волосюк М. В. пропозиції щодо створення в Україні державної інформаційної бази  
приморських регіонів

У сучасному українському регуляторному процесі у сфері морегосподарювання існуючі вимоги щодо оприлюднення інформації виконуються фор-
мально, що виступає приводом створення корупційних взаємодій під час прийняття регуляторних актів. Метою статті є визначення інстру-
ментів механізму інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання та надання пропозицій щодо створен-
ня в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів. Досліджено складові такого механізму. Доведено необхідність створення та 
розвитку державної інформаційної системи, що формує електронну інформаційну взаємодію суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегос-
подарювання. Визначено інтегровані компоненти формування державної інформаційної системи «Єдине середовище електронного регулювання 
приморських регіонів» та принципи її створення, що дозволить інформувати споживачів та інвесторів про регуляторну діяльність в Україні у 
сфері морегосподарювання.
Ключові слова: морегосподарювання, регуляторна діяльність, приморські регіони, інформаційні відносини, електронне регулювання, інформацій-
на система, інформаційна база, розкриття інформації.
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Вдовиченко Л. Ю., Волосюк М. В. Предложения по созданию в Украине 

государственной информационной базы приморских регионов
В современном украинском регуляторном процессе в сфере морехозяй-
ствования существующие требования относительно обнародования 
информации выполняются формально, что выступает предлогом соз-
дания коррупционных взаимодействий при принятии регуляторных ак-
тов. Целью статьи является определение инструментов механизма 
информационных отношений субъектов регуляторной деятельности 
в сфере морехозяйствования и предоставление предложений по соз-
данию в Украине государственной информационной базы приморских 
регионов. Исследованы составляющие такого механизма. Доказана не-
обходимость создания и развития государственной информационной 
системы, формирующей электронное информационное взаимодей-
ствие субъектов регуляторной деятельности в сфере морехозяйство-
вания. Определены интегрированные компоненты формирования госу-
дарственной информационной системы «Единая среда электронного 
регулирования приморских регионов» и принципы её создания, что по-
зволит информировать потребителей и инвесторов о регуляторной 
деятельности в Украине в сфере морехозяйствования.
Ключевые слова: морехозяйствование, регуляторная деятельность, 
приморские регионы, информационные отношения, электронное ре-
гулирование, информационная система, информационная база, рас-
крытие информации.
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Vdovychenko L. Yu., Volosiuk M. V. The Proposals for Establishment  

of a State Information Base on the Maritime Regions in Ukraine
In the current Ukrainian regulatory process in the sphere of sea use man-
agement, the existing requirements for disclosure of information are being 
implemented formally, which is the pretext for creating corrupt interactions 
in the adoption of regulatory acts. The article is aimed at defining tools of the 
mechanism of information relations of the regulators in the sphere of sea use 
management and providing proposals as to establishment of a State infor-
mation base for the maritime regions in Ukraine. The components of such a 
mechanism have been researched. The need to establish and develop a State 
information system that can develop the electronic information interaction 
among regulators in the sphere of sea use management has been proved. 
The integrated components of establishing the State information system 
«Unified environment for electronic regulation of the maritime regions» and 
the principles for its establishment have been defined, which will inform con-
sumers and investors about the regulatory activities in Ukraine in the sphere 
of sea use management.
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mation relations, e-regulation, information system, information base, disclo-
sure of information.
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Інформаційні відносини між суб’єктами регуляторної 
діяльності у сфері морегосподарювання (регулятор-
ними органами, суб’єктами морегосподарювання, 

органами, що погоджують прийняття регуляторних ак-
тів, органами державного контролю і нагляду та іншими 
зацікавленими органами чи особами) виступають прак-
тично єдиним механізмом, що забезпечує право бізнесу 
і громадян на управління державою цієї сфери шляхом 
надання їм повної інформації про об’єкт управління – 
сферу морегосподарювання [2].

На сьогодні інформацію, що підлягає у відповід-
ності до чинного законодавства [4] оприлюдненню при 
здійсненні в Україні регуляторної діяльності у сфері 
морегосподарювання, інколи неможливо знайти або, 
у більшості випадків, ця інформація надається певним 
суб’єктам у друкованій формі, а якщо і в електронній, то 
її формат надання описаний не належним чином та кри-
терії в частині технічного й адміністративного забез-
печення безпечного зберігання, оброблення та надання 
такої інформації відсутні. Як наслідок, в українському 
регуляторному процесі у сфері морегосподарювання це 
виступає приводом створення корупційних взаємодій 
суб’єктів під час прийняття регуляторних актів.

