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Видано в межах проєкту «Посилення спроможностей 
Національного агентства з питань запобігання коруп-
ції щодо захисту викривачів», який реалізується Між-
дисциплінарним науково-освітнім центром протидії 
корупції в Україні за фінансової підтримки Міжнарод-
ного фонду «Відродження». Матеріал відображає по-
зицію авторів і не обов’язково збігається з позицією 
Міжнародного фонду «Відродження».



ВстУП
Ви тримаєте в руках цей посібник.  
Отже, вам стало відомо про факти, 
які можуть свідчити про вчинення корупційних 
діянь чи інші зловживання, що відбуваються в 
установі де ви працюєте, навчаєтеся, проходите 
практику тощо. Іншими словами, ця інформація 
стала вам відома у зв’язку з вашою 
професійною діяльністю чи навчанням. 
Втім ви не впевнені чи варто повідомляти цю 
інформацію та як правильно зробити повідомлення, 
щоб не зашкодити собі та своїй родині.

Ви зрОбили ПраВильНий 
ВибІр, зВерНУВшись 
дО цьОгО ВидаННя.
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ЗмІст
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 a Чи підпадає моє повідомлення під захист 
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для ВиКриВаЧІВ     60
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Мета гайда  
Надати ВиКриВаЧаМ ПраКтиЧНІ 
реКОМеНдацІї щОдО тОгО, яК:

1. Правильно підготуватися до повідомлення про можливі факти корупції;

2. Орієнтуватися в заплутаному законодавстві та процедурах у сфері пові-
домлення корупції;

3. Захистити свою особу в епоху цифрових технологій; 

4. Захистити себе від переслідувань на робочому місці;

5. Мінімізувати ризики юридичної відповідальності;

6. Правильно обрати канал повідомлення.
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У цьому посібнику для викривачів корупції ми 
максимально спростили інформацію, яка 
міститься в українському законодавстві, роз’яснен-
нях Національного агентства з питань запобігання 
корупції, виданні «Науково-практичний комен-
тар законодавства України про захист викривачів 
корупції» з метою дати прості відповіді на складні 
питання, які можуть вас турбувати. 

У зрУЧНОМУ, 
зрОзУМІлОМУ фОрМатІ 
Ми дОПОМОжеМО ВаМ 
ВизНаЧитися, Чи ВартО 
рОбити ПОВІдОМлеННя 
І яК ПраВильНО це 
зрОбити. 
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ЧИ ЗАКОн 
ВВАжАє мене 
ВИКРИВАЧем 
КОРУПЦІЇ? 

яКІ ПРАВА мАє 
ВИКРИВАЧ?

Витяг Із Ч. 1 ст. 1 
заКОНУ УКраїНи 

«ПрО заПОбІгаННя 
КОрУПцІї»
Викривач - фізична особа, яка за наявності переко-
нання, що інформація є достовірною, повідомила 
про можливі факти корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, інших порушень цього 
закону, вчинених іншою особою, якщо така інфор-
мація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, про-
фесійною, господарською, громадською, науковою 
діяльністю, проходженням нею служби чи навчан-
ня або її участю у передбачених законодавством 
процедурах, які є обов’язковими для початку такої 
діяльності, проходження служби чи навчання.

8



Ви ВиКриВаЧ КОрУПцІї, яКщО:
І. Зможете надати відповідь таК на такі твердження: 

 Î Ви є фізичною особою, зокрема громадянином 
України, іноземцем чи особою без громадянства.

 Î Ви маєте внутрішнє переконання, що інформа-
ція є достовірною.

 Î змістом вашого повідомлення є конкретна 
інформація про можливі факти саме корупцій-
ного правопорушення, пов’язаного з корупцією 
правопорушення, іншого порушення закону 
України «Про запобігання корупції». для при-
кладу, відомості про: обставини правопорушен-
ня, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила 
правопорушення тощо. 

 Î Про факти, які ви повідомляєте вам стало відо-
мо у зв’язку з вашою трудовою, професійною, 
господарською, громадською, науковою діяль-
ністю, проходженням служби чи навчання або 
участю у передбачених законодавством про-
цедурах, які є обов’язковими для початку такої 
діяльності, проходження служби чи навчання. 

ІІ. Зможете надати відповідь НI на такі твердження: 

 Î Інформація стала вам відома із загальнодоступ-
них  
джерел, для прикладу реєстрів, баз даних, 
сайтів,  
засобів масової інформації, від знайомих, дру-
зів тощо. 

 Î повідомлення містить фактичні дані, які можуть 
бути перевірені, зокрема про обставини пра-
вопорушення, місце і час його вчинення, особу, 
яка вчинила правопорушення.

N.B.: Адвокати та учасники інших професій-
них спілок набувають правового статусу 
викривача у випадках, коли вони повідомили 
інформацію, яка стала їм відома саме у зв’яз-
ку із здійсненням їх професійної діяльності.
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рОз’ясНеННя 
НацІОНальНОгО 
агеНстВа з ПитаНь 
заПОбІгаННя КОрУПцІї 

щОдО ПраВОВОгО 
статУсУ ВиКриВаЧа 
ВІд 23.06.2020 № 5

ГлОсАРІЙ:
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тРУДОВА ДІяльнІсть – 

діяльність найманого працівника або фізичної особи, яка забезпечує себе 
роботою самостійно, зокрема надає послуги чи виконує роботи на підставі 
цивільно-правових договорів.

ПРОфесІЙнА ДІяльнІсть – 

участь фізичної особи 

• у літературній,  
• артистичній,  
• художній,  
• освітній або викладацькій діяльності,  
• діяльність лікарів,  
• приватних нотаріусів,  
• приватних виконавців,  
• адвокатів,  
• арбітражних керуючих  
(розпорядників майна,  
керуючих санацією, ліквідаторів),  
• аудиторів,  
• бухгалтерів,  
• оцінщиків,  
• інженерів чи архітекторів,  

• особи, зайнятої релігійною  
(місіонерською) діяльністю,  
іншою подібною діяльністю за умо-
ви, що така особа не є працівником 
або фізичною особою–підприємцем 
та використовує найману працю не 
більш як чотирьох фізичних осіб
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ГОсПОДАРсьКА ДІяльнІсть – 

діяльність суб’єктів господарювання у сфері сус-
пільного виробництва (наприклад, промисловість, 
сільске господарство, оптова торгівля, освіта, охо-
рона здоров'я, тощо), спрямована на виготовлення 
та реалізацію продукції, виконання робіт чи надан-
ня послуг вартісного характеру, що мають цінову 
визначеність.

ГРОмАДсьКА ДІяльнІсть – 

діяльність інститутів громадянського суспільства 
(наприклад, громадських організацій, професійних 
та творчих спілок, організацій роботодавців, благо-
дійних і релігійних організацій, органів самоорга-
нізації населення, тощо), їх посадових осіб, членів, 
представників, волонтерів щодо участі у державній 
(місцевій) політиці, реалізації статутних цілей та 
напрямів діяльності відповідних інститутів, яка 
пов’язана з їх офіційними відносинами із органами 
державної влади, місцевого самоврядування.  
 
Для прикладу, членство у громадських, екс-
пертних, науково-консультативних радах, по-
ліцейських комісіях, конкурсних комісіях, тощо. 
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нАУКОВА ДІяльнІсть – 

інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 
одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх 
застосування, основними видами якої є фундамен-
тальні та прикладні наукові дослідження.

