
 

 

 

 

Дослідження щодо антикорупційного та соціального впливу 
державних відкритих даних в сфері державної фінансової 
прозорості України та продуктів на основі їх використання. 
 
 

1. Передумови  
 
“Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах” (TAPAS) є проєктом 
USAID / UK aid, виконавцем якого є Фонд Євразія (далі ФЄ). Проєкт націлений на 
протидію корупції через реформу електронного урядування в Україні та запровадження 
кращих світових практик у сферах електронних закупівель, відкритих даних та 
електронних послуг. Даний тендер є частиною програми створення досліджень щодо 
результатів діяльності проєкту у сфері відкритих даних. 
 

2. Мета завдання  
 
Мета – дослідити вплив державних відкритих даних в сфері державної фінансової 
прозорості України через успішні приклади практичного використання продуктів на їх 
основі, зроблених у вигляді сервісів, карт, додатків та платформ, дашбордів, методів 
покращення процесів та журналістських ініціатив.  
  

3. Обсяг робіт  

Масштаб дослідження: 

Запропонований набір відкритих даних для аналізу складається, але не обмежується, 

наступними: 

 

● Відкриті дані Міністерства Фінансів, такі як 

○ Інформація, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про відкритість 

використання публічних коштів” 

■ Закон України Про відкритість використання публічних коштів 

○ Державний бюджет України (з додатками) 

○ Перелік проектів, які готуються та реалізуються за підтримки міжнародних 

фінансових установ і міжнародних організацій 

○ Інформація про розподіл субвенцій з державного бюджету (із змінами та 

додатками) 

○ Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу 

● Держказначейство 

○ Єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів та отримувачів бюджетних коштів 

● ДФС 

○ Реєстр платників податку на додану вартість 

○ Реєстр великих платників податків 

○ Перелік типів об’єктів оподаткування 

○ Інформація про обсяги відшкодування податку на додану вартість з державного 

бюджету 

○ Інформація про надходження податків і зборів 

○ Інформація про нарахування податків і зборів 

○ Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг 



 

 

 

 

○ Інформація про надходження коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування 

○ Ставки ввізного та вивізного мита 

○ Реєстр платників єдиного податку 

○ Реєстр неприбуткових установ та організацій 

● Мінсоцполітики 

○ Реєстр підприємств, установ, організацій України, що мають заборгованість із 

заробітної плати 

○ Єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги 

○ Реєстр отримувачів коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для 

надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо 

переміщеним особам 

○ Єдиний державний реєстр житлових субсидій 

● Пенсійний фонд України 

○ Дані про платників, що мають заборгованість із платежів до Пенсійного фонду 

України 

○ Дані про виконання бюджету Пенсійного фонду України 

● Фонд державного майна 

○ Єдиний реєстр об’єктів державної власності 

● Національний Банк 

○ Інформація про доходи та витрати банків України 

○ Дані фінансової звітності банків України 

● Органи місцевого самоврядування 

○ Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств 

○ Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету 

○ Перелік бюджетних програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в 

Інтернеті 

○ Перелік розпорядників бюджетних коштів 

○ Надходження і використання благодійної допомоги 

○ Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної 

власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів 

● МінЕкономіки 

○ Інформація про закупівлі, що оприлюднюється згідно із Законом України “Про 

публічні закупівлі” 

○ Перелік проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів, що 

реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у 

Мінекономіки 

○ Реєстр інвестиційних проектів і проектних (інвестиційних) пропозицій 

○ Реєстр укладених контрактів з керівниками суб’єктів господарювання державного 

сектору економіки 

 

Запропонована методологія: 

Кабінетна частина: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19


 

 

 

 

●     Узагальнення результатів проведених раніше досліджень, публікацій та 
інших аналітичних матеріалів використання відкритих даних в Україні з метою 
протидії корупції; 

● Аналіз попереднього положення стану відкритості державних даних та 

підзвітності в сфері державної фінансової прозорості України; 

●     Огляд продуктів (сервісів, додатків, рекомендацій, аналітичних 
матеріалів), які використовують державні набори відкритих даних в сфері 
державної фінансової прозорості України та обґрунтування вибору до 10 таких 
продуктів для дослідження їх використання і впливу на протидію корупції та 
покращення життя громадян.  

Емпірична частина: 

Емпірична частина дослідження складатиметься з використання якісних методів 
дослідження: інтерв’ю та фокус-груп. 

●     Інтерв’ю з користувачами відкритих державних даних в сфері державної 
фінансової прозорості України, в тому числі з розробниками продуктів на їх основі 
(громадські організації, бізнес, державні органи влади – залежно від продукту та 
методу використання даних); 

●     Інтерв’ю з представниками органів влади, що залучені до відкриття 
відповідних наборів даних та їх використання; 

●     Інтерв’ю та/або фокус-групи з користувачами послуг на основі відкритих 
даних; 

● Інтерв’ю з представниками медіа, журналістами та дослідниками; 

● Інтерв’ю з активістами, громадськими діячами; 

● Інтерв’ю з іншими релевантними сторонами; 

● Огляд світових практик щодо рівня відкритості даних в сфері державної фінансової 

прозорості та аналіз поточного рівня України у відповідній сфері.  

