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1/ Вступ та мета цього 
посібника

Корупція - проблема світового масштабу. У різ-
них країнах світу корупція у великих розмірах завдає 
шкоди економіці, призводить до зубожіння населен-
ня, і поглинає ресурси, які натомість могли б сприяти 
розвитку громадянських свобод та благополуччя на-
селення. Корупція - систематичне та масштабне роз-
крадання, яке здійснюється особами, які мають 
владні повноваження. Тільки олігархи, офіційні поса-
дові особи, великі підприємці та інші впливові особи 
здатні здійснювати незаконний розподіл значних сум 
державних коштів, розкрадання або вимагання при-
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ватних коштів у значному масштабі. Протистояти ве-
ликомасштабній корупції надзвичайно складно через 
те, що її виявлення підриває авторитет та репутацію 
впливових осіб. На практиці, протистояння коруп-
ції часто залежить від інсайдерської інформації 
або ж викривачів. У більшості випадків, викривачі - 
це прості наймані працівники. Отже, задля успіху ви-
кривачів, потрібно забезпечувати їх особисту безпеку, 
правовий захист на робочому місці, і їх доступ до за-
собів масової інформації та антикорупційних органів.  

У посібнику описано практичні аспекти захи-
сту викривачів корупції. Автори висвітлюють 
важливість зусиль громадянського суспільства, 
спрямовані на захист викривачів корупції, свобо-
ди асоціації на робочому місці, а також свободи 
засобів масової інформації розслідувати та розго-
лошувати корупційні схеми, виявлені працівника-
ми та викривачами корупції. 

Дана версія посібника розглядає антикорупційний 
досвід в Україні за останні роки, однак його тези зможуть 
стати основою для майбутнього доповненого видання.  

У світі по різному ставляться до викривачів коруп-
ції. В той час, коли в одних країнах викривачі корупції 
допомагають зекономити державі десятки мільяр-
дів доларів, в інших, зокрема в Україні, культура викрит-
тя корупційних злочинів лише починає зароджуватися. 
Викривачі знаходяться у зоні ризику в суспільстві, де об-
межена свобода ЗМІ, і де правова система корумпована. 

Інститут викривачів є важливим запобіжником 
для виникнення та поширення корупції у суспіль-
стві. Корупціонери у державному та приватному секторі 
розкрадають гроші країни, згубно впливають на її май-

бутнє та покладаються на мовчання звичайних людей. 
Якщо пересічні громадяни перестануть мовчати про 
корупційні діяння, свідками яких вони стали – на своєму 
робочому місці, під час волонтерства, співпраці з кон-
трагентами тощо, то потенційний корупціонер подумає 
тричі перед отриманням хабаря чи вчиненням незакон-
них дій. А вже викриті такі факти підвищать рівень 
несприйняття корупції суспільством. Більше прозо-
рості та відкритості з’явиться і в публічній сфері, що по-
силить національну економіку. Демократія, економіч-
ний розвиток та економічна справедливість залежать 
від верховенства права. У випадку України, зменшення 
рівня корупції та верховенство права посприяють при-
току дострокових іноземних інвестицій, розвитку ма-
лого та середнього бізнесу. Тому захист викривачів - не 
лише економічна необхідність, а й прояв патріотизму.  
 

Першочерговим кроком на шляху до змін має ста-
ти саме нульова терпимість до корупції абсолют-
но у всіх сферах життя. А це значить – викривати 
корупцію щоразу, зіткнувшись з нею. 

Однак, великомасштабна корупція, здійснена осо-
бами зі значним політичним та економічним впливом 
є основною перешкодою демократичного та еконо-
мічного розвитку України. Викривання – це найпро-
стіший та найдієвіший метод боротьби з корупційним 
злочином. Цей посібник розглядає практичні реалії та 
засоби захисту викривачів корупції, а також юридичні 
та інформаційні методи боротьби з корупцією. 
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2/ Що таке корупція? 
Хто такий викривач?

Як каже Закон України 
«Про запобігання корупції»:

Корупція — це використання 1) особою, уповно-
важеною на виконання функцій держави або місцево-
го самоврядування, або 2) прирівненої до неї особою 
або 3) особою, яка постійно або тимчасово обіймає 
посади, пов’язані з виконанням організаційно- розпо-
рядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, 
або спеціально уповноваженою на виконання таких 
обов’язків у юридичних особах приватного пра-
ва незалежно від організаційно-правової форми,  
а також іншою особою, які не є службовими особами та 
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які виконують роботу або надають послуги відповід-
но до договору з підприємством, установою, організа-
цією або 4) іншою особою, зазначеної у ч.1 ст.3 Закону 
наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з 
ними можливостей з метою одержання неправомір-
ної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття 
обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших 
осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надан-
ня неправомірної вигоди посадовій особі, або на її 
вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 
схилити цю особу до протиправного використання на-
даних їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей.

Якщо пояснити положення Закону  
спрощено:

• Це використання службових повноважень або 
пов’язаних з ними можливостей (вчинення будь-
яких дій або умисна бездіяльність) задля отри-
мання неправомірної вигоди (тобто грошей, 
майна, пільг, послуг, переваг і т.д.) для себе або свої 
близьких, рідних, знайомих (потрібен один суб’єкт) 

• І навпаки, надання/прийняття обіцянки (про-
позиції) чи прийняття/надання неправомірної 
вигоди задля протиправного використання 
службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей (або схиляння іншого до цього) 
(потрібні два суб’єкта)  
 
Зовсім спрощено: 

• Це використання будь-якою особою, що наділена 
владою, наявних в неї можливостей і повноважень 
задля отримання незаконної вигоди 
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• Важливо зазначити, що корупція здійснюється  
як і в державному, так і в приватному секторі.  
У більшості випадків, зокрема в Україні, приват-
ний сектор має значний вплив на урядові струк-
тури та корупційні схеми. До того ж, приватний 
сектор, олігархи та великий бізнес можуть як 
сприяти корупції, так і отримувати від неї при-
буток. 

Загальноприйняте міжнародне визначення 
корупції: 

• Зловживання службовим становищем і пов’язаними 
з ним можливостями для одержання особистої 
вигоди (як зазначено вище, це також включає дії, 
пов’язані з корупцією між приватними особами).

Неправомірною вигодою є майно, гроші, пільги, 
переваги, послуги, нематеріальні активи та інші нема-
теріальні або негрошові вигоди (швидше вирішення 
питання, порушення конкурсних процедур, надання ін-
сайдерської інформації, публічне схвалення, заохочен-
ня тощо). 

Згідно із законодавством України, корупційне 
правопорушення не вчинене, якщо особа використала 
службові повноваження не задля неправомірної виго-
ди, або не розуміла отримання неправомірної вигоди, 
або не використовувала службові повноваження, або 
діяння не вчинене особою, переліченою у ч.1 ст.3 За-
кону.

Примітка про антикорупційне законодавство: 
Більшість інформації в цьому посібнику передбачає, 
що корупція неодмінно порушує закон. Однак, важли-
во пам’ятати, що корупція може бути законною. Корум-
повані олігархи, посадовці та особи, які зловживають 

своїм статусом прагнуть узаконити вчинені ними зло-
чини. Набагато важче боротися з легалізованою коруп-
цією - скажімо, коли держава узаконює монополістичні 
системи державних закупівель. Зловживання владою, 
неетична, аморальна поведінка або порушення міжна-
родних норм не обов’язково йде всупереч конкретно-
му законодавству. У деяких випадках, викриття корупції 
створює значний розголос, але публічно присоромити 
корупціонерів важче, коли корупцію узаконено. 

Існують певні чинники, які самі по собі не дово-
дять існування корупції і для яких можна знайти 
теоретичне пояснення, однак вони можуть висту-
пити сигналом її наявності:

• в однакових ситуаціях посадова особа приймає різні 
рішення відносно різних осіб 

• відсутність реакції на повідомлення про порушення 

• наявність організацій чи осіб, які готові допомогти 
вирішити твоє питання швидко, але за додаткову 
винагороду 

• нав’язування посадовими особами певних підпри-
ємств для вирішення якихось питань, в т.ч. щодо на-
дання “інформаційних” або “консультаційних” послуг 

• натяки про існування “складних обставин” або 
“ускладнень”, які можуть заважати вирішенню питання 

• пропонування посадовими особами сплатити якісь 
додаткові послуги, які прямо не пов’язані з встанов-
леною процедурою 

• часте використання процедур, передбачених зако-
нодавством як виняток 

• незвичні, нехарактерні непублічні рішення без міц-
ного обґрунтування 
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• значні відмінності між документами та життєвими 
обставинами 

• члени сім’ї та друзі посадової особи працюють  
у сфері, пов’язаній з його посадовими обов’язками 

• стиль життя посадовця не відповідає його доходам 

• незважаючи на негативні висновки інших установ,  
в терміновому порядку приймається сумнівне рі-
шення. 