Пошуку шляхів налагодження інформаційної вза-
ємодії органів державного управління в контексті роз-
витку інформаційного суспільства присвячені роботи 
вітчизняних і зарубіжних фахівців: А. Бондаренка [1], 
О. Голобуцького [3], П. Клімушина [5], С. Кулицького 
[6], М. Макарової [7], А. Бутенко [8] тощо. Разом з тим 
питання щодо формування механізму, спрямованого на 
створення державної інформаційної бази приморських 
регіонів, як предмет окремого наукового комплексного 
дослідження не розглядалося жодного разу.

Мета статті – визначити інструменти механізму 
інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяль-
ності у сфері морегосподарювання та надати пропозиції 
щодо створення в Україні державної інформаційної бази 
приморських регіонів.

Кожен регіон володіє індивідуальним економічним 
потенціалом, особливою політичною культурою, відмін-
ними історичними традиціями тощо. Ці обставини, як 
зазначається у [9, с. 14], призводять до існування на те-
риторії однієї держави всіляких політико-економічних 
модифікацій регіонів – від постіндустріальних демокра-
тично розвинутих до аграрних, що базуються на автори-
тарному стилі управління. На території Причорномор’я 
України можемо також додати до вищезазначених харак-
теристик «приморський фактор» розвитку. Особливості 
соціально-економічного розвитку приморського регіо-
ну чітко демонструють закономірності «зрушення до 
моря» виробничої та інвестиційної активності. Так, на-
приклад, обсяг залучених прямих іноземних інвестицій 
в економіку Миколаївської області на 31 грудня 2016 р.  
становив 227,8 млн дол. США і порівняно з початком 
2016 р. збільшився на 7%. Інвестиції надійшли із 47 кра-
їн світу. Найбільші їх обсяги – з Кіпру (96,7 млн дол.), 
Нідерландів (46,4 млн дол.), Сінгапуру (24,4 млн дол.), 
Швейцарії (14 млн дол.), Вірґінських Островів (Брит.) 
(12,8 млн дол.) та Бельгії (10,9 млн дол.). Значний обсяг 
іноземного капіталу зосереджений на підприємствах 

промисловості – 94,4 млн дол. (41,5% загальнообласно-
го обсягу прямих інвестицій) і складського господар-
ства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 81,3 
млн дол. (35,7%) [10].

Виходячи з вищезазначеного, важливим, на нашу 
думку, є стимулювання відновлення та нарощування 
(на новій структурній і технологічній основі) портово-
промислової активності означеної області. Розвиток 
Миколаївського приморського регіону при цьому по-
винен поєднуватися з реалізацією системної державної 
регуляторної політики з метою максимізації викорис-
тання потенціалу приморського положення в соціально-
економічному розвитку даної території.

Саме в такому випадку механізм інформаційних 
відносин суб’єктів регуляторної діяльності у сфері море-
господарювання повинен мати вигляд єдиного систем-
ного утворення, що складається з окремих, самостійних 
і практично рівноправних блоків (правового, економіч-
ного, організаційного, інформаційного), кожен з яких 
виступає в ролі функціонального інструменту (рис. 1).

При цьому кожний функціональний блок, незва-
жаючи на свою автономність, є складовою частиною 
загального механізму інформаційних відносин суб’єктів 
регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання. 
Такий підхід надає змогу спрямувати регуляторну ді-
яльність у цій сфері на прийняття обґрунтованих із 
соціально-економічної та політичної точок зору регуля-
торних актів.

Дослідження складових інструментів механізму 
інформаційних відносин суб’єктів регулятор-
ної діяльності у сфері морегосподарювання до-

зволило виокремити інформаційні відносини, що ста-
новлять предмет регуляторної діяльності цієї сфери 
економіки. Складові інструменти такого механізму по-
винні відображати: інформаційні відносини, у рамках 
яких безпосередньо реалізуються завдання, функції та 
повноваження органів державного управління у сфері 
морегосподарювання; інформаційні відносини, що ви-
никають у процесі взаємодії суб’єктів регуляторної ді-
яльності у сфері морегосподарювання; інформаційні 
відносини внутрішньоорганізаційного характеру, що 
виникають у процесі діяльності кожного із суб’єктів 
регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання. 
Такий підхід дозволяє досягти певного синергетичного 
ефекту від поєднання складових інструментів механіз-
му інформаційних відносин суб’єктів регуляторної ді-
яльності у сфері морегосподарювання.