ПРОхОДження слУжбИ – 

діяльність на державних політичних посадах, у дер-
жавних колегіальних органах, професійна діяльність 
суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна 
(невійськова) служба, інша державна служба, патро-
натна служба в державних органах, служба в органах 
влади автономної республіки Крим, органах місце-
вого самоврядування.

нАВЧАння – 

цілеспрямована діяльність учасників навчального 
процесу в системі освіти, професійного зростання, 
спрямована на максимальне засвоєння та усві-
домлення навчального матеріалу і подальшого 
застосування отриманих знань, умінь та навичок на 
практиці.
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ПраВа та гараНтІї 
заХистУ ВиКриВаЧа
Права викривача виникають з моменту повідом-
лення інформації про можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень цього закону.

Права та гарантії захисту викривачів поширюються 
на близьких осіб викривача.

Витяг Із ст. 53-3 
заКОНУ УКраїНи  
«ПрО заПОбІгаННя 
КОрУПцІї» 

яКІ ПРАВА мАє 
ВИКРИВАЧ?
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ВИ мАєте ПРАВО: 

1. на захист трудових прав;

2. на грошову компенсацію за порушення тру-
дових прав;

3. бути повідомленим про свої права та 
обов’язки;

4. подавати докази на підтвердження своєї заяви;

5. отримувати від уповноваженого органу, до 
якого ви подали повідомлення, підтверджен-
ня його прийняття і реєстрації;

6. давати пояснення, свідчення або відмовити-
ся їх давати;

7. на безоплатну правову допомогу;

8. на конфіденційність інформації про Вас, 
Ваших близьких осіб або інші дані, які мо-
жуть ідентифікувати Вас як викривача, Ваших 
близьких осіб;

9. повідомляти без зазначення відомостей про 
себе (анонімно);

10. на забезпечення безпеки себе та близьких 
осіб, майна,житла у разі загрози життю і 
здоров’ю;

11. на відшкодування витрат у зв’язку із захи-
стом ваших прав, витрат на адвоката, витрат 
на судовий збір;

12. на 10% від грошового розміру предмета 
корупційного злочину або розміру завданих 
державі збитків від злочину після ухвалення 
обвинувального вироку суду;

13. на отримання психологічної допомоги;

14. на звільнення від юридичної відповідальності;

15. отримувати інформацію про стан та резуль-
тати розгляду, перевірки та/або розслідуван-
ня за фактом повідомлення ним інформації.

 Пам’ятайте: Ваші права виникають 
лише з моменту повідомлення, саме 

тому важливо зберігати документ, який 
підтвердить факт, що ви дійсно зробили 

повідомлення.
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ЧИ ПІДПАДАє 
мОє ПОВІДОмлення 
ПІД ЗАхИст ЗАКОнУ?

 Змістом вашого повідомлення є конкретна 
інформація про:  
 
МІсце, Час, ОбстаВиНи, ОсОбУ, яКа 
ВЧиНила ПраВОПОрУшеННя тощо. 

докази, що підтверджують інформацію в пові-
домленні.

див. Науково-практичний коментар законодавства України про 
захист викривачів корупції. - ACREC: Київ, 2021)
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Ваше повідомлення підпадає ПІд заХист 
заКОНУ, яКщО МІстить фактичні дані, 
щО МОжУть сВІдЧити ПрО:

1. порушення вимог щодо запобігання та врегу-
лювання конфлікту інтересів

2. порушення обмежень щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності

3. порушення встановлених законом обмежень 
щодо одержання подарунків

4. декларування недостовірної інформації 

5. декларування

6. неподання суб’єктом декларування деклара-
ції особи, уповноваженої на виконання функ-
цій держави або місцевого самоврядування 

7. незаконне використання інформації, що 
стала відома особі у зв’язку з виконанням 
службових або інших визначених законом 
повноважень

8. порушення встановлених законом обме-
жень після припинення повноважень члена 
національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та кому-
нальних послуг

9. невжиття заходів щодо запобігання корупції 
порушення заборони розміщення ставок на 
спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіцій-
ним спортивним змаганням

10.  порушення законодавства у сфері оцінки 
впливу на довкілля невиконання законних 
вимог (приписів) національного агентства

11. незаконне збагачення 

12. нецільове використання бюджетних коштів, 
здійснення видатків бюджету чи надання 
кредитів з бюджету без встановлених бю-
джетних призначень або з їх перевищенням 

17



13. підкуп працівника підприємства, установи чи 
організації зловживання владою або службо-
вим становищем 

14. зловживання повноваженнями службовою 
особою юридичної особи приватного пра-
ва незалежно від організаційно-правової 
форми 

15.  зловживання повноваженнями особами, які 
надають публічні послуги 

16. прийняття пропозиції, обіцянки або одер-
жання неправомірної вигоди службовою 
особою 

17. підкуп службової особи юридичної особи 
приватного права незалежно від організацій-
но-правової форми 

18. підкуп особи, яка надає публічні послуги 

19. пропозицію, обіцянку або надання неправо-
мірної вигоди службовій особі

20. привласнення, розтрату майна або заволо-
діння ним шляхом зловживання службовим 
становищем 

21. викрадення, привласнення, вимагання вогне-
пальної зброї, бойових припасів, вибухових 
речовин чи радіоактивних матеріалів або 
заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем 

22. викрадення, привласнення, вимагання нар-
котичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим 
становищем 

23. викрадення, привласнення, вимагання пре-
курсорів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим 
становищем
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24. викрадення, привласнення, вимагання об-
ладнання, призначеного для виготовлення 
наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом 
шахрайства або зловживання службовим 
становищем та інші незаконні дії з таким 
обладнанням 

25. порушення встановлених правил обігу нар-
котичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів

26. викрадення, привласнення, вимагання доку-
ментів, штампів, печаток, заволодіння ними 
шляхом шахрайства чи зловживання службо-
вим становищем або їх пошкодження

27. викрадення, привласнення, вимагання вій-
ськовослужбовцем зброї, бойових припасів, 
вибухових або інших бойових речовин, за-
собів пересування, військової та спеціальної 
техніки чи іншого військового майна, а також 
заволодіння ними шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем

28. протиправний вплив на результати офіцій-
них спортивних змагань

29. інші порушення закону України «Про запо-
бігання корупції”

 ДИВИсь ПеРелІК 
ПРАВОПОРУшень  
У ДОДАтКАх 3, 4, 5
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ВИКРИВАтИ ЧИ 
не ВИКРИВАтИ? 

заКОН УКраїНи «ПрО 
заПОбІгаННя КОрУПцІї» 
гараНтУє заХист лише 
У разІ ПОВІдОМлеННя 
ІНфОрМацІї, яКа МІстить 
фаКтиЧНІ даНІ ПрО 
ПраВОПОрУшеННя, 
ВиКладеНІ На с. 17-19
якщо ж ваше повідомлення стосується іншої сус-
пільно необхідної інформації ви можете розрахо-
вувати лише на звільнення від юридичної відпо-
відальності за поширення відповідної інформації, 
проте не зможете розраховувати на більшість 
гарантій захисту для викривачів. 
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яКІ фаКтОри треба ВраХОВУВати  
Перед тиМ, яК зІдйсНити ПОВІдОМлеННя.

 a Чи свідчать факти, про які Ви плануєте пові-
домити, про:

 Î корупційні правопорушення

 Î пов’язані з корупцією правопорушення

 Î інші порушення закону України «Про запо-
бігання корупції» 

 a Чи маєте ви будь-яке підтвердження інформа-
ції, яку плануєте повідомити (копії документів, 
запис розмови, відео докази, свідків, які готові 
підтвердити твої слова тощо)?

 a Чи знаєте ви куди звернутися за правовою 
та психологічною допомогою в разі, якщо вас 
почнуть переслідувати?

 a Чи маєте ви заощадження на випадок свого 
звільнення через повідомлення?

