
ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінзвітність в Україні”
(ст. 14) вона: 
     не містить комерційної таємниці
     не є конфіденційною інформацією
     не належить до інформації з обмеженим доступом
     не підпадає під заборону на поширення статистичної   
інформації

ЗУ “Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” 
фінзвітність має бути оприлюднена Мін’юстом в ЄДР

ЗУ “Про доступ до публічної інформації” (ст: 1) уся 
інформація, що є в державних органів, є публічною і 
відкритою і має оприлюднюватися у форматі відкритих 
даних: бути безкоштовною, машиночитною та вільно 
доступною

Фінансову звітність компаній — 
у форматі відкритих даних

*за даними YouControl станом на травень 2020

1,4 млн

91,05%

8,95%

Кількість зареєстрованих організацій в Україні* 

Організацій, які не публікують фінзвітність

Публікують
фінзвітність
вибірково

Відкриття фінансової 
звітності — елемент для 
прозорого 
бізнес-середовища та 
виявлення і попередження 
корупційних ризиків.

Для відкриття 
фінансової звітності 
немає перешкод з 
точки зору закону:

1,4 - 4,9 млн
Українців щомісячно користуються 
сервісами на основі відкритих даних**

Найпопулярніші теми: 

** за даними дослідження BRDO про відкриті дані

Громадський 
транспорт 

1,2 млн
користувачів

1,4 -
2,2 млн 

користувачів

Перевірка 
бізнес-партнер

Антикорупція
0,7 -

0,9 млн 
користувачів

Великобританія — держава,                                                                                                 
яка є прикладом відкриття
даних фінзвітності з 2008 р.

План виконання Угоди про Асоціацію з 
ЄС. Україна встановила вимоги щодо 
оприлюднення підприємствами 
фінзвітності (Директива ЄС 2013/34)



Фінансова звітність компаній становить суспільний інтерес:

    сприятиме розвитку бізнесу завдяки ефективному 
управлінню ризиками, уникаючи неблагонадійних 
партнерів

    допоможе прогнозувати діяльність та розуміння 
ринкових трендів бізнесу, спираючись на достовірні дані

    полегшить участь бізнесу у тендерах завдяки 
зменшенню кількості довідок, які потрібно подавати на 
тендери

    допоможе перевірити потенційного роботодавця 

    дасть змогу перевірити фінансовий стан компаній при 
купівлі дороговартісних товарів чи послуг (нерухомість, авто, 
турпутівка, страхування тощо) 

Включити фінансову звітність в 
набори даних згідно Постанови 
Кабміну №835. Оприлюднення фінансової звітності у форматі 

відкритих даних — продовження і розвиток 
принципів відкритості!

З пропозиціями звертайтесь за телефоном: +38 (095) 849 14 88 (Наталя Чорногуб, координаторка ініціативи)

Громадянам

Антикорупційним
проєктам

Органам влади 

Бізнесу

*за даними PWC, 2018

36%
серед тих, хто вчинив найбільш суттєвий 
економічний злочин або шахрайство, 
складає третя сторона (контрагенти)

Що потрібно змінити? 

1

2

3

Фінзвітність компаній -
у форматі відкритих даних:

без капчі
без реєстрації
з оновленням 1 р. на квартал та 
щорічну звітність 

Оприлюднити фінзвітність
на порталі відкритих даних

 Головна сторінка - Data.gov.ua:

    Державна служба статистики України
    Державна податкова служба  
    Міністерство юстиції України

    покращить позиції у міжнародних рейтингах прозорості та 
відкритості і підвищить авторитет України як цифрової 
держави

    покращить інвестиційну привабливість країни
допоможе боротися з відмиванням доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (FATF, OECP)

    сприятиме створенню нових сервісів, стартапів на основі 
даних; як наслідок — наповнення місцевих бюджетів

    полегшить виявлення підставних компаній, що беруть участь 
у тендерах, як наслідок — економія бюджету

    підвищить якість прийняття управлінських рішень завдяки 
розумінню ринкових тенденцій

    дозволить виявляти фейкові компанії, які беруть участь в 
тендерах  

    спростить викриття недоброчесних громадських/ 
благодійних організацій

    допоможе виявляти підставні компанії, які задіюються в 
корупційних схемах

    полегшить виявляти фейкових спонсорів політичних партій, 
спростить перевірку прибутку компаній, зазначених у 
деклараціях публічних осіб