Для запровадження в дію такого механізму необ-
хідним є створення та розвиток державної інформацій-
ної системи, що формує електронну інформаційну вза-
ємодію суб’єктів регуляторної діяльності у сфері море-
господарювання. При цьому ця інформаційна система 
повинна, перш за все, бути направленою на створення та 
наповнення інформаційної бази приморських регіонів.

У зв’язку з цим, на думку авторів, є доцільним:
1. Застосування в процесі формування в Україні 

електронної інформаційної взаємодії суб’єктів регуля-
торної діяльності у сфері морегосподарювання єдиної 
термінології, а саме:
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 приморські регіони – території, що характери-
зуються високим ступенем взаємопов’язаності 
та взаємозалежності діяльності суб’єктів море-
господарювання щодо вивчення, засвоєння та 
використання морських і прибережних ресур-
сів і просторів;

 єдине середовище електронного регулювання 
приморських регіонів – державна інформаційна 
система (ІС), єдиний комплекс інформаційних, 
інформаційно-технологічних і телекомунікацій-
них елементів, що забезпечує інформатизацію 
процесів (функцій) здійснення регуляторної 
діяльності у сфері морегосподарювання, вклю-
чаючи збір інформації про регуляторну діяль-
ність її суб’єктами, зберігання такої інформації, 
а також забезпечення доступу до неї, її надання 
і розповсюдження;

 державна ІС «Єдина інформаційно-аналітична 
система «Регуляторні органи – суб’єкти море-
господарювання» – державна ІС, що входить 
до складу державної ІС «Єдина середа електро-
нного регулювання приморських регіонів» і 
призначена для реалізації здійснення функцій 
регуляторних органів вищого та центрального 
рівнів державного управління – Верховної Ради 
України, Президента України, Кабінету Міні-
стрів України, Національного банку України, ін-
шого державного органу, центральних органів 
виконавчої влади щодо регулювання діяльності 
суб’єктів морегосподарювання;

 регіональна державна ІС (регіональний сег-
мент державної ІС) «Єдина інформаційно-
аналітична система «Регуляторні органи – 
суб’єкти морегосподарювання» – регіональна 
державна ІС, що входить до складу державної 
ІС «Єдине середовище електронного регулю-
вання приморських регіонів» і призначена для 
реалізації здійснення функцій регуляторних 
органів регіональних та місцевих рівнів дер-

жавного управління – територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, місце-
вих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб, якщо, від-
повідно до законодавства, ці особи мають по-
вноваження одноосібно приймати регуляторні 
акти щодо регулювання діяльності суб’єктів 
морегосподарювання;

 єдиний державний портал з розкриття інфор-
мації про регуляторну діяльність у сфері мо-
регосподарювання – державна ІС, що входить 
до складу державної ІС «Єдине середовище 
електронного регулювання приморських регіо-
нів» і призначена для забезпечення доступу до 
інформації про регуляторну діяльність у сфері 
морегосподарювання Верховної Ради України, 
Президента України, Кабінету Міністрів Украї-
ни, Національного банку України, іншого дер-
жавного органу, центральних органів виконав-
чої влади, територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади, місцевих органів ви-
конавчої влади, органів місцевого самовряду-
вання та їх посадових осіб, якщо, відповідно до 
законодавства, ці особи мають повноваження 
одноосібно приймати регуляторні акти, і при-
значена для інформатизації процесів регуля-
торної діяльності у сфері морегосподарювання, 
включаючи збір, обробку інформації, а також 
зберігання такої інформації, забезпечення до-
ступу до неї, її надання;

 регуляторна заявка – пропозиції суб’єктів мо-
регосподарювання, включаючи матеріали щодо 
параметрів державного регулювання діяльно-
сті цих суб’єктів;

 регуляторна звітність – інформація суб’єктів 
морегосподарювання про їхню діяльність, що 
надається ними відповідно до законодавства 
для здійснення регуляторними органами функ-
цій проведення у сфері морегосподарювання 
регуляторної діяльності.

