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Забезпечення прозорості ключових державних фінансових установ
На сьогоднішній день має місце постійна потреба в управлінні великими об’ємами інформації у сфері державних
фінансів для виявлення існуючих випадків незаконного використання фінансових ресурсів громадян та запобігання їм в
майбутньому. Відкритість інформації ключових державних фінансових установ має сильний антикорупційний вплив та
має сприятливий вплив на економічний розвиток, в той час як прозорість у сфері державних фінансів є фактором
успішного впровадження реформи в усіх сферах економіки.
Метою статті є розробка методології для оцінки інституційної та політичної прозорості провідних державних
фінансових установ в Україні та її практичне застосування на прикладі Міністерства фінансів та Державної фіскальної
служби України. Методологія включає в себе сім основних етапів, на основі яких було розраховано індекс прозорості
державних фінансових установ. Постійні розрахунки індексу сприятимуть взаємодії зацікавлених осіб та неурядових
організацій для збільшення відкритості державних фінансових установ у сфері державних фінансів, а набори цифрових
даних можуть бути використані для розробки рекомендацій для підвищення рівня прозорості діяльності ключових
державних фінансових установ. Апробація розробленого індексу прозорості державних фінансових установ на прикладі
Міністерства фінансів та Державної фіскальної служби України дозволила розрахувати відсоток відкритості даних,
опублікованих вищезгаданими установами. На основі кількісних розрахунків надано практичні рекомендації для
збільшення повноти, надійності, доступності та своєчасності опублікованої інформації.
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Обеспечение прозрачности ключевых государственных финансовых учреждений
На сегодняшний день имеет место постоянная потребность в управлении большими объемами информации в сфере
государственных финансов для выявления существующих случаев незаконного использования финансовых ресурсов
граждан и их предотвращения в будущем. Открытость информации ключевых государственных финансовых
учреждений имеет сильное антикоррупционное влияние и имеет благоприятное влияние на экономическое развитие, в
то время как прозрачность в сфере государственных финансов является фактором успешного внедрения реформы во
всех сферах экономики.
Целью статьи является разработка методологии для оценки институциональной и политической прозрачности ведущих
государственных финансовых учреждений в Украине и её практическое применение на примере Министерства
финансов Украины и Государственной фискальной службы Украины. Методология включает в себя семь основных
этапов, на основе которых был рассчитан индекс прозрачности государственных финансовых учреждений. Постоянные
расчеты индекса буду способствовать взаимодействию заинтересованных лиц и неправительственных организаций для
увеличения открытости государственных финансовых учреждений в сфере государственных финансов, а наборы
цифровых данных могут быть использованы для разработки рекомендаций для повышения уровня прозрачности
деятельности ключевых государственных финансовых учреждений. Апробация разработанного индекса прозрачности
государственных финансовых учреждений на примере Министерства финансов Украины и Государственной
фискальной службы Украины позволила рассчитать процент открытости данных, опубликованных вышеупомянутыми
учреждениями. На основе количественных расчетов представлены практические рекомендации для увеличения
полноты, надежности, доступности и своевременности опубликованной информации.
Ключевые слова: прозрачность, государственные финансы, открытые данные, публичные закупки, Министерство
финансов Украины, Государственная фискальная служба Украины, индекс прозрачности, информационная открытость,
государственное управление.
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