Закон України “Про запобігання корупції” 
визначає викривача як особу, яка надає допомогу  
в запобіганні і протидії корупції, особу, яка за наяв-
ності обґрунтованого переконання, що інформація  
є достовірною, повідомляє про порушення вимог цьо-
го Закону іншою особою. Викривачі, в тому числі на 
підприємствах, перебувають під захистом держави.  
В новому законі була вилучена вимога до відсутності  
у викривача корисливих чи особистих мотивів. 

За міжнародною практикою, викривачем є осо-
ба, яка надає будь-яку інформацію про діяльність, яка 
є незаконною, неетичною або неправильною в орга-
нізації, яка є приватною або публічною. Це розкрит-
тя інформації про незаконну діяльність, яка загрожує 
або шкодить інтересам суспільства, про зловживання  
в рамках діяльності організації, державного органу або 
компанії. 

Викривач – не “стукач” і не “донощик”, а вартовий 
суспільних інтересів, свідомий громадянин, фундамент 
системи раннього попередження.

До речі, англомовний варіант терміна «викривач» 
- «whistle blower», що перекладається дослівно як «той, 
що свистить у свисток». 

3/ Чому важливо 
викривати?

Завдяки твоїм діям:

• Злочин зупинено

• Злочинця покарано

• Корупціонери бояться справедливого покарання

• Хабарі переможено

• Система змінюється 

• Надходять іноземні інвестиції

• Авторитет держави відновлено

• Панує верховенство права
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• Покращена система державного управління

• Розвивається економіка

• Відновлюється соціальна справедливість

• Зростає здорова конкуренція

• Впроваджуюьться реформи

• Розвивається становлення демократії 

• Збільшується наявність коштів для заробітних плат 
та соціальних виплат

• Конкурентоспроможність малого бізнесу зростає

• Зменшується вплив приватних інтересів на державу 

Особа, яка порушила закон, може заключити 
угоду зі слідством, згідно з якою вона надає інформа-
цію стосовно корупційного правопорушення. У такому 
випадку обвинувачення не наполягає на максималь-
них строках покарання. Особа, яка порушила закон, у 
будь-якому разі понесе покарання. Водночас її співп-
раця зі слідством допоможе викрити інших причетних, 
значно спростити досудове розслідування та поверну-
ти державні кошти.

У суспільстві існує така думка, що корупція то-
тальна, вона є скрізь, і боротися з нею страшно, небез-
печно, а можливо навіть безглуздо. Але справжня ціна 
корупції – в тому, що корупціонер покладається на мов-
чання пересічних людей. Якщо більшість людей пере-
стануть мовчати про випадки корупції, то потенційний 
корупціонер тричі подумає перед тим, як взяти хабар 
чи порушити закон. Крім того, це змінить стереотипи 
про викривачів, тому що на сьогодні суспільство все 
ще часто вважає їх «стукачами» і «донощиками». 

Викривачі не лише чинять справедливо, а й до-
помагають бізнесу зекономити. 40% інформації про 
ефективність внутрішніх процесів бізнес-компанції от-
римують від викривачів, і тільки 14% цієї інформації 
надходить від внутрішнього аудиту. 

4/ Чому в Україні рідко 
викривають корупцію?

Бути викривачем непросто – доводиться витра-
чати час на «кабінетну війну», співпрацювати з силови-
ми структурами. Деякі антикорупційні справи тягнуть-
ся в судах роками (наприклад, існує думка, що «легше 
заплатити, ніж подати в суд і роками чекати на віднов-
лення справедливості»). 

Також багато хто побоюється помсти з боку коруп-
ціонерів і не хочуть наражати на небезпеку себе та свої 
родини. 

Ще одна причина мовчання – потенційні викрива-
чі просто не знають, як донести до суспільства відомі їм 
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факти корупції. Люди не повідомляють про корупцію, 
бо банально не знають, що таке корупція і куди про неї 
слід повідомляти. Вони десь чули про те, що створені 
нові органи, наприклад, Національне антикорупцій-
не бюро України (НАБУ), і вважають, що це єдиний 
орган, призначення якого - боротьба з корупцією. І всі 
заяви прямують туди. Але це орган, який бореться з ко-
рупцією у вищих ешелонах влади. 

Також люди не повідомляють про корупцію через 
те, що створюється враження, що корупціонери 
безкарні. Тобто, корупціонерів затримують перед 
телекамерами, але потім відпускають, і до в’яз-
ниці ніхто не потрапляє. 

Немає реального покарання або повернення ко-
штів до бюджету, які були звідти вкрадені чи привлас-
нені (частка виправдувальних вироків у всій системі 
становила менше 1%, однак частка таких вироків у 
суто корупційних справах збільшується до 9%. Тобто 
корупцію виправдовують у дев’ять разів частіше, ніж 
звичайні злочини). Народ зневірюється. Люди думають: 
“От я повідомлю, а далі це все зійде нанівець? Хтось от-
римає черговий хабар за те, щоб його відпустили, і на 
цьому все завершиться”.

Моніторингом рівня довіри до органів, відпові-
дальних за запобігання і протидію корупції, займається 
Центр Разумкова. Його соціологічні дослідження по-
казують, що загалом рівень довіри до владних інститу-
тів є досить низьким порівняно з довірою до суспільних 
інститутів (де лідерами є волонтерські та громадські 
організації), а частка тих, хто довіряє владним інсти-
тутам, істотно нижча за частку тих, хто їм не довіряє. 
Найвищі показники довіри серед органів, відповідаль-
них за запобігання і протидію корупції, має СБУ – 29,4% 
(недовіри – 53,4%). На другому місці НАБУ – йому дові-

ряють 28,1% опитаних (скоріше не довіряють – 52,3%). 
Гірші показники довіри у прокуратури – тільки 10,3% 
(недовіри – 80%) та поліції – 23,7% (недовіри – 63,9%). 
Рівень довіри до НАЗК не вимірювався.

За даними соціологічного дослідження 2015 року, 
45,5% українців декларують готовність повідомляти 
про корупцію. Ще у листопаді 2014 року тільки 13% 
українців заявили про готовність повідомляти про ко-
рупцію правоохоронним органам. Попри такі дані, 
кількість викривачів, які повідомляють про випадки ко-
рупції у реальному житті, а не просто заявляють про 
готовність повідомити, становить 2%. 34,6% громадян 
вважають це даремним, 17% не вважають це необхід-
ним, майже 8% вважають це небезпечним і ще майже 
5% не бажали або побоювались надавати своє ім’я.

Результати Всеукраїнського муніципального опи-
тування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 
від імені Міжнародного республіканського інституту, 
свідчать про те, що 

суттєва частка українців (від 13% до 62% за-
лежно від регіону) не вважає, що зробити по-
слугу, дати подарунок або хабара місцевому чи-
новнику – це прояв корупції.

Однак зросла кількість респондентів, які вважа-
ють, що пересічні громадяни також мають долучатись 
до протидії корупції. Тоді як у минулі роки так вважали 
лише 17% населення, на сьогоднішній день 24% грома-
дян вбачають і свою роль у боротьбі з корупцією (на-
багато більше вважають відповідальними Президента, 
Прем’єр-міністра, Кабмін та ВРУ). Це проблема, оскіль-
ки громадяни не бажають залучатися до викриття ко-
рупції і, більше того, є толерантними до неї. Майже тре-
тина українців готова виправдовувати корупцію, коли 
це стосується її інтересів.
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Проте, проблема корупції досі лишається у трій-
ці найактуальніших для нашої держави – це засвід-
чили 56% респондентів дослідження “Барометр світо-
вої корупції” Transparency International. На питання, чи 
знизився рівень корупції за останні чотири роки, 72% 
українців відповіли заперечно. Спроби уряду змінити 
цю ситуацію 86% опитаних оцінюють негативно. І це 
не дивно, адже 38% наших співгромадян протягом ос-
таннього року давали хабар при взаємодії з органами 
влади, найчастіше у початкових і середніх навчальних 
закладах (38%), медичних установах (33%), при взаємо-
дії з дорожньою поліцією (33%), у системі професійної 
освіти (31%), при оформленні виплат по безробіттю 
(9%) або соціальних пільг (6%). При цьому вважають за 
непотрібне повідомляти про корупцію 42% опитаних, 
адже 16% – переконані, що це нічого не змінить, а 14% 
бояться наслідків такого викриття.