Інструментальні блоки механізму інформаційних відносин суб’єктів
регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання
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Рис. 1. Інструменти механізму інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання
Джерело: авторська розробка.
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2. Розгляд державної ІС «Єдине середовище елек-
тронного регулювання приморських регіонів» як су-
купності відкритих розділів, інформаційних підсистем 
(сегментів), регіональних сегментів (модулів), що вклю-
чатиме в себе інтегровані компоненти:
 державну та регіональну державну ІС «Єдина 

інформаційно-аналітична система «Регулятор-
ні органи – суб’єкти морегосподарювання»;

 єдиний державний портал з розкриття інфор-
мації про регуляторну діяльність у сфері мо-
регосподарювання, на якому в уніфікованому 
форматі розміщуватиметься інформація, від-
несена до стандартів розкриття інформації у 
сфері морегосподарювання (а не існуючого на 
сьогодні процесу оприлюднення, який не дає 
можливості дешевого електронного пошуку та 
легкості створення власної копії відповідної ін-
формації, тобто мова повинна вестися саме про 
декларування певної інформації та вбудовану 
систему відкритого для суб’єктів регуляторної 
діяльності у сфері морегосподарювання елек-
тронного автоматизованого пошуку (повно-
текстового плюс «листування» за каталогом) у 
масиві декларованої інформації).

Створення, експлуатація та розвиток державної 
ІС «Єдине середовище електронного регулю-
вання приморських регіонів» та включених до 

її складу регіональних державних ІС (модулів, підсис-
тем), у тому числі затвердження технологічних, функці-
ональних і організаційних вимог, обробка інформації в 
даній системі, зберігання такої інформації, забезпечен-
ня доступу до неї, умови її надання та поширення здій-
снюватиметься уповноваженим органом, визначеним 
законодавством України.

Розміщення інформації в державній ІС «Єдине 
середовище електронного регулювання приморських 
регіонів» та її підсистемах суб’єктами морегосподарю-
вання, передбаченої для оприлюднення відповідно до 
законодавства України, здійснюватиметься без справ-
ляння плати після проходження процедури реєстрації в 
державній ІС «Єдине середовище регулювання примор-
ських регіонів» в порядку, встановленому уповноваже-
ним органом.

Розкриття інформації щодо регульованої діяльнос-
ті суб’єктів морегосподарювання забезпечуватиметься 
суб’єктами регуляторної діяльності у сфері морегоспода-
рювання відповідно до стандартів розкриття інформації, 
затвердженими Кабінетом Міністрів України, шляхом її 
розміщення у відкритому розділі державної ІС «Єдиний 
державний портал з розкриття інформації про регуля-
торну діяльність у сфері морегосподарювання».

Державна та регіональна державна ІС «Єдина 
інформаційно-аналітична система «Регуляторні орга-
ни – суб’єкти морегосподарювання» забезпечуватиме 
інформатизацію управлінських процесів державного 
регулювання, державного контролю і нагляду у сфері 
морегосподарювання. Для цього здійснюватиметься 
оповіщення суб’єктів морегосподарювання про необ-
хідність надати дані та забезпечуватиметься захищений 

збір юридично значимих даних, наповнення сховища 
даних і доступ до показників для їх аналізу й автомати-
зованого державного контролю і нагляду у сфері море-
господарювання.

Отже, дію державної ІС «Єдина інформаційно-
аналітична система «Регуляторні органи – 
суб’єкти морегосподарювання» спрямовано на 

автоматизацію таких функцій (процесів) у сфері держав-
ного регулювання та державного контролю і нагляду у 
сфері морегосподарювання:
 організація і здійснення у сфері морегоспода-

рювання електронного документообігу в сис-
темі регуляторних органів, органів, що пого-
джують прийняття регуляторних актів, органів 
державного нагляду і контролю та уповноваже-
ного органу;

 збір, реєстрація, зберігання за попередній пері-
од державного регулювання діяльності суб’єктів 
морегосподарювання, обробка, перевірка регу-
ляторної звітності та регуляторних заявок і ін-
ших обґрунтовуючих матеріалів (відомостей), 
що надходять від суб’єктів морегосподарюван-
ня, для цілей виконання функцій регуляторних 
органів та уповноваженого органу;

 електронний документообіг між регуляторними 
органами та суб’єктами морегосподарювання;

 державне регулювання діяльності суб’єктів мо-
регосподарювання, аналіз регуляторних заявок 
і регуляторних звітностей, розрахунок статис-
тичних показників і прогнозів;

 збір, аналіз і обробка документів і матеріалів 
у рамках проведення моніторингу діяльності 
суб’єктів морегосподарювання;

 збір, аналіз та обробка документів і матеріалів 
при здійсненні державного контролю і нагляду 
у сфері морегосподарювання;

 введення, зміни та припинення державного 
регулювання діяльності суб’єктів морегоспода-
рювання;

 формування та ведення реєстру суб’єктів море-
господарювання.