 відсутність  
ствердної відповіді  

на всі запитання не означає,  
що ви повинні відмовитися  

від повідомлення,  
проте свідчить про необхідність  

додаткової підготовки  
до повідомлення. 
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Витяг Із Ч. 2 ст. 538 
заКОНУ УКраїНи 
«ПрО заПОбІгаННя 
КОрУПцІї» 
Повідомлення про можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень цього закону не може розглядатися як 
порушення умов конфіденційності, передбачених 
цивільним, трудовим або іншим договором (кон-
трактом).

яК 
ПРАВИльнО 
ЗбИРАтИ 
ДОКАЗИ? 
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ПОради щОдО збОрУ дОКазІВ Чи фаКтІВ:: 

1: балаНс. 
Викриваючи важливо пам'ятати про дві речі:

1. Варто збирати ті документи, які Ви маєте 
можливість зібрати. тобто, у Вас є доступ до 
цих документів, Ви уповноважені працювати 
з ними;   

2. Не варто перебирати на себе функції пра-
воохоронних органів. Вам потрібно зібра-
ти документи та підтверджуючі факти, які 
можуть бути перевірені та на підставі яких 
може бути відкрито кримінальне проваджен-
ня. документи та інформацію з комп’ютерів, 
інших носіїв інформації,  без відома їх влас-
ника, обстеження публічно недоступних 
місць, житла чи іншого володіння особи тощо 
можуть бути здійснені лише у законний спо-
сіб правоохоронними органами. У інакшому 
випадку Ви наражатиметесь на небезпеку.

2: сПОсІб збОрУ дОКазІВ. 
При зборі документальних доказів працівник має 
обміркувати з якими документами він уповнова-
жений працювати та як отримати ці документи не 
порушуючи закон. для прикладу, не варто пере-
бирати на себе функції правоохоронних органів: 
прослуховувати телефони, копіювати інформацію 
з особистих месенджерів та електронної пошти 
тощо.

3: збирайте ІНфОрМацІю 
(фаКти), щО ПОрУЧ. 
збирайте перш за все документи, які ви отримали 
у зв'язку з виконанням вашої посадової інструкції. 
для прикладу, фінансові звіти, електронні листи, 
доповідні записки, меморандуми, примітки про 
зустрічі чи інші типи записів, що стосуються вико-
нання вами службових обов'язків. якщо ви бухгал-
тер, ви маєте доступ до фінансової інформації про 
транзакції, кошторис тощо. ці документи можуть 
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містити конфіденційну інформацію, проте відпо-
відно до українського законодавства ви не пору-
шуєте умов конфіденційності, якщо документ може 
свідчити про вчинення корупційного правопору-
шення (ч. 2 ст. 53-8 закон України «Про запобіган-
ня корупції»). Втім не варто намагатися отримати 
документи, які ви не могли отримати виконуючи 
ваші звичайні обов'язки. 

4: ПередаВайте лише 
дОКУМеНти дО яКиХ 
Мають дОстУП ІНшІ 
сПІВрОбІтНиКи. 
Передавайте ті документи доступ до яких мали не 
лише ви та особа/особи щодо якої/яких ви пові-
домляєте, але й інші співробітники. адже в іншому 
випадку особи щодо яких ви повідомляєте одразу 
зрозуміють, що саме ви є джерелом інформації.

5: Не збирайте І 
Не ПередаВайте 
дОКУМеНти, яКІ заХищеНІ 
ОХОрОНюВаНОю заКОНОМ 
таєМНицею. 
такі документи не зможуть бути використані у суді. 

6: НаяВНІсть заПисУ 
рОзМОВ з ВиКОристаННяМ 
ОсОбистОгО заПисУюЧОгО 
ПристрОю Не є 
ОбОВ'язКОВиМи. 
Останнім часом викривачі корупції використову-
ють особистий запичуючий пристрій для отри-
мання доказів або записують телефонні розмови. 
зверніть увагу, однак, що такий тип доказів навряд 
може бути допустимим у суді, а тому має радше 
інформативний характер для правоохоронних 
органів. 
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збираюЧи дОКази для 
ПІдтВерджеННя фаКтІВ, 
ВиКладеНиХ У ПОВІдОМлеННІ, 
сПрОбУйте ОтриМати дОКаЗи, 
яКІ дОПОМОжУть ВстаНОВити: 

3. Яке саме порушення мало місце? (чи підпадає 
воно під діяння, описані на с. 17-19)?

4. Коли і де сталося порушення? 

5. Які посадові особи здійснили правопору-
шення й хто в установі міг знати про це (бути 
свідком цих дій)?

6. як відбулась подія правопорушення (що саме 
сталось, за яких обставин, спосіб та місце 
вчинення порушення) 

7. які наслідки правопорушення може мати для 
держави та суспільства (місцевої громади)?

8. Скільки грошей втратив чи може втратити 
державний бюджет України чи/та місцевий(і) 
бюджет(и) ? 
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яКИЙ КАнАл 
Для ВИКРИття 
ВАРтО 
ОбРАтИ?

ВНУтрІшНІй 

регУлярНий

зОВНІшНІй
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Внутрішні канали повідомлення -  
шляхи повідомлення інформації викривачем на 
підприємстві, установі, організації в якому він пра-
цює, проходить службу, навчається, або на замов-
лення яких виконує роботу (наприклад, керівнику, 
антикорупційному уповноваженому)

регулярні канали повідомлення -  
шляхи захищеного (у тому числі анонімного) 
повідомлення інформації викривачем органам 
прокуратури, Національній поліції, Національно-
му антикорупційному бюро України, державному 
бюро розслідувань, Національному агентству з 
питань запобігання корупції.

Зовнішні канали повідомлення -  
шляхи повідомлення інформації викривачем через 
фізичних чи юридичних осіб, у тому числі через 
засоби масової інформації, журналістів, громадські 
об’єднання, професійні спілки тощо.

 Викривач  
самостійно визначає,  

який канал використовувати  
для повідомлення,  

якщо інформація, яку планують пові-
домляти не відноситься до інформації з 

обмеженим доступом.
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КАнАлИ  
ПОВІДОмлення 

ІнфОРмАЦІЇ,  

ЯКа Не ВІдНОСитьСЯ 

ДО ІнфОРмАЦІЇ 
З ОбмеженИм  

ДОстУПОм1 

  1 "Інформацією з обмеженим доступом  
є конфіденційна інформація, таємна  
інформаці та службова інформація.  
детальніше дивіться у ст. ст. 6-9  
закону України "Про доступ до  
публічної інформації" 
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 КАнАлИ ПОВІДОмлення

 Внутрішній канал  регулярний канал  Зовнішні канали

рекомендуємо використати, за 
умов:

установа має надійні канали по-
відомлення (до моменту запуску 
єдиного порталу повідомлень 
викривачів – це онлайн форма, 
електронна пошта, спеціальна 
телефонна лінія), які гарантують 
анонімність/конфіденційність в 
установі існує ефективна си-
стема перевірки повідомлень 
в установі є антикорупційний 
уповноважений, який забезпе-
чить розгляд повідомлення та 
зможе захистити від пересліду-
вання

рекомендуємо використати 
за умов: 

Внутрішні канали повідом-
лення відсутні (до моменту 
створення єдиного порталу 
повідомлень викривачів) 
Ви впевнені, що внутрішні 
канали не будуть ефек-
тивними та існує загроза 
знищення доказів.  
В установі не існує ефек-
тивної системи перевірки 
повідомлень. (відсутня 
уповноважена особа 
(підрозділ), відсутні захи-
щені (у тому числі анонімні) 
канали для повідомлення, 
повідомлення інформації 
на підприємстві призводить 
до застосування негативних 
заходів впливу, тощо). 
Інформація, яку ви планує-
те повідомити, стосується 
керівництва установи.