Відповідно до дослідження “Права людини в 
Україні”, рівень активності громадян, спрямо-
ваної на захист своїх прав, є невисоким; з тих 
осіб, які зіштовхувалися ізпорушеннями прав лю-
дини, лише 46% робили такі спроби. 

Навіть серед молоді рівень відмови від захисту 
своїх прав у випадку їх порушення сягає близько 50% 
(серед громадян більш похилого віку – 62%). З тих осіб, 
які намагалися захищати свої права, лише 36% вказа-
ли, що це їм переважно вдавалося. Рівень активності 
громадян у сфері захисту прав людини мало різниться 
в різних регіонах України, проте рівень успішності в цій 
сфері є дещо вищим в Західному та Центральному регі-
онах (де він склав близько 40%, тоді як в решті регіонів 
успішний досвід мали лише 25% опитаних). На думку 
опитаних, найефективнішими способами захисту прав 
людини в Україні є звернення до ЗМІ, Європейського 

Суду з прав людини, використання родичів та знайо-
мих, і тільки потім звернення до суду або поліції. При 
цьому близько 19% опитаних вважають, що жодних 
ефективних засобів захисту прав людини у нас не існує, 
і ще майже стільки ж респондентів не змогли їх визна-
чити. Натомість особи, які успішно захищали свої пра-
ва, відносно частіше згадували такі варіанти, як власні 
дії (аж до насильницьких) та захист прав за допомогою 
хабаря. 

Отже, щоб людина наважилася викрити коруп-
цію, зазвичай мають бути дотримані гарантії безпеки  
й анонімності, захист трудових прав від адміністра-
тивного та морального тиску, існування незалежного 
органу з захисту прав викривачів.
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5/ Міжнародний досвід 
викриття та  законодавчі 
рамки для цього

В ЄС не так багато країн мають сильне законо-
давство про захист викривачів (з-поміж них, наприклад, 
Словенія, Ірландія, Велика Британія). Ще чотири роки 
тому Єврокомісія негативно оцінила можливість при-
йняти на всій території ЄС закону про захист викривачів. 
В світі ситуація ненабагато краще – яскравими прикла-
дамиефективного, працюючого законодавства є, напри-
клад, США (де навіть існують спеціальні суди та громад-
ські організації, які займаються цим) та Південна Корея.
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Однак навіть гарне законодавство не завжди на-
лежно застосовується на практиці, як, наприклад, в 
Японії. Часто викривачі не захищені від звинувачень у 
наклепі (Португалія, Чехія), розкритті анонімності (Іс-
панія, Естонія, Литва, Аргентина, Китай), та негатив-
них дій від звинувачених корупціонерів у відповідь 
(Польща, Словаччина, Нідерланди, Бразилія). Деколи 
суб’єктами захисту є лише деякі категорії осіб, тоді 
як правовий захист має поширюватися не тільки на 
працівників публічного та приватного секторів, але й 
на стажерів, консультантів, підрядників, тимчасових 
і колишніх працівників. Не вистачає також окремо 
створених національних органів незалежного роз-
слідування повідомлень викривачів. У багатьох кра-
їнах поки відсутня політична мотивація до змін у цій 
сфері. Проте, це не заважало, наприклад, багатьом 
фінським підприємствам самостійно розробити вну-
трішні процедури захисту викривачів, ґрунтуючись 
на міжнародних стандартах. 

Додатково для  
інформації 
конкретні  
кейси щодо 
викриття: 

 Закон про наклеп в США дозволяє громадянам 
подавати позови від імені уряду про повернення ко-
штів, вкрадених через договірне шахрайство. Як ком-
пенсацію за ризик і зусилля, інформатори можуть 
отримати винагороду в розмірі 15-25% від будь-яких 
вилучених коштів і штрафів. Як результат, уряд США 
зміг отримати як мінімум 35 мільярдів доларів у вигля-
ді штрафів і вкрадених грошей з 1986 року, при чому 

bit.ly/2ggivgM bit.ly/2j3L1I9
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з 2007 по 2012 роки, число нових випадків викриття, 
зареєстрованих федеральною поліцією, збільшилось 
із 482 до 1148, із них кількість позитивних рішень 
щодо інформаторів зросла з 50 до 223 випадків. 

Комісія з цінних паперів і бірж у 2013 році ви-
платила інформаторам понад 14 мільйонів до-
ларів «на знак визнання їхнього внеску в успіх 
справи щодо зупинення поточних шахрайств у 
своїх напрямках».

Взагалі, в Америці є понад тисяча організацій, 
які надають допомогу викривачам.

Одним із яскравих прикладів роботи системи 
викриття є випадок, який трапився у 2009 році. Аме-
риканський викривач стверджував, що друга за обся-
гом мережа аптек США Walgreens незаконно підня-
ла ціни на рецепти, які оплачувались за програмою 
страховки Medicaid. Викривач-фармацевт, який по-
дав позов про шахрайство проти уряду, отримав 5 
мільйонів доларів як нагороду. Інший американський 
фармацевт у 2003 році спіймав Johnson & Johnson 
на шахрайських маркетингових прийомах. У позові 
стверджувалося, що фармацевтична компанія спри-
яла просуванню препарату від шизофренії, який не 
був схвалений компетентним державним органом. 
Викривач був нагороджений премією в розмірі 27,7 
мільйона американських доларів.

У Південній Кореї в 2002-2013 роках Комісія з 
цивільних прав та боротьби з корупцією отримала 
28 тисяч 246 повідомлень про порушення. 

В результаті розкриття 220 випадків, 60,3 міль-
йона доларів були повернуті і 6,2 мільйона були ви-
плачені інформаторам як винагорода.

В Японії колишній генеральний директор 
Olympus Майкл Вудфорд повідомив, як компанія при-
ховувала величезні втрати інвестицій протягом 13 
років. Вудфорд був звільнений в 2011 році, перш ніж 
компанія визнала приховування 1,5 мільярда аме-
риканських доларів збитків, у період до 1990 року. 
За іронією долі, два керівника Olympus, які активно 
брали участь у приховуванні, відповідали за гарячу лі-
нію для викривачів у компанії. Вудфорд був нагоро-
джений сумою в 15,4 мільйона доларів через своє 
звільнення в результаті позасудового врегулювання.
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6/ Як та від чого закон 
захищає українських 
викривачів?

Закон «Про запобігання корупції» встановлює 
гарантії захисту викривачів (такі як заборона звільнен-
ня, переведення, переатестації, зміни умов праці тощо). 
Заборона на звільнення чи примушення до звільнення 
через викривання, притягнення до дисциплінарної від-
повідальності чи застосування з боку керівника або ро-
ботодавця інших негативних заходів впливу тепер буде 
розповсюджуватись не тільки на викривача, а і на чле-
нів його сім’ї. Крім того, тепер інформація про викри-
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вача може бути розголошена лише за його згодою (за 
винятком випадків, встановлених законом), а посадові і 
службові особи органів держави та місцевого самовря-
дування, юридичних осіб публічного права повинні у 
разі виявлення чи одержання інформації про корупцій-
не діяння негайно письмово повідомити про це та вжити 
заходи в межах повноважень.

Але механізм надан-
ня цих гарантій досі 
не відпрацьований, 
відповідні навчання 
посадових осіб не були 
проведені належною 
мірою. Тому не виклю-
чено, що ви не зможете 
отримати гарантований 
захист. Замість цього за 
відновленням поруше-
них прав і компенсації, 
можливо, доведеться 
звертатись до суду. 

Коли справа доходить до суду і викривач отримує 
офіційний статус у кримінальному провадженні (свідок, 
потерпілий тощо), він та члени його сім’ї разом з близь-
кими особами можуть отримати відповідно до статті  
2 Закону «Про забезпечення безпеки осіб, які бе-
руть участь у кримінальному судочинстві», право на 
забезпечення безпеки, якщо шляхом погроз або інших 
протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути 
на учасників судового процесу.

Здійснення заходів щодо безпеки покладається за 
підслідністю на органи Служби безпеки України, органи 
внутрішніх справ або на Національне антикорупційне 
бюро України, у складі якого з цією метою створено спе-
ціальний підрозділ.

bit.ly/2eLFPHo

bit.ly/2j5aAJ4
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• Також відповідно до ст. 11 Закону «Про доступ 
до публічної інформації»: посадові та службові особи 
НЕ підлягають юридичній відповідальності, незважаючи 
на порушення своїх обов’язків, за розголошення інфор-
мації про правопорушення або відомостей, що стосу-
ються серйозної загрози здоров’ю чи безпеці громадян, 
довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими 
намірами та мала обґрунтоване переконання, що інфор-
мація є достовірною, а також містить докази правопору-
шення або стосується істотної загрози здоров’ю чи без-
пеці громадян, довкіллю.