Інтеграція ІС, що входять до складу державної ІС 
«Єдине середовище електронного регулювання при-
морських регіонів», а також інших ІС, включаючи регіо-
нальні ІС, досягатиметься за допомогою:
 інформаційної взаємодії ІС (підсистем, моду-

лів), що забезпечує гарантовану передачу до 
державної ІС і розміщення в ній електронних 
документів та інформації у сфері регуляторної 
діяльності щодо морегосподарювання ІС «Єди-
на середа електронного регулювання примор-
ських регіонів»;

 користування інтегрованими ІС, базами даних 
державної ІС, встановлення технологічних і 
лінгвістичних вимог до інформації, обробка 
якої здійснюється в інтегрованих ІС.

3. Використання для формування та реалізації в 
Україні державної інформаційної бази приморських ре-
гіонів принципів, наведених у табл. 1.
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ВИСНОВКИ
Висунуті авторами у ході цього дослідження про-

позиції спрямовано на:
 інформатизацію процесів здійснення в Україні 

регуляторної діяльності у сфері морегоспода-
рювання;

 інформування споживачів та інвесторів про 
регуляторну діяльність у сфері морегоспо-
дарювання шляхом створення державної ін-
формаційної бази приморських регіонів через 
об’єднання сукупності взаємодіючих ІС;

 створення єдиного державного порталу з роз-
криття інформації про регуляторну діяльність 
у сфері морегосподарювання.

Перспективою подальших досліджень є визна-
чення на державному та регіональному рівнях напрямів 
функціонування в Україні суб’єктів регулювання при-
морських регіонів.                    
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таблиця 1

принципи формування та реалізації державної інформаційної бази приморських регіонів в Україні

Найменування принципу Зміст принципу

Принцип доступності інформації у сфері 
регулювання приморських регіонів

Відкритість для суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання  
інформації у сфері регулювання приморських регіонів, що зберігається в інформа-
ційних ресурсах регуляторних органів (відкритих комп’ютерних базах даних)

Принцип консолідації інформації  
у сфері регулювання приморських 
регіонів

Збереження протягом тривалого часу інформації у сфері регулювання приморсь-
ких регіонів в інформаційних ресурсах регуляторних органів та категорії доступу 
до неї – тобто, така інформація повинна бути безпосередньо доступна для всіх 
суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання

Принцип забезпечення достовірності, 
збереження та захисту інформації 
у сфері регулювання приморських 
регіонів

Забезпечення достовірності і своєчасної актуалізації інформації у сфері регулю-
вання приморських регіонів в інформаційних ресурсах регуляторних органів 
та поновлення її в разі втрати в ІС (створення системи резервних серверів – 
накопичувачів даних)

Принцип технологічної єдності 
інформації у сфері регулювання  
приморських регіонів

Сумісність стандартів, інтерфейсів та протоколів, єдиних правил надання інформа-
ції у сфері регулювання приморських регіонів – тобто, відомчі та (або) технологічні 
бар’єри на шляху обміну між суб’єктами регуляторної діяльності у сфері морегос-
подарювання інформацією повинні бути відсутніми

Принцип гармонізації розкриття 
інформації про регуляторну діяльність  
у сфері морегосподарювання

Норми збереження, поширення та захисту інформації у сфері регулювання  
приморських регіонів повинні відповідати основним підходам, що напрацьовані  
та успішно застосовуються у міжнародній практиці

Джерело: авторська розробка.

http://www.business-inform.net


Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ін
ф

о
рм

ац
ій

н
і т

ех
н

о
л

о
гі

ї в
 е

ко
н

о
м

іц
і

79БІЗНЕСІНФОРМ № 6 ’2017
www.business-inform.net

Makarova, M. V. “Derzhavne rehuliuvannia formuvannia nat-
sionalnykh i lokalnykh informatsiinykh resursiv sotsialno-ekonom-
ichnykh system“ [State regulation of the formation of national and 
local information resources socio-economic systems]. Naukovyi 
visnyk VNZ Ukoopspilky «Poltavskyi universytet ekonomiky i torhivli». 
Ser.: Ekonomichni nauky, no. 1 (2012): 152-159.