реКОМеНдУєМО, КОли:
Повідомлення містить факти про можливе 
корупційне правопорушення з боку Прези-
дента України, Прем’єр Міністра, міністрів чи 
керівників інших органів центральної влади, 
народних депутатів, керівників та заступників 
органи прокуратури та інші правоохоронні 
органи; інших осіб, які займають відповідаль-
не чи особливе відповідальне становище.

Ви маєте обгрунтоване переконання, що вну-
трішні та регулярні канали не будуть ефек-
тивними й є загроза знищення доказів.

Ви маєте фактичні дані, що свідчать про 
спроби знищення документів або доказів, що 
стосуються поширюваної інформації.

29



КАнАлИ 
ПОВІДОмлення 

ІнфОРмАЦІЇ, 
яКА ВІДнОсИться  

ДО ІнфОРмАЦІЇ 

З  ОбмеженИм 

ДОстУПОм

державна/розвідувальна  
таємниця 

Iнформація з обмеженим доступом,  
окрім державної/розвідувальної  таємниц 

 КАнАлИ 
не ВИЗнАЧенІ 

ЗАКОнАмИ
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 КАнАлИ ПОВІДОмлення

 Внутрішній канал  регулярний канал  Зовнішні канали ЛиШе За УМОВи, коли:

Установа має надійний канал 
повідомлення (до моменту 
створення єдиного порталу 
повідомлень викривачів), а саме: 
гарантує анонімність/конфі-
денційність; якісне проведення 
перевірки інформації в повідом-
ленні.

Єдиний портал повідомлень 
викривачів (запуск планується у 
2022 р.).

В установі є уповноважений 
підрозділ (уповноважена особа) 
з питань запобігання та виявлен-
ня корупції.

Інформація, яку ви плануєте 
повідомити, не є інформацією 
про корупційні правопорушення 
керівництва установи.

Ви маєте обґрунтоване 
переконання, що внутрішні 
канали не будуть ефектив-
ними й є загроза знищення 
доказів.

В установі не існує ефек-
тивної системи перевірки 
повідомлень.

Інформація, яку ви планує-
те повідомити, стосується 
керівництва установи, 
інформація, що міститься в 
повідомленні, була віднесе-
на до інформації з обмеже-
ним доступом посадовою 
особою установи, щодо якої 
здійснено повідомлення.

Повідомлення інформації через інші канали 
не дало ефективних результатів у встанов-
лений для її перевірки або розслідування 
строк (відмовлено у проведенні перевірки 
або розслідування повідомленої інформації; 
виявлені порушення не привели до притяг-
нення чи початку процедури притягнення 
винних осіб до відповідальності, відновлення 
порушених прав осіб, відшкодування завданої 
шкоди; не вжито заходів щодо припинення 
діянь або бездіяльності, інформацію про які 
повідомлено; не вжито заходів щодо запобі-
гання шкоді чи загрозам, інформацію про які 
повідомлено тощо.

Внутрішні канали не будуть ефективними бо 
інформація належить до суспільно необхід-
ної інформації.

Викривача, його близьких осіб звільнено з 
роботи (посади), піддано дисциплінарному 
стягненню , вчинено щодо них інші негатив-
ні заходи впливу чи заходи дискримінації у 
зв’язку з повідомленням відсутні внутрішні 
або регулярні канали повідомлення.

є реальна загроза знищення документів або до-
казів, що стосуються поширюваної інформації. .
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ПеРеВАГИ тА неДОлІКИ 
АнОнІмнОГО 
ПОВІДОмлення
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ГлОсАРІЙ:
АнОнІмне ПОВІДОмлення — 

повідомлення без зазначення імені, прізвища, 
без підпису особи, що повідомляє, а також, 
таке з якого неможливо встановити авторство, 
тобто автор повідомлення не відомий навіть 
особі, яка приймає повідомлення.

Повідомляти анонімно - це означає, надсила-
ти повідомлення без зазначення свого імені 
прізвища, без зазначення місця проживання, 
без підпису. 

КОнфІДенЦІЙне ПОВІДОмлення — 

автор повідомлення відомий особам, які 
залучаються до розгляду, перевірки та/або 
розслідування повідомлених ним фактів, але 
їм заборонено розкривати інформацію про 
особу викривача, його близьких осіб або інші 
дані, які можуть ідентифікувати особу викри-
вача, його близьких осіб, третім особам, які 
не залучаються до розгляду, перевірки та/або 
розслідування повідомлених ним фактів, а 
також особам, дій або бездіяльності яких сто-
суються повідомлені ним факти, крім випадків, 
установлених законом.

Повідомляти конфіденційно - це означає над-
силати повідомлення із зазначенням свого 
імені, прізвища, підписом, але інформація в 
повідомленні доступна лише адресату, тобто 
особі або органу, якій повідомляється така 
інформація. 

33



ПереВаги та НедОлІКи аНОНІМНОгО 
ПОВІдОМлеННя.
ПеРеВАГА: 

Ви мінімізуєте  ризик ідентифікації  своєї 
особи, відповідно зменшуєте ризик помсти за зро-
блене повідомлення.

Ви мінімізуєте шанси стати відповідачем  у спо-
рі про захист честі, гідності та ділової репутації.

неДОлІКИ: 

Важливо підкреслити, що навіть якщо ви повідом-
ляєте інформацію анонімно - це не означає, що 
люди не підозрюють вас як джерело інформації. Ви 
все ще ризикуєте викликати підозри у своїх колег 
та керівництва. У жодному випадку не може бути 
гарантовано на 100%, що ніхто не дізнаються, що 
саме ви зробили повідомлення. 

Вам буде важко підтвердити  Ваш статус викри-
вача й відповідно отримати захист. При анонім-
ному повідомленні викривач також маєте гарантії 
захисту передбачені законом, але вам треба буде 
надати докази, що саме ви робили повідомлення, 
щоб отримати відповідний статус викривача. 

з вами неможливо буде зв’язатися для отримання 
додаткової інформації. У разі якщо від Вас буде 
неможливо отримати додаткову інформацію, пе-
ревірка може бути зупинена і винні особи можуть 
уникнуть покарання.
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аНОНІМНе ПОВІдОМлеННя ВартО Обирати 
У таКиХ ВиПадКаХ:

1. змістом вашого повідомлення є факти про 
можливе корупційне правопорушення 
з боку осіб, які мають суттєвий вплив на 
інститути державної влади й є велика віро-
гідність зловживання цим впливом з метою 
помститися вам за зроблене викриття. для 
прикладу, у повідомленні щодо дій Прези-
дента України, Прем’єр Міністра, міністрів чи 
керівників інших органів центральної влади, 
народних депутатів, керівників та заступ-
ників органи прокуратури, Національної 
поліції, Національного антикорупційного 
бюро України, Національного агентства з 
питань запобігання корупції; інших осіб, які 
займають відповідальне чи особливо відпо-
відальне становище. 