• Відповідно до статтей 29 та 30 Закону “Про ін-
формацію”: Інформація з обмеженим доступом може 
бути поширена, якщо вона є суспільно необхідною, 
тобто є предметом суспільного інтересу, і право гро-
мадськості знати цю інформацію переважає потенційну 
шкоду від її поширення. Предметом суспільного інтере-
су вважається інформація, яка свідчить про загрозу дер-
жавному суверенітету, територіальній цілісності Украї-
ни; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод 
і обов’язків; свідчить про можливість порушення прав 
людини, введення громадськості в оману, шкідливі еко-
логічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльно-
сті) фізичних або юридичних осіб тощо. Суб’єкти інфор-
маційних відносин звільняються від відповідальності за 
розголошення інформації з обмеженим доступом, якщо 
суд встановить, що ця інформація є суспільно необхід-
ною. Додаткові підстави звільнення від відповідальності 
засобів масової інформації та журналістів встановлю-
ються законами України «Про д руковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіо-
мовлення», «Про інформаційні агентства» та іншими. 

• Згідно з ст. 235 Кодексу законів про працю,  
у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» іншою особою, пра-
цівник повинен бути поновлений на попередній роботі 
органом, який розглядає трудовий спір. У разі наявно-

сті підстав для поновлення на роботі працівника, який 
був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом 
його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» іншою особою, 
та за його відмови від такого поновлення орган, який 
розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату 
працівнику компенсації у розмірі шестимісячного серед-
нього заробітку.

• Гарантії захисту у адміністративному та цивіль-
ному процесі: Національне агентство з питань запобі-
гання корупції може бути залучено як третя особа, яка 
не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, 
на стороні позивача у справах щодо застосування ке-
рівником або роботодавцем чи створення ним загрози 
застосування негативних заходів впливу до позивача 
(звільнення, примушування до звільнення, притягнення 
до дисциплінарної відповідальності, переведення, атес-
тація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу 
посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з по-
відомленням ним або членом його сім’ї про порушення 
вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою 
особою (абзац другий частини другої статті 53 Кодексу 
адміністративного судочинства України, абзац другий 
частини другої статті 35 Цивільного процесуального ко-
дексу). 

• У справах щодо застосування керівником або ро-
ботодавцем чи створення ним загрози застосування 
негативних заходів впливу до позивача (звільнення, при-
мушування до звільнення, притягнення до дисциплінар-
ної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов 
праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочен-
ня заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним 
або членом його сім’ї про порушення вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» іншою особою 
обов’язок доказування правомірності прийнятих при 
цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача 
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(абзац третій частини першої статті 60 Цивільного про-
цесуального кодексу).

Особа, яка запропонувала, пообіцяла або надала 
неправомірну вигоду, звільняється від кримінальної від-
повідальності за злочини, передбачені статтями 354, 
368-3, 368-4, 369, 369-2 Кримінального кодексу, 
якщо після пропозиції, обіцянки чи надання неправо-
мірної вигоди вона - до отримання з інших джерел ін-
формації про цей злочин уповноваженим органом, - до-
бровільно заявила про те, що сталося, такому органу та 
активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого особою, 
яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її про-
позицію чи обіцянку. – ч. 5 ст. 354 КК.

Керівник, якщо інформація від викривача підтвер-
диться, має вжити заходи щодо припинення правопору-
шення та усунення його наслідків, а також притягнення 
винних осіб до дисциплінарної відповідальності та ін-
формування відповідних органів у випадках криміналь-
ного чи адміністративного правопорушення (ч. 5 ст. 53 
Закону “Про запобігання корупції”). 

Так само службові і посадові особи державних ор-
ганів, органів місцевого самоврядування, юридичних 
осіб публічного права, їх структурних підрозділів зо-
бов’язані у межах повноважень вжити заходів щодо при-
пинення виявленого ними чи викривачем, корупційного 
або пов’язаного з корупцією правопорушення та негай-
но письмово повідомити про його вчинення спеціально 
уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції. (ч. 7 ст. 
53 Закону “Про запобігання корупції”). 

За невжиття передбачених законом заходів посадо-
вою чи службовою особою органу державної влади, по-
садовою особою місцевого самоврядування, юридичної 
особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення коруп-
ційного правопорушення передбачена адміністративна 
відповідальність відповідно до статті 172-9 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. 

Антикорупційна програма юридичних осіб може 
містити умови конфіденційності працівників щодо ін-
формування відповідальної за її реалізацію особи про:

факти підбурення працівників до вчинення коруп-
ційного правопорушення;

вчинені іншими працівниками чи особами коруп-
ційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Так само програма може містити процедури захи-
сту працівників-викривачів (пункти 8, 9 частини пер-
шої статті 63 Закону “Про запобігання корупції”). 

Слід зазначити, що в обов’язковому порядку 
антикорупційна програма затверджується 
керівниками:

• державних, комунальних підприємств, господар-
ських товариств (у яких державна або комунальна 
частка перевищує 50 відсотків), де середньооблі-
кова чисельність працюючих за звітний (фінансо-
вий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валово-
го доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за 
цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень; 

• юридичних осіб, які є учасниками попередньої 
кваліфікації, учасниками процедури закупів-
лі відповідно до Закону України «Про здійснен-
ня державних закупівель», якщо вартість заку-
півлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт 
дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.  

В цих юридичних особах для реалізації антикоруп-
ційної програми призначається особа, відповідальна за 
реалізацію антикорупційної програми.

Антикорупційна програма затверджується після 
її обговорення з працівниками юридичної особи. Текст 
антикорупційної програми повинен перебувати у по-
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стійному відкритому доступі для працівників юридич-
ної особи. Положення щодо обов’язковості дотримання 
антикорупційної програми включаються до трудових 
договорів, правил внутрішнього розпорядку юридич-
ної особи, а також можуть включатися до договорів, які 
укладаються юридичною особою. 

Також треба звертати увагу на затверджені 
НАЗК відповідні Методичні рекомендації щодо 
організації роботи із повідомленнями про коруп-
цію, внесеними викривачами, які розраховані для 
використання у роботі державних органів та орга-
нів місцевого самоврядування. 

А також на Постанову КМУ “Питання запобігання 
та виявлення корупції” №706 і Постанову КМУ “Про за-
твердження Типової інструкції з діловодства у централь-
них органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади” 
№1242, і Постанову КМУ “Про затвердження Порядку 
проведення службового розслідування стосовно осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування” №950, і Постанову КМУ “«Пи-
тання запобігання та протидії корупції в органах вико-
навчої влади» №1422. Їх цінність в тому, що на підставі 
них можна побудувати локальний механізм співпраці з 
викривачами на підприємстві, систему обробки їх пові-
домлень та інші процедури захисту працівників-викри-
вачів, передбачені антикорупційною програмою юри-
дичної особи.

7/ Як та куди можна 
повідомити про 
корупцію?

Характерною ознакою викривача, яка гарантує 
право на захист у зв’язку з повідомленням про 
корупцію, є наявність у особи обґрунтованого пе-
реконання, що інформація про порушення вимог 
Закону іншою особою, яка повідомляється,
є достовірною.

33
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Викривач має бути обґрунтовано впевненим 
у достовірності розкритої інформації. Під достовір-
ністю інформації можна розуміти здатність інформації 
об’єктивно відображати процеси та явища, що від-
буваються в навколишньому світі. Як правило, досто-
вірною вважається насамперед інформація, яка несе  
у собі безпомилкові та істинні дані. Водночас, для того, 
щоб особа підлягала захисту як викривач принципо-
во важливим є саме обґрунтоване переконання такої 
особи в тому, що інформація про яку повідомляється, 
є достовірною.

За такої умови, навіть якщо інформація про вчине-
не корупційне правопорушення не підтвердилась, 
але особа була переконана в її достовірності, така 
особа підлягає захисту від наявного або мож-
ливого негативного впливу на неї у зв’язку з та-
ким повідомлення. 

Важливим є визначення критеріїв обґрунтованості  
еконання особи в достовірності інформації про коруп-
ційне правопорушення, яка повідомляється. Такими 
критеріями можуть бути: вжиття особою заходів з ме-
тою отримання доказів корупційного правопорушен-
ня, про яке повідомляється (наприклад, направлення 
запитів, збирання документів, звуко-, відеозаписів, які 
засвідчують факти та обставини тощо); пріоритет пу-
блічного інтересу особи, яка повідомляє про порушен-
ня, над особистою образою. Основною метою викрит-
тя відповідної інформації має бути саме запобігання, 
виявлення, перешкоджання та припинення коруп-
ційного правопорушення. В такому випадку викри-
вач повинен діяти як незацікавлений спостерігач щодо 
ситуації, про яку повідомляється, і потребувати захисту 
саме у зв’язку з повідомленням про відповідне право-
порушення.

