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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТАМИ 

ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 

 

У межах структурної трансформації вітчизняної системи державних 

фінансів з орієнтацією на передову практику країн європейського союзу 

необхідно вирішити низку проблем стосовно інформаційного забезпечення 

управління суб’єктами державного сектора. Мова йде про запровадження якісно 

нових та ефективних механізмів всебічної оцінки ефективності та цільового 

використання бюджетних асигнувань. Це дасть змогу сформувати своєрідний 

інформаційний простір як основу розробки і запровадження дієвих заходів, 

спрямованих на досягнення цілей діяльності установ державного сектора з 

позиції суб’єктів підвищеного суспільного інтересу. З огляду на широкий спектр 

соціально-значимих послуг, що надаються бюджетними установами 

актуалізується їх роль у створенні зони комфортності для людського потенціалу, 

що своєю чергою є визначальним ресурсом економічного зростання. Розгляд 

діяльності установ державного сектора у такому ракурсі актуалізує важливість 

обґрунтування напрямів оптимізації бюджетних потоків і, зокрема, в частині 

забезпечення виконання кошторисів доходів і витрат усіма учасниками 

бюджетного процесу. Це сприятиме ефективному управлінню державними 

фінансовими ресурсами, раціональному їх використанню розпорядниками 
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бюджетних коштів і побудові на цій основі комплексної системи інформаційного 

забезпечення управління суб’єктами державного сектора. 

Гарантом дієздатності цієї системи безсумнівно буде облікова, аналітично-

контрольна інформація та сформований на її базі інформаційний простір, з 

рухомими контурами, відповідно до зміни запитів на інформацію. За такого 

підходу логічно вести мову про адресність інформації і найперше в частині 

бюджетних асигнувань як доходів загального фонду установ та напрямів їх 

використання. Певною мірою зазначене вказує на специфіку діяльності установ 

державного сектора: отримані асигнування бюджетні є повноваженнями, які 

надаються розпорядникам бюджетних коштів відповідно до бюджетного 

призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів і 

досягнення на цій основі  конкретної мети у процесі виконання бюджету. 

За ефективність управління бюджетними асигнуваннями з дотриманням 

законодавчо встановлених процедур та вимог пряму відповідальність несуть 

розпорядники бюджетних коштів. 

Зазначене актуалізує значення комплексної інформації в межах 

інформаційного простору діяльності суб’єктів державного сектору, що можливо 

досягнути завдяки застосуванню до інформації, продукованої підсистемою 

бухгалтерського обліку інструментарію економічного аналізу. Саме через це, у 

колі науковців, набув широкого поширення вираз: бухгалтерський облік – це 

передовсім аналіз, але не тільки господарських фактів, а й стратегії і тактики 

діяльності. Завдяки такому підходу інформація набуває чітких характеристик 

важливого ресурсу, відсутність якого зводить нанівець будь-який бізнес. По 

відношенню до бюджетних установ це особливо актуально, оскільки йдеться про 

державні фінансові ресурси, левова частина яких сформована за рахунок 

платників податків. У цьому зв’язку слід акцентувати не тільки значення 

інформаційного ресурсу, а й підтвердити його цінність в контексті достовірності 

повноти та своєчасності, його формування та надання користувачам. 

Підтвердження цінності інформації, а точніше її корисності в управлінському 

процесі розширює сферу застосування в інформаційному просторі аудиту як 

незалежного контролю ефективності діяльності. 

Можливо і завчасно, але на моє переконання скорим часом облікові, 

аналітичні та аудиторські процедури об’єктивно буде об’єднано єдиним 

інформаційним простором з наданням йому статусу – простір контролю всіх 

напрямів діяльності суб’єкта державного сектора. 

Наведене базується на такому міркуванні: якщо зміст контролю як 

складового елемента управління стосується підтвердження реальності 

здійснення господарських фактів у процесі надання послуг бюджетними 

установами, то обґрунтування напрямів розширення їх переліку та підвищення 

якості має підпадати під специфічні контрольні процедури. Поза як, але 

орієнтиром тут завжди має бути забезпечення реальних потреб користувачів, що 

можливо досягнути завдяки адресності інформації. Певною мірою запити 

користувачів і рівень управління бізнесом взаємозалежності, відтак 

інформаційна область системи управління організацією може бути досконалою 

тільки у тому випадку, якщо настільки ж досконалими (в частині 
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компетентності) будуть і користувачі інформації [2, с. 243]. Це особливо 

актуально для сфери ведення соціально відповідальної діяльності, спрямованої 

на забезпечення сталого розвитку та, зокрема, надання соціально-значимих 

послуг бюджетними установами. 

Якщо вести мову про інформаційний простір ефективного управління 

суб’єктом державного сектора, то адресна інформація на запит користувачів стає 

засобом концептуальної реконструкції його діяльності. 

Практичній реалізації такого підходу сприяє запровадження в облікову 

практику національних положень стандартів бухгалтерського обліку державного 

сектора НП(с)БоДС, в основі яких – базові положення міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку державного сектора (МСБОДС). 

Це підтверджує важливість формування інформаційного простору на 

засадах корисності і цінності інформації з використанням своєрідних елементів 

логістики у процесі її створення, оцінки повноти і достовірності та аналізу.  

Водночас, доречно вести мову про сучасну парадигму наукових знань у 

сфері бухгалтерського обліку з використанням професійного судження 

працівників, яке складається не тільки під впливом загального розуміння 

облікових стандартів, але, що особливо важливо, під впливом багатьох 

соціальних чинників, які актуалізують необхідність розв’язання проблем 

забезпечення сталого розвитку суб’єктів державного сектора і держави загалом. 
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Зростання попиту на прозору та вичерпну інформацію щодо ключових 

результатів діяльності суб’єктів приватного та державного сектору зумовило 

посилення міжнародних рамкових підходів та ініціатив у напрямку 

удосконалення механізмів розкриття нефінансової інформації. Заклади вищої 