2. У вашій установі відсутня культура поваги до 
викривачів. 

3. Ви хотіли б повідомити про можливі факти 
корупції, але Ви остерігаєтесь можливого 
переслідування або не маєте бажання давати 
додаткові пояснення.
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1. Не використовуйте для повідомлення ро-
бочий чи домашній номер телефону. Краще 
за все придбати окрему сім-картку, яка не 
ідентифікується з вашим постійним номером 
телефону. У разі, якщо ви використовуєте ваш 
мобільний телефон, ви повинні знати, що з 
метою уникнення відстеження вашої локації 
вам необхідно перевірити налаштування й 
переконатися, що функції телефону, які дозво-
ляють відстежити вашу локацію, вимкнено.

2. Не повідомляйте використовуючи робочий 
чи домашній інтернет. якщо ви використовуй-
те свій власний ком'ютер (ноутбук, мобільний 
пристрій). 

3. якщо ви використовуєте загальнодоступний 
wi-fi, для прикладу у кафе, використовуйте 
програмне забезпечення VPN (https://www.
security.org/vpn/). VPN приховує ваш веб-тра-
фік та IP-адресу, шифрує вашу інтернет актив-
ність. 

яК ЗАхИстИтИ 
сВОю ОсОбУ 
В еПОхУ 
ЦИфРОВИх 
технОлОГІЙ?1

1 Основою цих порад складають рекомендації з Guide 
to Protecting Whistleblowers Resources, Laws and 
Best Practices//https://www.security.org/digital-safety/
whistleblowing-resources-protection/
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4. Створить електронну поштову скриньку з 
вигаданим ім'ям, яка не прив'язана до ва-
шого облікового запису для повідомлення. 
також ви можете використовувати сервіси, 
які спеціалізуються на анонімних поштових 
скриньках, для прикладу, ProtonMail, 10 Minute 
Mail, Anonymous Email, тобто ті, які не просять 
пройти процес ідентифікації для створення 
поштової скриньки, як Google, Ukr.net, тощо.

5. Використовуйте захищений Tor Browser, а не 
звичайний веб-браузер, оскільки Tor Browser 
дозволяє користувачам залишатися анонімни-
ми. 
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ЧИ ГАРАнтУє 
ДеРжАВА ЗАхИст 
тРУДОВИх ПРАВ 
ВИКРИВАЧА?

 ПаМ'ятКа: 

1. довести відсутність причинно-наслід-
кового зв’язку між повідомленням про 

корупцію та звільненням викривача пови-
нен саме роботодавець.

2. Не погоджуйтесь на звільнення чи 
переведення на іншу постійну роботу, в 

іншу місцевість.

3. За захистом Ваших трудових прав, 
звертайтесь до НазК, центрів безоплат-
ної правової допомоги, антикорупційних 

уповноважених та суду.
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ВиКриВаЧ та йОгО близьКІ ОсОби Мають таКІ 
гараНтІї заХистУ їХ трУдОВиХ ПраВ: 

1. їм не може бути відмовлено у прийнятті на 
роботу через здійснення викриття.

2. їх не може бути звільнено чи примушено до 
звільнення.

3. їм не може бути відмовлено в укладенні чи 
продовженні трудового договору.

4. їх не можна притягнути до дисциплінарної 
відповідальності.

5. їх не можна перевести на іншу роботу 
чи примусити пройти атестацію.

6. їм не можна змінити умови праці.

7. їм не можна відмовити у призначенні на 
вищу посаду.

8. їм не можна зменшити заробітну плату.

9. до них не можна застосовувати інші нега-
тивні заходи впливу. 

10. Забороняється створювати перешкоди у 
подальшому здійсненні ними їх трудової, 
професійної, господарської, громадської, 
наукової або іншої діяльності, проходженні 
ними служби чи навчання. 

 Пам’ятайте: Ваші права виникають 
лише з моменту повідомлення, саме 

тому важливо зберігати документ, який 
підтвердить факт, що ви дійсно зробили 

повідомлення.
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 до негативних заходів також належать 
формально правомірні рішення і дії керів-
ника або роботодавця, які носять вибірко-
вий характер, зокрема, не застосовуються 
до інших працівників у подібних ситуаціях 
та/або не застосовувалися до працівника у 

подібних ситуаціях раніше. 
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держаВа гараНтУє ПОНОВлеННя ВиКриВаЧаМ 
їХ ПОрУшеНиХ ПраВ:

1. виплату середньої заробітної плати в роз-
мірі за останній рік у разі відсторонення від 
виконання трудових обов’язків не з вини 
викривача.

2. у разі звільнення негайне поновлення на 
попередній роботі (посаді).

3. виплату середнього заробітку за час виму-
шеного прогулу, але не більш як за один рік. 

4.  виплату середнього заробітку за час виму-
шеного прогулу у разі, якщо заява про по-
новлення на роботі (посаді) розглядається 
більше одного року не з вини викривача.

5. негайне поновлення на попередній роботі 
(посаді) та виплата різниці в заробітку за час 
виконання нижчеоплачуваної роботи.

6. грошову компенсацію у розмірі дворічного 
середнього заробітку у разі неможливості 
поновлення на робочому місці.

7. грошову компенсацію у розмірі шестимісяч-
ного середнього заробітку у разі відмови від 
поновлення на робочому місці.

41



ст. 53-8 заКОНУ УКраїНи 

«ПрО заПОбІгаННя 
КОрУПцІї»
Викривач звільняється від цивільної відповідаль-
ності за майнову та/або моральну шкоду, завдану 
внаслідок здійснення повідомлення,  
крім випадку здійснення завідомо неправдивого 
повідомлення.

яК ЗАхИстИтИ 
себе ВІД 
ЦИВІльнОГО 
ПОЗОВУ?
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ЦИВІльнІ ПОЗОВИ ПРО ЗАхИст 
ГІДнОстІ, ЧестІ ЧИ ДІлОВОЇ РеПУтАЦІЇ 
(«ДИфАмАЦІЙнІ ПОЗОВИ»): 

ч. 6 ст. 277 цК України, ч. 1 ст. 280 цК

ГлОсАРІЙ:
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яК МІНІМІзУВати 
ризиКи циВІльНОї 
ВІдПОВІдальНОстІ: 
1. Надавайте перевагу внутрішнім або регулярним 
каналам повідомлення. Оскільки настання ци-
вільної відповідальності за «дифамаційні позо-
ви» можливе лише у разі повідомлення інфор-
мації саме через зовнішні канали. Повідомлення 
інформації через внутрішні чи регулярні канали не є 
поширенням недостовірної інформації в розумінні 
ч. 6 ст. 277 цивільного кодексу України, а є реаліза-
цією особою конституційного права, передбачено-
го статтею 40 Конституції України. 
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 У своєму рішенні у справі № 207/1161/17 
Верховний суд України підтвердив правову по-
зицію, про те, що надіслання листів та заяв до 
різних установ, організацій, державних органів 
і місцевих органів самоврядування, перш за все, 
з метою перевірки компетентними органами 
незаконної, на думку заявника, діяльності це 
свідчить про те, що заявник не діяв в рамках, 
установлених законом для подання подібних 
листів та заяв, оскільки подібні дії є реалізацією 
особою конституційного права, передбаченого 
статтею 40 Конституції, а не поширенням недо-
стовірної інформації.