Повідомлення про корупцію без доказів може 
бути розцінено як завдання шкоди честі, гідності 
та ділової репутації, а за завідомо неправдиве пові-
домлення про злочин встановлено кримінальну від-
повідальність. Тому викривач повинен подбати про 
те, щоб зафіксувати факт корупції документально. Це 
може бути диктофонний запис вимагання хабара (зви-
чайний смартфон записує гірше, коли прихований),  
з деталями за що цей хабар, який його розмір (озвучте 
вголос, якщо його написали на папері, і підтвердіть 
це), порядок сплати тощо (не демонструйте ініціативи  
в розмові, але уточнюйте, якщо звучать натяки), або ві-
деозапис передачі грошей на приховану камеру (якщо 
використовується посередник, попросіть його підтвер-
дити свої повноваження та зв’язок, записуючи розмову  
з ним також).

Чим більше доказів буде мати викривач,
тим вище ймовірність покарання корупціонера. 

Якщо чиновник вимагає у вас хабар, треба про-
сто повідомити про це в поліцію. Там повинні проін-
структувати, як правильно зібрати докази (скоріше за 
все, вам нададуть відповідне обладнання та помітять 
ваші гроші для хабара, які вилучать як речовий доказ 
з поверненням після закінчення судових процедур). 
Впевніться, що ваш візіт документально зафіксований. 
Проте треба зауважити, що часто відео- і аудіозаписи, 
зафіксовані без санкціонування правоохоронцями, не 
беруться до уваги слідством і судом.

Існують два види викриття - зовнішнє і внутріш-
нє. Внутрішнє викриття – це повідомлення особою про 
корупцію своєму начальнику або іншій особі у межах 
організації, яка може належним чином відреагувати 
на ситуацію. При зовнішньому викритті інформація 
про корупцію передається за межі організації. Зовніш-
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німи отримувачами інформації можуть бути спеціаль-
но уповноважені органи або особи, засоби масової  
інформації та громадські організації. 

Відповідно до частини третьої статті 61 Зако-
ну посадові та службові особи юридичних осіб, інші 
особи, які виконують роботу та перебувають з юридич-
ними особами у трудових відносинах, зобов’язані не-
відкладно інформувати посадову особу, відповідальну 
за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, 
керівника юридичної особи або засновників (учас-
ників) юридичної особи про випадки: підбурення до 
вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного 
з діяльністю юридичної особи; вчинення корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими 
працівниками юридичної особи або іншими особами.

Також можна:

• Повідомити НАБУ (Бюро вважає звернення фі-
зичних та юридичних осіб одним з основних джерел 
інформації для відкриття кримінальних проваджень), 
переконавшись, що інформація про корупційне право-
порушення містить дані, які можуть бути перевірені де-
тективами НАБУ, та стосується осіб, підслідних НАБУ: 
зателефонувати на безкоштовну телефону лінію НАБУ 
0-800-503-200, яка працює в будні дні з 9:00 до 18:00; 
надіслати заяву до Національного антикорупційно-
го бюро України, в якій викласти факти корупційного 
правопорушення, за адресою: 03035, м.Київ, вул. Ва-
силя Сурикова, 3; прийти до громадської приймальні 
НАБУ, яка знаходиться в місті Києві по вул. В.Сурико-
ва, 3; надіслати звернення, використавши електронну 
форму на офіційному веб-сайті НАБУ. Не обов’язково 
вказувати своє ім’я, прізвище та адресу, відповідно до 
статті 19 Закону України «Про Національне антикоруп-
ційне бюро України», анонімні заяви і повідомлення 

про кримінальні правопорушення розглядаються На-
ціональним бюро за умови, якщо відповідна інфор-
мація стосується конкретної особи, містить фактичні 
дані та може бути перевірена. Разом з тим потрібно 
пам’ятати, що ваша контактна інформація допоможе 
детективам Національного антикорупційного бюро 
України у проведенні якісного розслідування, уточ-
нення фактів та отримання більш детальної інформа-
ції про корупційне правопорушення. Якщо ви маєте 
інформацію про корупційне правопорушення, скоєне 
особою, яка не є вищою посадовою особою, Націо-
нальне антикорупційне бюро України буде займа-
тись досудовим розслідуванням такої справи за умо-
ви, якщо розмір предмета злочину або завданої ним 
шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір міні-
мальної заробітної плати, встановленої законом на час 
вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою 
особою державного органу, правоохоронного органу, 
військового формування, органу місцевого самовряду-
вання, суб’єкта господарювання, у статутному капіта-
лі якого частка державної або комунальної власності 
перевищує 50 відсотків). Крім того, детективи Наці-
онального антикорупційного бюро України з метою 
попередження, виявлення, припинення та розкриття 
злочинів, які віднесені цією статтею до його підслід-
ності, за рішенням Директора Національного антико-
рупційного бюро України, погодженим із прокурором 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, можуть 
також розслідувати злочини, які віднесені до підслід-
ності інших слідчих органів. Загалом, станом на кінець 
лютого 2017 р., до НАБУ надійшло понад 35 тис. звер-
нень від громадян, близько 75% з яких задоволені. 

• Повідомити про корупційне правопорушення 
до НАЗК +38 (044) 200-06-91; факс: +38 (044) 200-06-
97; https://nazk.gov.ua/report-corruption 
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У 2016 році цими каналами було отримано й опра-
цьовано НАЗК 398 повідомлень про корупцію, з яких 
184 анонімних. Немає даних щодо участі представ-
ників НАЗК у судових засіданнях у зв’язку із позовами 
осіб, які були звільнені внаслідок викриття. Закон 
“Про запобігання корупції” не містить спеціальних 
строків перевірки повідомлень, поданих викривачем 
із зазначенням авторства, тому НАЗК врегульовує це 
питання за аналогією зі строками перевірки анонім-
них повідомлень (не більше п’ятнадцяти днів від дня 
його отримання, якщо у вказаний термін перевірити 
інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, 
керівник відповідного органу або його заступник про-
довжують термін розгляду повідомлення до тридцяти 
днів від дня його отримання) 

До НАЗК можна повідомити про порушен-
ня вимог Закону “Про запобігання корупції”. 
Перелік встановлених Законом вимог, заборон  
та обмежень, порушення яких є правопорушен-
ням, пов’язаним з корупцією, встановлено у До-
датку 1 до Методичних рекомендацій НАЗК щодо 
організації роботи із повідомленнями про коруп-
цію, внесеними викривачами:

• Вимоги щодо прийняття антикорупційної програ-
ми (стаття 19).

• Обмеження щодо використання службових по-
вноважень чи свого становища (стаття 22).

• Обмеження щодо одержання подарунків (статті 
23, 24).

• Обмеження щодо сумісництва та суміщення з ін-
шими видами діяльності (стаття 25).

• Обмеження після припинення діяльності, пов’я-
заної з виконанням функцій держави, місцевого само-
врядування (стаття 26).

• Обмеження спільної роботи близьких осіб (стаття 
27).

• Вимоги щодо запобігання та врегулювання кон-
флікту інтересів (статті 28-36).

• Вимоги до поведінки осіб, додержання вимог за-
кону та етичних норм поведінки (статті 37, 38).

• Вимоги щодо пріоритету інтересів (стаття 39).

• Вимоги щодо політичної нейтральності (стаття 
40).

• Вимоги щодо неупередженості (стаття 41).

• Вимоги щодо компетентності і ефективності (стат-
тя 42).

• Вимоги щодо нерозголошення інформації (стаття 
43).

• Вимоги щодо утримання від виконання незакон-
них рішень чи доручень (стаття 44).

• Вимоги щодо подання декларацій осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування (стаття 45).

• Вимоги щодо додаткових заходів здійснення фі-
нансового контролю (стаття 52).

• Заборона на одержання пільг, послуг і майна ор-
ганами державної влади та органами місцевого само-
врядування (стаття 54).

• Вимоги щодо проведення спеціальної перевірки 
(стаття 56).

• Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації 
(стаття 60).

• Вимоги щодо запобігання корупції у діяльності 
юридичної особи (стаття 61).
Вимоги щодо обов’язкового затвердження антикоруп-
ційної програми юридичної особи (стаття 62).

Національна поліція, тел. 102 (в т.ч. із пові-
домленням про злочин, що готується) із вказуванням 
ПІБ посадової особи, його/її посаду та установу, роз-
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мір хабара та за яку дію/бездіяльність він вимагається, 
коли, де і як повинна відбутись передача хабара. От-
римайте копію повідомлення із відміткою про реєстра-
цію, особу, яка його прийняла, дату та час прийняття.