“Sotsialne-ekonomichne stanovyshche Mykolaivskoi oblasti 
za sichen-liutyi 2017 r.“ [Social-economic situation of the Nikolaev 

area for January-February, 2017]. Holovne upravlinnia statystyky u 
Mykolaivskii oblasti. http://www.mk.ukrstat.gov.ua

Vdovichenko, L. Yu., and Volosyuk, M. V. “Problemy regulia-
tornoy deyatelnosti gosudarstva v sfere morekhozyaystvovaniya 
Ukrainy“ [Problems of the regulatory activity of the state in the 
field of morehousetown Ukraine]. Sudostroeniye i morskaya in
frastruktura, no. 1-2 (5) (2016): 97-110.

УДК 657.30
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Нікітан Н. О. Модернізація механізму казначейського контролю за видатками в органах Державної казначейської 
служби України за допомогою інформаційних технологій

Розвиток і впровадження інформаційних технологій у межах проекту СУДФ (Системи управління державними фінансами) створить прозорі та 
ефективні механізми виконання бюджетів завдяки забезпеченню відкритості бюджетного процесу, підвищенню підзвітності державного сек-
тора та поліпшенню управління грошовими ресурсами. У статті виокремлено шляхи досягнення таких результатів та виділено організаційну 
вигоду для підвищення загальної ефективності управління бюджетним процесом від впровадження інформаційних технологій в Державній каз-
начейській службі. Окрім того, дано оцінку результатів впровадження проекту СУДФ у частині відповідальності Державної казначейської служби 
України, модернізації механізму казначейського контролю за видатками. Визначено та враховано коло питань, які впливатимуть на обсяг ресур-
сів: фінансових, матеріально-технічних, трудових та інших.
Ключові слова: інформаційні системи казначейства, проект модернізації СУДФ, ERP-система, Державна казначейська служба України.
Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 7. 
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УДК 657.30
Никитан Н. А. Модернизация механизма казначейского контроля 

за расходами в органах Государственной казначейской службы 
Украины с помощью информационных технологий

Развитие и внедрение информационных технологий в пределах проек-
та СУГФ (Системы управления государственными финансами) создаст 
прозрачные и эффективные механизмы выполнения бюджетов благо-
даря открытости бюджетного процесса, повышения подотчетно-
сти государственного сектора и улучшения управления денежными 
ресурсами. В статье выделены пути достижения таких результатов 
и выделена организационная выгода для повышения общей эффектив-
ности управления бюджетным процессом от внедрения информа-
ционных технологий в Государственной казначейской службе. Дана 
оценка результатов внедрения проекта СУГФ в части ответствен-
ности Государственной казначейской службы Украины, модернизации 
механизма казначейского контроля за расходами. Определен и учтен 
круг вопросов, которые будут влиять на объем ресурсов: финансовых, 
материально-технических, трудовых и других.
Ключевые слова: информационные системы казначейства, проект 
модернизации СУГФ, ERP-система, Государственная казначейская 
служба Украины.
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Nikitan N. O. Modernizing the Mechanism for State Treasury Control  

of Expenditures in the State Treasury Service of Ukraine through 
Information Technology

The development and implementation of information technologies within the 
terms of the SPFA (Systems for public finance administration) project will cre-
ate transparent and effective budgeting mechanisms through the openness 
of the budget process, enhanced public sector accountability, and improved 
management of money resources. The article allocates ways to achieve such 
results together with the organizational benefit for improving the overall effi-
ciency of the budget process from the introduction of information technology 
in the State treasury service. The results of implementation of the SPFA proj-
ect were assessed as part of the responsibility of the State treasury service 
of Ukraine and the modernization of the State treasury control. The range of 
issues that will affect the size of resources: financial, material and technical, 
labor, and others has been determined and taken into account.
Keywords: State treasury information systems, SPFA modernization project, 
ERP system, State treasury service of Ukraine.
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Діяльність з управління будь-якого економічно-
го об’єкта складають інформаційні системи, що 
мають складну побудову, яка залежить від роду 

діяльності та розміру організації.

Розвиток сучасних інформаційних технологій та 
активна інформатизація суспільства створює реаль-
ні можливості розширення роками надбаного досвіду 
контрольно-ревізійної роботи, а також ставить нові ви-
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