 аналогічне роз'яснення висловлено і Вер-
ховним судом України (абзац 2 пункту 16 по-
станови Пленуму N 1 від 27 лютого 2009 року 
«Про судову практику у справах про захист 
гідності та честі фізичної особи, а також ділової 
репутації фізичної та юридичної особи"), яка 
побудована на правовій позиції Конституційно-
го суду України, що була сформована у рішенні 
КсУ від 10 квітня 2003 року N 8-рп/2003 (спра-
ва про поширення відомостей).
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2. якщо ви все ж обрали 
 зовнішній канал повідомлення,  
переконайтеся, що: 

інформація, яку ви повідомляєте, є достовірною; 

не повідомляйте інформацію, якщо вам відомо, що 
інформація, яку ви повідомляєте, може виявитися 
недостовірною.

 Пам'ятайте, що ци-
вільно-правова відпо-
відальність за шкоду 
майновим та немайно-
вим правам особи (ч. 1 
ст. 280 цК) щодо якої 
повідомляється ін-
формація настає лише, 
якщо: 

інформація виявилася 
«недостовірною”; 

особі, яка повідоми-
ла інформацію, було 
завідомо відомо, що 
інформація, яку вона 
повідомляє, є недосто-
вірною.
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неДОстОВІРнОю 

є інформація, яка не відповідає дійсності або викла-
дена неправдиво, тобто містить відомості про події 
та явища, яких не існувало взагалі або які існували, 
але відомості про них не відповідають дійсності 
(неповні або перекручені).

теРмІн «ЗАВІДОмО (УмИснО)» 

означає наявність умислу з боку викривача, усвідом-
лення ним факту неправдивості здійснюваного ним 
повідомлення як явного, очевидного, такого, що не 
підлягає сумніву. 

див. Науково-практичний коментар законодавства України про захист 
викривачів корупції. - ACREC: Київ, 2021

ГлОсАРІЙ:
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3. У повідомленні не давайте правову оцінку діям 
осіб щодо яких здійснюєте повідомлення, іншими 
словами, уникайте тверджень по відношенню до 
конкретнихосіб, наприклад: «він/вона скоїв ко-
рупційне правопорушення”, «керівник організував 
схеми із заволодіння державним майном”, «керівник 
нашого підприємства є корупціонером» тощо.

4. У повідомленні викладайте інформацію про 
конкретні факти порушення встановлених зако-
ном вимог, заборон та обмежень, які були вчинені, 
а саме, відомості про: 

a) обставини правопорушення; 

b) місце і час його вчинення. На підтверджен-
ня інформації в провідомленні надавайте 
копії документів, які б підтверджували 
інформацію, що викладана в повідомленні. 
Іншими словами, з метою уникнення ци-
вільної відповідальності за поширення не-
достовірної інформації радимо максималь-
но стисло викладати факти й одночасно 
надсилати всі можливі докази, які можуть 
сприяти підтвердженню інформації, яку ви 
надали в повідомленні.

5. Використовуйте у повідомленні такі словос-
получення, як: «Прошу перевірити чи факти, 
викладені в повідомленні, свідчать про вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією порушень, 
інших вимог порушення закону України «Про 
запобігання корупції» особами.

 УВага: 

Обов'язок доказування, що ВиКриВаЧ 
УМисНО повідомив недостовірну інформацію 

покладається на позивача. 

тОбтО повідомлення здійснене через зов-
нішні канали вважається «неумисним» навіть 
у разі Не підтвердження фактів, що містяться 

у повідомленні, ПОКи інше не буде доведене 
ПОзиВаЧеМ у суді!!!!
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 ПаМ'ятКа: 

громадськими організаціями,  
які надають безкоштовну консультацію у позовах про захист честі,  
гідності та ділової репутації є:

1. Інститут масової інформації  

2. Інститут регіональної преси 

3. Платформа прав людини 

4. центр демократії  
та верховенства права 

5. трудові ініціативи

49



З метою захисту своїх прав викривач може 
звернутися:

1. до Національного агенства з питань запобі-
гання корупції (НазК);

2. центру надання безоплатної правової 
допомоги;

3. адвоката, який спеціалізується на відповідній 
категорії справ;

хтО мОже 
ЗАхИстИтИ 
мОЇ ПРАВА?
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НаЗК в разі звернення викривача:

1. здійснює представництво в суді інтересів викривача;

2. має право бути присутнім на засіданнях судів усіх інстанцій;

3. має право звертатися до суду з позовом (заявою) про захист прав і сво-
бод викривачів, брати участь у судовому розгляді справ, провадження в 
яких відкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями);

4. має право вступати у справи, провадження в яких відкрито за позовами 
(заявами, клопотаннями (поданнями) викривачів, на будь-якій стадії їх 
судового розгляду;

5. має право ініціювати незалежно від участі Національного агентства у 
судовому провадженні перегляд судових рішень.
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Варто зауважити, що право на забезпечення безпеки мають лише ті викри-
вачі, які повідомили про вчинення кримінального правопорушення, оскіль-
ки дані заходи застосуються виходячи із рівня небезпеки, яка виникає для 
викривачів.

Право на забезпечення безпеки у викривача виникає після набуття ним 
кримінального процесуального статусу заявника. також право на забезпе-
чення безпеки мають члени сім’ї та близькі родичі викривачів.

для застосування заходів безпеки до викривачів мають бути відповідні 
приводи і підстави. Підставою можуть бути дані, що свідчать про наявність 
реальної загрози їх життю, здоров'ю, житлу і майну викривача (наявність 
усних чи письмових погроз, виявлення в ході проведення Нсрд чи Орз 
інформації про підготовку посягання на викривача і т.п.). Приводи засто-
сування заходів безпеки передбачені у ч. 2 ст. 20 зУ «Про забезпечення 
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». 

див. Науково-практичний коментар законодавства України про захист викривачів корупції. - ACREC: 
Київ, 2021
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дО ВиКриВачІВ МОжУть бУти ЗаСтОСОВаНІ ПраВОВІ, 
ОргаНІЗацІйНО-техНІчНІ та ІНШІ СПрЯМОВаНІ На ЗахиСт 
ВІд ПрОтиПраВНих ПОСЯгаНь ЗахОди 

до правових заходів можна віднести:

1. забезпечення конфіденційності відомостей про особу; 

2. закритий судовий розгляд. 

до організаційно-технічних заходів можна віднести:

1. особисту охорону, охорону житла і майна; 

2. видачу спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про 
небезпеку;

3. за письмовою згодою використання технічних засобів контролю і прослу-
ховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;

4. за клопотанням чи згодою заміну документів та зміну зовнішності;

5. за клопотанням чи згодою зміну місця роботи або навчання з компенса-
цією різниці у зарплаті;

6. за клопотанням чи згодою переселення в інше місце проживання;

7. поміщення до дошкільної виховної установи або установи органів соці-
ального захисту населення.
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яК ЗАхИстИтИ 
себе ВІД 
АДмІнІстРАтИВнОЇ 
ЧИ КРИмІнАльнОЇ 
ВІДПОВІДАльнОстІ?

ВІдПОВІдНО  
дО Ч. 1 ст. 58-3 
заКОНУ УКраїНи 
«ПрО заПОбІгаННя 
КОрУПцІї» 
Викривач не несе юридичної відповідальності 
за повідомлення про можливі факти корупційних 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень цього закону, поширення зазначеної у 
повідомленні інформації, незважаючи на можливе 
порушення таким повідомленням своїх службових, 
цивільних, трудових чи інших обов’язків або зо-
бов’язань.
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ВиКриВаЧа Не МОже бУти 
ПритягНУтО дО адМІНІстратиВНОї 
ВІдПОВІдальНОстІ за:

1. розголошення інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням ним/
нею службових або інших визначених законом повноважень (ст. 172-8);

2. розголошення інсайдерської інформації (ст. 163-9); 

3. розголошення комерційної таємниці, іншої конфіденційної інформації 
(ст. 164-3); 

4. розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під 
захист (ст. 185-11); 

5. розголошення службової інформації, зібраної у процесі оператив-
но-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни 
(ст. 212-5).