Довідник телефонних «гарячих ліній» централь-
них органів виконавчої влади.

Довідник «телефонів довіри» та «елек-
тронної пошті довіри» в органах прокуратури. 

У додатку 2 до Методичних рекомендацій НАЗК 
щодо організації роботи із повідомленнями про коруп-
цію, внесеними викривачами наведено перелік коруп-
ційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних 
з корупцією, за які законом встановлено кримінальну 
та, відповідно, адміністративну відповідальність, ви-
значено підслідність кримінальних правопорушень, а 
також які посадові особи мають право складати прото-
коли про адміністративні правопорушення:

Перелік корупційних правопорушень, за вчинен-
ня яких передбачено кримінальну відповідальність

Відповідно до примітки до статті 45 Кримі-
нального кодексу України корупційними злочи-
нами, у випадку їх вчинення шляхом зловживання 
службовим становищем, згідно з цим Кодексом 
вважаються злочини, передбачені:

• статтею 191 (привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання службовим ста-
новищем);

• статтею 262 (викрадення, привласнення, вимаган-
ня вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових 
речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння 
ними шляхом шахрайства або зловживанням службо-
вим становищем);

• статтею 308 (викрадення, привласнення, вимаган-

ня наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем);

• статтею 312 (викрадення, привласнення, вимаган-
ня прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрай-
ства або зловживання службовим становищем);

• статтею 313 (викрадення, привласнення, вимаган-
ня обладнання, призначеного для виготовлення нарко-
тичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, 
чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловжи-
вання службовим становищем та інші незаконні дії з 
таким обладнанням);

• статтею 320 (порушення встановлених правил 
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів);

• статтею 357 (викрадення, привласнення, вима-
гання документів, штампів, печаток, заволодіння ними 
шляхом шахрайства чи зловживання службовим ста-
новищем або їх пошкодження);

• статтею 410 (викрадення, привласнення, вима-
гання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, 
вибухових або інших бойових речовин, засобів пере-
сування, військової та спеціальної техніки чи іншого 
військового майна, а також заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим станови-
щем).

• статтею 210 (нецільове використання бюджетних 
коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кре-
дитів з бюджету без встановлених бюджетних призна-
чень або з їх перевищенням);

• статтею 354 (підкуп працівника підприємства, 
установи чи організації);

• статтею 364 (зловживання владою або службовим 
становищем);

• статтею 364-1 (зловживання повноваженнями 
службовою особою юридичної особи приватного пра-
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ва незалежно від організаційно-правової форми);

• статтею 365-2 (зловживання повноваженнями 
особами, які надають публічні послуги);

• статтею 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди службовою осо-
бою);

• статтею 368-2 (незаконне збагачення);

• статтею 368-3 (підкуп службової особи юридичної 
особи приватного права незалежно від організацій-
но-правової форми);

• статтею 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні 
послуги);

• статтею 369 (пропозиція, обіцянка або надання 
неправомірної вигоди службовій особі);
статтею 369-2 (зловживання впливом). 

Згідно з статтею 216 Кримінального процесу-
ального кодексу України встановлена така під-
слідність щодо досудового розслідування коруп-
ційних кримінальних правопорушень:

• Національна поліція України – щодо злочинів, пе-
редбачених статтями 262, 308, 312, 313, 320, 357, 364-
1, 365-2, 368-3, 368-4 Кримінального кодексу України. 

• Національне антикорупційне бюро України – 
щодо злочинів, передбачених статтями 191, 210, 354 
(стосовно працівників юридичних осіб публічного пра-
ва), 364, 368, 368-2 , 369, 369-2, 410 Кримінального ко-
дексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов: 

• Злочин вчинено Президентом України, повно-
важення якого припинено, народним депутатом Укра-
їни, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Мі-
ністрів України, першим заступником та заступником 
міністра, членом Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінан-
сових послуг, Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, Антимонопольного комітету України, 
Головою Державного комітету телебачення і радіомов-
лення України, Головою Фонду державного майна Укра-
їни, його першим заступником та заступником, членом 
Центральної виборчої комісії, Головою Національного 
банку України, його першим заступником та заступни-
ком, членом Ради Національного банку України, Секре-
тарем Ради національної безпеки і оборони України, 
його першим заступником та заступником, Постійним 
Представником Президента України в Автономній 
Республіці Крим, його першим заступником та заступ-
ником, радником або помічником Президента України, 
Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра Укра-
їни; державним службовцем, посада якого належить 
до категорії «А»; депутатом Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської 
ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою 
місцевого самоврядування, посаду якої віднесено 
до першої та другої категорій посад; суддею, суддею  
Конституційного Суду України, присяжним (під час 
виконання ним обов’язків у суді), Головою, заступником 
Голови, членом, інспектором Вищої ради правосуддя, 
Головою, заступником Голови, членом, інспектором 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; прокуро-
рами органів прокуратури, зазначеними у пунктах 1-4, 
5-11 частини першої статті 15 Закону України «Про 
прокуратуру»; особою вищого начальницького скла-
ду державної кримінально-виконавчої служби, органів 
та підрозділів цивільного захисту, вищого складу На-
ціональної поліції, посадовою особою митної служби, 
якій присвоєно спеціальне звання державного радни-
ка податкової та митної справи III рангу і вище, поса-
довою особою органів державної податкової служби, 
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якій присвоєно спеціальне звання державного радни-
ка податкової та митної справи III рангу і вище; військо-
вослужбовцем вищого офіцерського складу Зброй-
них Сил України, Служби безпеки України, Державної 
прикордонної служби України, Державної спеціальної 
служби транспорту, Національної гвардії України та ін-
ших військових формувань, утворених відповідно до 
законів України; керівником суб’єкта великого підпри-
ємництва, у статутному капіталі якого частка держав-
ної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;  

• розмір предмета злочину або завданої ним 
шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, вста-
новленої законом на час вчинення злочину (якщо зло-
чин вчинено службовою особою державного органу, 
правоохоронного органу, військового формування, 
органу місцевого самоврядування, суб’єкта господа-
рювання, у статутному капіталі якого частка державної 
або комунальної власності перевищує 50 відсотків); 

злочин, передбачений статтею 369, частиною пер-
шою статті 369-2 Кримінального кодексу Укра-
їни, вчинено щодо службової особи, визначе-
ної у частині четвертій статті 18 Кримінального 
кодексу України або у пункті 1 частини п’ятої статті 
216 Кримінального процесуального кодексу України. 

Перелік правопорушень, пов’язаних з корупці-
єю за вчинення яких передбачено адміністра-
тивну відповідальність

Відповідно до глави 13-А «Адміністративні пра-
вопорушення, пов’язані з корупцією» Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення, адміністра-
тивна відповідальність передбачена за:

• порушення обмежень щодо сумісництва та сумі-
щення з іншими видами діяльності (стаття 172-4);

• порушення встановлених законом обмежень 
щодо одержання подарунків (стаття 172-5);

• порушення вимог фінансового контролю (стаття 
172-6);

• порушення вимог щодо запобігання та врегулю-
вання конфлікту інтересів (стаття 172-7);

• незаконне використання інформації, що стала ві-
дома особі у зв’язку з виконанням службових повнова-
жень (стаття 172-8);

• невжиття заходів щодо протидії корупції (стаття 
172-9).

Згідно зі статтею 255 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення у справах про адміністра-
тивні правопорушення, що розглядаються органами, 
зазначеними в статтях 218 – 221 цього Кодексу, прото-
коли про правопорушення, передбачені статтями 172-
4 – 172-9 , мають право складати уповноважені на те 
посадові особи Національної поліції України та Націо-
нального агентства з питань запобігання корупції.

Перелік правопорушень, пов’язаних з коруп-
цією, за вчинення яких може бути притягнуто  
до дисциплінарної відповідальності (не є ви-
ключним)

• 1. Обмеження щодо використання службових по-
вноважень чи свого становища (стаття 22 Закону).

• 2. Обмеження щодо одержання подарунка (стаття 
23 Закону).

• 3. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з 
іншими видами діяльності (стаття 25 Закону).

• 4. Обмеження після припинення діяльності, пов’я-
заної з виконанням функцій держави, місцевого само-



4746

врядування (стаття 26 Закону).

• 5. Обмеження спільної роботи близьких осіб (стат-
тя 27 Закону).

• 6. Запобігання та врегулювання конфлікту інтере-
сів (стаття 28 Закону).