Очікується, що виконавець надасть свої пропозиції до методології. Фіналізація 
методології дослідження відбуватиметься у співпраці із Замовником дослідження. 

Структура дослідження 

Дослідження повинно мати опис до 10 успішних прикладів (кейсів) використання 
відкритих державних даних в сфері державної фінансової прозорості України для 
зменшення корупції та покращення життя в Україні. Запропонована структура кейс-стаді: 

● Опис проблеми (соціальної чи корупційної), яку вирішує продукт на основі  

відкритих державних даних в сфері державної фінансової прозорості України; 

● Опис продукту, способу використання і типу відкритих державних даних в сфері 

державної фінансової прозорості України; 

● Інформація про розробника продукту; 

● Опис та обґрунтування успішності продукту (кількісні та якісні показники) у 

наступних секторах (в залежності від типу продукту): 

○ Удосконалення уряду 

○ Посилення громадськості 

○ Інновації та створення економічних можливостей 

○ Вирішення суспільних проблем 



 

 

 

 

● Опис задіяних в розробку та надання сервісу сторін та їх взаємодії 

● Цитати від користувачів сервісу 

Питання для дослідження 

●     Яким є антикорупційний ефект використання відкритих державних даних 
в сфері державної фінансової прозорості України та продуктів на їх основі? 

●     Як продукти на основі відкритих державних даних в сфері державної 
фінансової прозорості України допомагають зменшити рівень корупції та її 
ризиків в Україні (кількісні та якісні показники ефективності)? 

●     Яким є соціальний ефект використання відкритих державних даних в 
сфері державної фінансової прозорості України та продуктів на їх основі? 

●     Які фактори впливають на успішність продуктів, що використовують 
відкриті державні дані в сфері державної фінансової прозорості України? 

●     Як підвищити рівень практичного використання відкритих державних 
даних в сфері державної фінансової прозорості України? 

●     Яким є портрет користувача сервісів на основі відкритих державних 
даних в сфері державної фінансової прозорості України? 

●     Які є основні канали залучення населення до користування продуктами 
на основі відкритих державних даних в сфері державної фінансової прозорості 
України? 

●     Які є основні переваги користування продуктами на основі відкритих 
державних даних в сфері державної фінансової прозорості України на думку 
користувачів сервісів? 

4. Очікувані терміни проведення дослідження 
 

Загальний строк на виконання завдань - до 45 календарних днів. 
Очікуваний термін проведення дослідження: 7 вересня - 22 жовтня 2020 року. 

 
5. Географія досліджень  
 
Україна 

 
6. Критерії відбору та вимоги до виконавця робіт, та порядок визначення 

переможців конкурсного відбору 
 
Відбір надавача послуг буде здійснений на конкурсній основі. 
Рішення щодо переможця прийматиме тендерна комісія, яка складається зі спеціалістів 
ФЄ та представників Набувача на основі оцінки пропозиції по відношенню до інших 
заявок/пропозицій та базуючись на принципі «ціна-якість». 

Перевага надаватиметься дослідницькій установі або установі, у складі команди якої 
наявні експерти-дослідники, що будуть залучені до даного проєкту (установа має надати 
інформацію щодо орієнтовної команди ключових дослідників по даному проєкту і резюме 
кожного з них), з: 
 

● досвідом проведення досліджень з використанням якісних методів дослідження 
експертами-дослідниками від 1.5 років; 



 

 

 

 

● досвідом проведення досліджень на теми корупції, ефективності державного 
управління, електронних послуг, діджиталізації, відкритих даних та послуг на 
основі відкритих даних, міського розвитку, якості життя населення; 

● досвідом в сфері відкритих даних. 
 

7. Відхилення конкурсних пропозицій 
 
Замовник відхиляє конкурсну пропозицію у разі, коли: 

● учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим у
 тендерній документації; 

● учасник надав неправдиві відомості та інформацію стосовно вимог тендерної 
документації; 

● учасник своїми діями намагається вплинути на визначення Замовником 
переможця торгів; 

● тендерна пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації. 
 
 

8. Результати та терміни виконання завдань  
 

За результатами дослідження проєкт очікує отримати аналітичний звіт, який міститиме 

описи до 10 успішних кейсів використання сервісів на основі відкритих даних в Україні за 

такою структурою 

a. Резюме дослідження  

b. Методологія дослідження 

c. Опис до 10 успішних прикладів використання наборів відкритих державних 

даних в сфері державної фінансової прозорості України для запобігання 

корупції та корупційних ризиків у вигляді продуктів, зазначених у Пункті 2 

d. Рекомендації органам влади, громадським організаціям та бізнесу щодо 

створення продуктів на основі відкритих даних  

e. Рекомендації органами влади та громадським організаціям щодо 

наступних кроків з відкриття даних для посилення ефективності існуючих 

продуктів та створенню нових продуктів спрямованих на запобігання 

корупції та покращення життя громадян 

f. Основні результати та висновки дослідження 

g. Додатки (зокрема, перелік проведених інтерв’ю, аудіо записи і транскрипти 

інтерв’ю, файли статистичного аналізу, список опрацьованих досліджень, 

програм тощо) 

h. Щотижневі звіти щодо прогресу проекту   