55



ВиКриВаЧ зВІльНяється 
ВІд КриМІНальНОї 
ВІдПОВІдальНОстІ за:

1.  Порушення недоторканності приватного жит-
тя (ст. 182);

2.  Незаконне збирання з метою використання 
або використання відомостей, що становлять 
комерційну або банківську таємницю ( ст. 231).
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 Хоча у цих 
випадках доцільно 

застосовувати 
положення ст. 
36 КК України 
щодо крайньої 
необхідності, 
як обставини, 
що виключає 
кримінальну 

протиправність 
діяння. 

ПрОте КриМІНальНа 
ВІдПОВІдальНІсть МОже 
зОКреМа НастаВати за: 

1. розголошення таємниці фінансового моніто-
рингу (ч. 2 ст. 209-1);

2.  Комерційної і банківської таємниці (ст. 232); 

3. розголошення інсайдерської інформації (ч. 1 
ст. 232-1); 

4.  державної таємниці (ст. 328);

5.  розголошення даних оперативно-розшукової 
діяльності, досудового розслідування (ст. 387) 

6. Відомостей військового характеру, що ста-
новлять державну таємницю (ст. 422) і які не 
передбачають положень щодо звільнення 
викривача від кримінальної відповідальності.
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мИ РеКОменДУємО З метОю УнИКнення КРИмІнАльнОЇ 
ВІДПОВІДАльнОстІ: 

1. Використовувати лише внутрішні та регулярні канали для повідомлень.

2. Не передавати  інформацію, яка є інформацією з обмеженим досту-
пом, а  лише надавати загальні факти, які можуть свідчити про вчинення 
корупційного правопорушення й повідомляти де зберігається відповідні 
документи.

3. з метою уникнення кримінальної відповідальності за введення в ома-
ну суду або іншого уповноваженого органу (стаття 384 Кримінального 
кодексу України) рекомендуємо надавати лише достовірну інформацію.  
 
 Повідомлення конкретних фактів та надання підтверджуючих доку-
ментів без звинувачень конкретної особи у вчиненні злочину допоможе 
уникнути цього виду відповідальності.
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 разОМ з тиМ, яКщО Ви ВирІшили 
СКОриСтатиСь ЗОВНІШНІМ КаНаЛОМ 
ПОВІдОМлеННя 

ОбОВ'язКОВО ПОрадьтесь Із адВОКатОМ/
юристОМ Чи ІНфОрМацІя, яКУ Ви 
ПлаНУєте ПОВІдОМити, Не ВІдНОситься 
дО ІНфОрМацІї за рОзгОлОшеННя яКОї 
Настає адМІНІстратиВНа Чи КриМІНальНа 
ВІдПОВІдальНІсть, 

ОсКІльКи саМе ПОВІдОМлеННя 
ІНфОрМацІї Через зМІ бУде ВВажатися 
рОзгОлОшеННяМ ІНфОрМацІї. 
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 Перш ніж робити повідомлення варто звер-
нутися за консультацією до адвоката/юриста, який 
має досвід представництва викривачів. Він зможе 
порадити, як краще викласти факти, щоб мінімізува-
ти ризики юридичної відповідальності за зроблене 
повідомлення. 

безкоштовну правову консультацію ви можете 
отримати: 

У центрах  
безоплатної правової допомоги 

У громадських організаціях, які мають досвід пред-
ставництва викривачів.  

Ви також можете отримати консультацію на гарячій 
лінії Національного агентства з питань запобігання 
корупції. 

КлюЧОВІ 
РеКОменДАЦІЇ 
Для ВИКРИВАЧІВ1 . 

1 Основу цих рекомендацій складають рекомендації 
The Office of the Whistleblower Ombudsman (https://
whistleblower.house.gov/resources/guidance-documents)
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 Обговоріть ваші плани зробити викрит-
тя з близькими. адже викриття дуже часто має 
серйозні виклики для викривача й психологічна 
підтримка близьких осіб є вкрай важливою. Вам 
необхідно зрозуміти чи зможете ви розраховува-
ти на підтримку близьких і чи готові ваші рідні до 
викликів, з якими можете зіткнутися не лише ви, 
але й вони.

 розробіть план свого повідомлення. це 
повинна бути добре продумана стратегія, яка 
повинна передбачати: продуманий вибір каналу 
повідомлення; розуміння, як захистити докази, 
які роботодавець може знищити; розуміння своїх 
прав тощо. 

 Повідомляйте лише достовірні факти. Пові-
домляйте лише інформацію, в достовірності якої 
ви впевнені. Не додавайте до повідомлення ваші 
припущення. У разі не підтвердження інформації 
це може підірвати довіру до вас і відповідно до 
інших фактів, які містяться в повідомленні. Особа 
щодо якої ви робите повідомлення може вико-
ристати недостовірну інформацію проти вас. для 
прикладу, особа, відносно якої інформація була 
повідомлена, має право пред'явити позов про 
захист гідності, честі чи ділової репутації. 

 У разі повідомлення через внутрішні або 
регулярні канали обов'язково зберігайте доку-
мент, який підтвердить факт, що ви дійсно зро-
били повідомлення. для прикладу, копію вашого 
повідомлення про корупцію, яка містить відмітку 
про отримання повідомлення установою, інше 
підтвердження, що ви зробили повідомлення. це 
підтвердження необхідне для подальшого захисту 
ваших прав.
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 створіть щоденник, в якому ви будете доку-
ментувати ключові факти та події, що пов'язанні з 
вашим повідомленням. Всі події повинні заноси-
тися в хронологічній послідовності. це допоможе 
вам у майбутньому чітко та послідовно передавати 
інформацію. 

 Важливо пам'ятати про необхідність психоло-
гічної допомоги. розкриття інформації дуже часто 
призводить до постійного психологічного тиску 
у вигляді цькування у колективі, переслідування 
на робочому місці, погроз тощо. Всі ці виклики 
можуть стати причиною психічних розладів, таких 
як депресія, тривожні розлади й навіть призвести 
до самогубства. саме тому дуже важливо пам'ятати 
про необхідність психологічної підтримки з боку 
друзів, рідних. а у разі відсутності підтримку з 
боку останніх важливо звернутися за психологіч-
ною допомогою до спеціаліста. 

 При передачі інформації використовуйте 
лише спеціальне програмне забезпечення, ано-
німні поштові скриньки, які забезпечать вашу 
анонімність (Tor, Signal, ProtonMail, 10 Minute Mail, 
Anonymous Email тощо).

 Перш ніж робити викриття переконайтеся, що 
ви забезпечили захист доказів, і вони не будуть 
знищенні після того, як ви зробите повідомлення. 

 ретельно обдумайте канал повідомлення і 
спосіб повідомлення: анонімний чи конфіденці-
йний. Обираючи анонімний спосіб повідомлення 
пам'ятайте, що у разі потреби вам складніше буде 
довести, що повідомлення зробили саме ви. 