Схема стандартної процедури розгляду пові-
домлень про порушення вимог Закону (додаток 4 
до Методичних рекомендацій НАЗК щодо організації 
роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними 
викривачами):

8/ Як ще себе поводити 
при можливому 
зіткненні з корупцією? 
• Знати свої права, не давати хабара, щоб не ста-
ти співучасником злочину (також з вас будуть вима-
гати все більше і частіше), повідомляти у відповідні 
органи про вимагання/відомі правопорушення. Пе-
ревірте на якість та повноту всі свої відповідні доку-
менти, та отримайте відповідь щодо змісту проблеми. 

• Слідкуйте за мовою, не створюйте враження 
готовності або відмови дати хабар (можна послатись 
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на необхідність порадитись або відсутність потрібної 
суми), поводьтесь ввічліво та впевнено. Надайте людині 
можливість повідомити вам якомога більше інформації. 

• Проконсультуйтесь з адвокатом, краще з тим, 
що має досвід роботи в правоохоронних органах. Ад-
вокат допоможе зрозуміти реальну корупційну загро-
зу. Не розповсюджуйте інформацію стороннім людям. 

• Ви маєте бути обґрунтовано перекона-
ні в тому, що інформація, яку ви повідомляє-
те, є достовірною. В протилежному випадку вам 
може не бути наданий державний захист, в тому 
числі, якщо ви не доклали зусиль, щоб перевіри-
ти достовірність інформації, маючи таку можливість. 

• Продумайте свою стратегію та наслідки ви-
криття. Зважте, який вплив може здійснити викриття 
на вашу кар’єру, здоров’я та соціальний статус тощо; в 
чому вас можуть звинуватити; чи зробили Ви щось, що 
можна використати проти Вас; яка інформація та фак-
ти Вам потрібні, щоб переконати людей в правдивості 
Ваших слів. Будьте готові виступати свідком у суді на 
стороні обвинувачення, і до виділення відповідних ча-
сових та емоційних ресурсів. Будьте готові до майбут-
ніх відмов колегами хабарника за формальними озна-
ками, і можливих їх оскаржень у суді (вивчіть відповідну 
судову практику, щоб розуміти свої перспективи).

9/ Поради щодо 
збереження безпеки та 
анонімності викривача 
• Не надсилайте інформацію з робочо-
го комп’ютера, а також з локальної сітки устано-
ви, організації або підприємства, де ви працюєте. 

• Впевніться, що комп’ютер, з якого ви надсилаєте 
інформацію, має оновлені антивірусні бази та про-
грамне забезпечення; не заражений вірусами, кей-
логгерами, троянами, шпигунськими програмами. 
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• Для більшого захисту використовуйте браузер 
Tor, шифрування електронних листів PGP, та ар-
хівацію файлів зі встановленням на архів паролю, 
який ви можете надіслати іншим каналом зв’язку. Пе-
ревірте використання захищеного з’єднання https. 

• Слідкуйте за тим, щоб Вас не могли визначити 
логічним шляхом, наприклад, за стилем мови, харак-
тером інформації чи фактів. 

• Якщо у Вас є підстави вважати, що Ваші комп’ютери 
чи технічні засоби можуть бути вилучені і Вас можна буде 
пов’язати з анонімним викривачем, шифруйте важливі 
файли з моменту їх створення, наприклад у TrueCrypt. 

• Намагайтесь зберігати якомога менше копій ви-
кривального листування. 

• Не кажіть стороннім людям, що ви збираєтесь 
бути або стали викривачем. 

• Ви можете надсилати інформацію, користуючись 
публічною відкритою Wi-Fi мережею, зважаючи на 
велику кількість таких мереж і важкодоступні для філь-
трації обсяги трафіку, які передаються за допомогою 
них. Але пам’ятайте, що таку відкриту Wi-Fi мережу мож-
на прослухати. При надсиланні інформації не з дому – 
залиште свій стільниковий телефон увімкненим вдома. 

• Впевніться, що за тим, як  Ви передаєте чи отри-
муєте інформацію, не слідкують камери відеоспо-
стереження. 

• Деякі документи можуть містити метадані 
(час, дату, географічне місто, автор документу тощо), 
які можуть вказати на вашу особу. Видаляйте їх влас-

норуч або за допомогою спеціальних програм. Кон-
вертуйте документи в PDF-формат. 

• Створення поштової скриньки на несправжнє 
ім’я є ненадійним засобом захисту Вашої справж-
ньої особистості. (кожен комп’ютер, під’єднаний до 
Інтернету, має ІР-адресу, за якою можна знайти кон-
кретне підключення до Інтернету, а потім і самого 
користувача. При надсиланні електронного листа ця 
ІР-адреса надсилається також). Якщо ви таки хочете 
використовувати окрему анонімну адресу електронної 
пошти, переконайтесь, що ім’я, пароль та інші речі не 
вказують на вашу особу, її провайдер знаходиться за 
межами України, підтримує з’єднання https, дозволяє 
використовувати мережу ТОР. Один з таких провай-
дерів – hushmail. Пам’ятайте, що між серверами елек-
тронної пошти вона передається у незашифрованому 
вигляді. Проглядаючи анонімну поштову скриньку, не 
переходьте за лінками, не відвідуйте вашу справж-
ню скриньку чи соцмережі, не відкривайте додатки. 
Після завершення спілкування не використовуйте 
анонімну адресу поштової скриньки для інших цілей. 

• З’ясуванню ситуації може заважати те, якщо ви 
надали інформацію одночасно декільком правоохо-
ронним органам, медіа або громадським активістам, 
але вони про це не знають і намагаються діяти пара-
лельно, тим самим заважаючи один одному та розслі-
дуванню випадку. 

• Не вчиняйте незаконних дій з метою викриття. 

• Не пропонуйте медіа та журналістам плату за 
публікацію інформації. Не звинувачуйте конкретних 
людей, якщо ви не маєте переконливих конкретних 
доказів. Пам’ятайте, що не всій інформації можна дові-
ряти, особливо в Інтернеті.
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10/ Що ще можна 
зробити, щоб подолати 
корупцію? Важлива 
публічність

Одним з найдієвіших інструментів протидії 
корупції є публічний розголос справи і суспільний 
осуд корупціонера. Цим у нас займаються професійні 
антикорупційні громадські організації, а також журналіс-
ти-розслідувачі. Вони можуть мати досвід збору доказів 
корупції та поширення інформації про неї, досвід розго-
лосу та супроводження корупційних справ, контакти з 
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правоохоронними органами, централізовану інформа-
цію щодо подібних правопорушень, та публічну позицію. 

Громадські об’єднання і журналісти можуть 
проконтролювати процес просування вашої справи і на-
дати йому медійну підтримку. Однак слід пам’ятати, що 
вони не можуть покарати порушника, бо не мають таких 
повноважень і наврядчи будуть судитися з корупціоне-
ром замість вас. Також журналістів може не зацікавити 
справа, якщо воно не є потенційно резонансним і в ньо-
му не звучать гучні прізвища. 

 
Тому паралельно слід знову ж звертатися в право-
охоронні органи. Випадки затримання корупці-
онерів не такі рідкі, як прийнято вважати.
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11/ Антикорупційна роль 
профспілок та свободи 
асоціації на робочому 
місці 

Недостатньо уваги звертається на важливість 
свободи асоціації задля подолання корупції. Як і в ба-
гатьох інших країнах, мільйони працівників в Україні 
належать до профспілок або їх праця регулюється ко-
лективними договорами. Незважаючи на те, що  не всі 
українські профспілки ефективно користуються своїми 
повноваженнями, вони є важливим інструментом ан-
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тикорупційної боротьби. Демократично зорганізовані 
профспілки можуть піднімати питання прозорості та за-
хисту працівників у своїй громадській діяльності під час 
соціального діалогу та колективних переговорів з робо-
тодавцями. 

Згідно із трудовим законодавством України, 
працівники  захищені від переслідування та дис-
кримінації на робочому місці завдяки праву на 
свободу асоціації. 

У багатьох випадках, переведення, дисциплінарні 
стягнення, звільнення та інші рішення керівництва ви-
магають погодження або консультації з профспілкою. 
Профспілкові активісти також мають законодавчо за-
хищені важелі впливу на підприємствах державного та 
приватного сектору по всій країні. Розвинена та неза-
лежна профспілка є впливовим інструментом за-
хисту викривачів. Колективні переговори є ключовим 
механізмом забезпечення прозорості на підприємствах 
державного та приватного сектору. Профспілкові акти-
вісти захищають трудові права користуючись міжнарод-
ними нормами і законами захисту працівників, зокрема 
право на асоціацію та право створювати профспілки та 
вступати в них. 

