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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ПУБЛІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ СУБ'ЄКТІВ СУСПІЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ 

 
Для прийняття зважених і вигідних управлінських рішень керівникам і 

менеджерам підприємства необхідно володіти правдивою, неупередженою та 
достовірною інформацією про порядок здійснення господарської діяльності 
підприємства з метою прийняття раціональних управлінських рішень. Прийняття 
рішень, які впливають на поточну діяльність підприємства, в кінцевому підсумку 
визначає результати діяльності в кінці звітного періоду, визначені за даними 
бухгалтерського обліку і відображені в фінансовій звітності.  

Сучасна система управління підприємством прямо залежить від 
інформаційного забезпечення про його фінансовий стан та діяльність. 
Інформаційне забезпечення – це цілеспрямована робота зі збору інформації, її 
реєстрації, передавання, обробки, узагальнення, зберігання та пошуку суб’єктами 
контролю з метою використання для управління.  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та 
на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі 
виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним 
законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, 
інших розпорядників публічної інформації. 

Інформація, що становить суспільний інтерес
  
– категорія, що є предметом 

осмислення майже кожного сучасного дослідження, пов’язаного з питаннями 
свободи слова чи доступом до інформації. Природою цієї зацікавленості є 
практичний попит, оскільки визнання певної інформації суспільно значимою 
гарантує звільнення від відповідальності за розголошення інформації з обмеженим 
доступом. 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є: 1) 
запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу 
юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень; 2) розпорядники інформації 
- суб'єкти; 3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань доступу до 
публічної інформації розпорядників інформації. 

Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, 
що знаходяться у суб'єктів владних повноважень, підлягають обов'язковій 
реєстрації в системі обліку, що має містити: 1) назву документа; 2) дату створення 
документа; 3) дату надходження документа; 4) джерело інформації (автор, 
відповідний підрозділ); 5) передбачену законом підставу віднесення інформації до 
категорії з обмеженим доступом; 6) строк обмеження доступу до інформації, у разі 
якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом; 7) галузь; 8) ключові 
слова; 9) тип, носій; 10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, 
прес-релізи); 11) проекти рішень; 12) форму та місце зберігання документа тощо. 

Доступ до системи обліку, що містить інформацію про документ, що 
знаходиться у суб'єкта владних повноважень, забезпечується шляхом:  



1) оприлюднення на офіційних веб-сайтах суб'єктів владних повноважень 
такої інформації, а в разі їх відсутності- в інший прийнятний спосіб;  

2) надання доступу до системи за запитами. 
Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії 

інформації з обмеженим доступом. Отже, обліковий інформаційний ресурс 
публічних акціонерних товариств – це сукупність інформаційних ресурсів, які є 
комплексною оцінкою активів, зобов’язань та результатів господарської діяльності 
товариства за певний період. 

Модель інформаційного забезпечення системи управління публічним 
акціонерним товариством представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Модель інформаційного забезпечення системи управління публічним 

акціонерним товариством 

 

Таким чином, вищенаведена інформація свідчить про те, що фінансова 

звітність є результатом ефективного функціонування системи моніторингу 

здійснення господарської діяльності та забезпечення застосування вимог до 

системи публічної інформації. Інформаційною основою управління підприємством 

є належним чином сформована інформація, яку отримуються в результаті 

організації, планування, обліку контролю та аналізу господарської діяльності 

суб’єкта господарювання і є основою їх регулювання.  
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