В цьому сенсі, профспілки, трудове законодав-
ство та інші закони, що стосуються прав працівників 
є ключовими антикорупційними інструментами.  
Дієве трудове законодавство, яке захищає працівників 
від свавілля роботодавців також стоїть на службі викри-
вачів та працівників, які беруть участь в антикорупційній 
діяльності. Демократичні, незалежні профспілки можуть 
зіграти важливу роль в імплементації трудового законо-
давства для захисту прав працівників, а також у сприянні 
прозорості в державних та приватних установах та мо-
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білізації суспільства на боротьбу з корупцією. Україна - 
держава з величезними боргами по виплаті заробітних 
плат, де урядовці постійно обмежують соціальні гаран-
тії, прикриваючись економією державних коштів. Отже, 
боротьба з корупцією в інтересах працівників та 
профспілок є ключовою передумовою забезпечення за-
йнятості, підвищення заробітних плат та підтримки де-
мократичних реформ. 

12/ Що слід зробити 
для покращення 
захисту викривачів?  

• Створити доступні і безпечні, насамперед, 
зовнішні канали розкриття інформації (в тому числі 
запровадити санкції за порушення анонімності і конфі-
денційності викривача, утиски та переслідування  
з боку зазначених ним осіб); 

• Розповсюдити захист викривачів на не тільки 
розкриття інформації про корупцію та пов’язані з нею 
правопорушення, передба чені Законом про запобі-
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гання корупції, а і на розкриття інформації про всі не-
законні дії із відповідним звільненням від юридичної 
відповідальності; 

• Реформувати судові та правоохоронні органи 
для дійсного захисту викривачів державою; забез-
печити незалежність Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції при співпраці з викривачами 

• Захист прав викривачів корупції на робочому міс-
ці повинен грунтуватися на принципах недопущення 
їх переслідування за активну громадську позицію та 
участь в профспілковому русі 

• Створити загальні механізми захисту пра-
цівників від зловживань з боку роботодавців, 
наприклад безпідставні звільнення, короткострокові 
контракти та інші порушення трудових прав, що по-
слаблюють впевненість працівників у завтрашньому 
дні; 

• Розробити в законодавстві реальні процедурні 
механізми захисту, що зроблять чинні правові норми 
не лише декларативними 

• Виховувати в суспільстві нульову толерант-
ність до корупції та зміну поведінки через інформа-
ційно-просвітницькі кампанії, в т.ч. на протидію культу-
рі лояльності до роботодавця, коли викриття назовні 
сприймаються як зрада інтересів колег та служби 

• Організувати проведення тренінгів для уповно-
важених підрозділів (уповноважених осіб) з питань 
запобігання корупції щодо організації роботи з пові-
домленнями викривачів 

• Ухвалити відповідний законопроект №4038-
а «Про захист викривачів і розкриття інформації 
про шкоду або загрозу суспільним інтересам» (ще 
з липня 2016 року знаходиться у Парламенті), який  
є інструментом для надання процедури захисту тим 
особам, які викривають зловживання, який ефек-
тивно запрацює за наявності чотирьох факторів: 

• суспільної уваги медіа до викривачів (поширен-
ня думки, що діями викривача можна забезпечи-
ти невідворотність покарання для корупціонера); 

• безперервного потоку викривачів (що зале-
жить також і від першого); 

• тиску громадських організацій (підтримка ви-
кривачів корупції); 

• підтримки міжнародних організацій та політич-
ної волі держави.
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13/ Захист журналістів 
та викривачів при 
роботі зі ЗМІ

Незалежні медіа є запорукою ефективної ан-
тикорупційної боротьби. Журналісти повинні бути 
певні в конфіденційності своєї співпраці з викривачами 
та у захищеності своїх джерел. 

Під журналістськими джерелами у першу чергу ма-
ють на увазі людей, які передають інформацію журналіс-
там. Так само це можуть бути інші люди, які з тих чи інших 
причин не бажають афішувати своє ім’я. У класичному 
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розумінні таємниця джерел означатиме те, що слідчий 
чи суддя за загальним правилом не має права вимагати 
від журналіста назвати прізвище особи, яка надала ін-
формацію. 

Однак насправді право на таємницю є навіть 
ширшим – від журналіста не можна вимагати чи 
в інший спосіб отримувати (обшук, виїмка) доку-
менти, які можуть встановити особу, що надала 
інформацію. 

Таким чином, режим таємниці джерел поширю-
ватиметься і на будь-які документи, які встановлюють 
зв’язок між журналістом та джерелом інформації. Пра-
во журналіста не розкривати джерело інформації є од-
нією з гарантій свободи вираження поглядів, яка визна-
чена практикою Європейського суду з прав людини 
по ст. 10 Конвенції про захист прав людини й основопо-
ложних свобод 1950 р. (див. зокрема рішення по спра-
ві Гудвін проти Великобританії (1996)). У частині 3 ст. 
25 Закону України «Про інформацію» визначено: 
«Журналіст має право не розкривати джерело інформа-
ції або інформацію, яка дозволяє встановити джерела ін-
формації, крім випадків, коли його зобов’язано до цього 
рішенням суду на основі закону.»

Крім того, Кримінальним процесуальним ко-
дексом України передбачено, що не можуть бути до-
питані як свідки журналісти - про відомості, які містять 
конфіденційну інформацію професійного характеру, на-
дану за умови нерозголошення авторства або джерела 
інформації;» (п. 6 ч. 2 ст. 65); «До охоронюваної законом 
таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:.. 
інформація, що знаходиться у володінні засобу масової ін-
формації або журналіста і надана їм за умови нерозголо-
шення авторства або джерела інформації;» (п. 1 ст. 162);
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«Забороняється залучати до конфіденційного спів-
робітництва під час проведення негласних слідчих дій… 
журналістів, якщо таке співробітництво буде пов’язане  
з розкриттям конфіденційної інформації професійного 
характеру.» (ч. 2 ст. 275).

Також, відповідно до пункту 11 статті 26 Зако-
ну України «Про друковані засоби масової інформації 
(пресу) в Україні», журналіст має право на збереження 
таємниці авторства та джерел інформації, за винятком 
випадків, коли ці таємниці обнародуються на вимогу 
суду.

14/ Корисні ресурси
• Ініціатива 11: https://initziativa11.org 

• Transparency International Україна: www.ti-ukraine.
org, facebook.com/TransparencyInternationalUkraine 

• Центр Протидії Корупції: antac.org.ua, facebook.
com/antac.ua 

• Ейдос: Центр політичних студій та аналітики: 
https://www.facebook.com/EidosUa 

• Центр демократії та верховенства права: http://
cedem.org.ua
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• Проект «Наші гроші»: nashigroshi.org, facebook.
com/NashiGroshi, e-mail: info@nashigroshi.org 

• Агентство журналістських розслідувань «Слідство 
інфо»: slidstvo.info, facebook.com/slidstvo.info 

• Програма «Схеми»: www.radiosvoboda.org/
archive/scheme/latest/17092/17092.html 

• Рух ЧЕСНО: chesno.org, facebook.com/chesno.
movement, e-mail: info.chesno@gmail.com 

• Інститут розвитку регіональної преси: irrp.org.ua, 
e-mails: info@irrp.org.ua, irrp@ukr.net 

• Проект corruptua.org: facebook.com/CorruptUA, 
e-mail: corruptua@gmail.com 

• Проект Хабардокс: xabardocs.org, facebook.com/
xabardocs, 

• Закон України «Про звернення громадян» (він 
пояснить практичну сторону реалізації громадянином 
права на звернення до органів влади) 

• Закон України «Про запобігання корупції»  

• Закон України «Про доступ до публічної інформа-
ції» 

• Кодекс законів про працю України – ст. 36, 41, 235 

• Кодекс про адміністративні правопорушення - 
Глава 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’яза-
ні з корупцією» 

• Кримінальний кодекс України - корупційними 
злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються 
злочини, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 
320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом злов-
живання службовим становищем, а також злочини, 
передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-
369-2 цього Кодексу. 

• Інструкція про порядок ведення єдиного обліку 
 в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв 
і повідомлень про вчинені кримінальні правопору-
шення та інші події – наказ МВС 

• Інструкція про порядок роботи з заявами та 
повідомленнями, що надходять за телефонами довіри 
– наказ СБУ 

• Типове положення про уповноважений підрозділ 
(особу) з питань запобігання та виявлення корупції – 
постанова КМУ 

• Звіти роботи НАБУ: https://nabu.gov.ua/reports 

Нормативно-правова база:

• Інструменти і рекомендації з цифрової безпеки: 
https://securityinabox.org/  

• Універсальний журналіст: http://www.pu.if.ua/
depart/Journalist/resource/file/Універсальний%20жур-
наліст.pdf  

• Посібник з журналістських розслідувань: те-
орія і практика: https://irrp.org.ua/wp-content/
uploads/2013/12/verstka.pdf 