 якщо ви вирішили розкрити інформацію у 
зМІ пам'ятайте, що Кримінальний кодекс Укра-
їни не передбачає звільнення від кримінальної 
відповідальності за розголошення інформації, що 
становить державну таємницю. 
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дОдатКи:

ПОСиЛаННЯ

реСУрСи та

ОгЛЯд ЗаКОНОдаВСтВа
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дОдатОК 1. КОриСНІ ПОСиЛаННЯ

ІнфОРмАЦІЙнІ РесУРсИ: 

nazk.gov.ua

ti-ukraine.org

legalaid.gov.ua

trudovi.org whistleblower.house.gov

nabu.gov.ua acrec.org.ua
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дОдатОК 1. КОриСНІ ПОСиЛаННЯ

ОсВІтнІ РесУРсИ тА ВИДАння: 

Guide to Protecting Whistleblowers 
Resources, Laws and Best Practices

Он-лайн курс  
«Викривач у законі» 

Он-лайн курс  
«Впливай-викривай!» 
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Науково-практичний коментар законодавства України  
про захист викривачів корупції  
https://acrec.org.ua/wp-content/uploads/2021/11/comments.pdf

НаУКОВО-ПраКтиЧНий 
КОМеНтар 
заКОНОдаВстВа УКраїНи 

ПРО ЗАхИст 
ВИКРИВАЧІВ КОРУПЦІЇ

дОдатОК 1. КОриСНІ ПОСиЛаННЯ

ОсВІтнІ РесУРсИ тА ВИДАння: 

Практичний Посібник щодо роботи з викривачами для уповноважених 
підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення ко-
рупції  
https://acrec.org.ua/library/

Київ	2021

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК 

ЩОДО РОБОТИ З ВИКРИВАЧАМИ 
ДЛЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

(УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ) 
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ 

ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ 

ДЕПАРТАМЕНТ	
ЗАПОБІГАННЯ	
ТА	ВИЯВЛЕННЯ	
КОРУПЦІЇ
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дОдатОК 1. КОриСНІ ПОСиЛаННЯ

ІнфОГРАфІКИ нАЦІОнАльнОГО 
АГентстВА З ПИтАнь ЗАПОбІГАння 
КОРУПЦІЇ щОДО РОбОтИ 
З ВИКРИВАЧАмИ

 Î алгоритм роботи із повідомленнями, автор 
яких відомий: https://nazk.gov.ua/wp-
content/uploads/2021/03/5-01-15.jpg 
 

 Î алгоритм роботи з анонімними повідо-
мленнями: https://nazk.gov.ua/wp-content/
uploads/2021/03/6-01-2.jpg 
 

 Î Куди повідомити про корупцію: 
https://bit.ly/3kfumPx 
 

 Î як повідомити про корупцію: 
https://bit.ly/3nJcL4J 
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дОдатОК 2

ПеРелІК РОЗ’яснень нАЦІОнАльнОГО АГентстВА  
З ПИтАнь ЗАПОбІГАння КОРУПЦІЇ щОДО ЗАхИстУ ВИКРИВАЧІВ

1.	 «Щодо	правового	статусу	викривача»	від	23.06.2020	№5.

2.	 «Щодо	надання	викривачам	безоплатної	вторинної	правової	допомоги»	від	09.07.2020	№6.

3.	 «Щодо	особливостей	перевірки	повідомлень	про	можливі	факти	корупційних	або	пов’яза-
них	з	корупцією	правопорушень,	інших	порушень	Закону	України	«Про	запобігання	коруп-
ції”»	від	14.07.2020	№7.

4.	 «Щодо	правового	статусу	викривача	у	кримінальному	провадженні»	від	26.10.2020	№10.

5.	 «Щодо	правового	статусу	викривача	у	провадженні	про	адміністративні	правопорушення,	
пов’язані	з	корупцією»	від	09.12.2020	№11.

6.	 «Щодо	механізмів	заохочення	та	формування	культури	повідомлення	про	можливі	факти	
корупційних	або	пов’язаних	з	корупцією	правопорушень,	інших	порушень	Закону	України	
«Про	запобігання	корупції”»	від	24.02.2021	№3.

7.	 «Щодо	забезпечення	права	викривача	на	конфіденційність	та	анонімність»	
від 24.02.2021 №4.

8.	 «Щодо	забезпечення	права	викривача	на	отримання	інформації»	від	09.07.2021	№6

9.	 «Щодо	гарантій	захисту	трудових	прав	викривача»	від	01.06.2022	№8
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дОдатОК 3

ПеРелІК КРИмІнАльнИх КОРУПЦІЙнИх тА ПОВ’яЗАнИх З КОРУПЦІєю 
ПРАВОПОРУшень, ЗАКРІПленИх У КРИмІнАльнОмУ КОДеКсІ УКРАЇнИ

Кримінальні правопорушення, які є корупційними, у разі їх вчинення шляхом зловживання особою своїм служ-
бовим становищем

ст. 191 КК Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем 

ст. 262 КК Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухо-
вих речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства 
або зловживання службовим становищем 

ст. 308 КК Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин 
або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 
становищем 

ст. 312 КК Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим становищем

ст. 313 КК Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлен-
ня наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним 
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з 
таким обладнанням 

69



ст. 320 КК Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх аналогів або прекурсорів

ст. 357 КК Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння 
ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкоджен-
ня

ст. 410 КК Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових при-
пасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та 
спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим становищем 

Кримінальні корупційні правопорушення

ст. 210 КК Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання 
кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням 

ст. 354 КК Підкуп працівника підприємства, установи чи організації

ст. 364 КК зловживання владою або службовим становищем 

ст. 364-1 КК зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного 
права незалежно від організаційно-правової форми 

ст. 365-2 КК зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги 

ст. 368 КК Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 
особою 
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ст. 368-3 КК Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно  
від організаційно-правової форми 

ст. 368-4 КК Підкуп особи, яка надає публічні послуги 

ст. 368-5 КК Незаконне збагачення 

ст. 369 КК Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі 

Кримінальні правопорушення, пов’язані з корупцією

ст. 366-2 КК декларування недостовірної інформації 

ст. 366-3 КК Неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування 

ст. 369-3 КК Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань 
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дОдатОК 4

ПеРелІК АДмІнІстРАтИВнИх ПРАВОПОРУшень, ПОВ’яЗАнИх З КОРУПЦІєю, яКІ 
ЗАКРІПленО В КОДеКсІ УКРАЇнИ ПРО АДмІнІстРАтИВнІ ПРАВОПОРУшення

ст. 172-4 КУпаП Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяль-
ності

ст. 172-5 КУпаП Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

ст. 172-6 КУпаП Порушення вимог фінансового контролю

ст. 172-7 КУпаП Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

ст. 172-8 КУпаП Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконан-
ням службових або інших визначених законом повноважень

ст. 172-8-1 КУпаП
Порушення встановлених законом обмежень після припинення повноважень 
члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг

ст. 172-9 КУпаП Невжиття заходів щодо запобігання корупції

ст. 172-9-1 КУпаП Порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюван-
ням офіційним спортивним змаганням

ст. 172-9-2 КУпаП Порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля

ст. 188-46 КУпаП Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства
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дОдатОК 5

ПеРелІК ПРАВОПОРУшень,  
ПОВ’яЗАнИх З КОРУПЦІєю 
(ПОРУшення ВИмОГ ЗАКОнУ УКРАЇнИ 
«ПРО ЗАПОбІГАння КОРУПЦІЇ»), ЗА 
ВЧИнення яКИх ОсОбУ мОже бУтИ 
ПРИтяГнУтО ДО ДИсЦИПлІнАРнОЇ 
ВІДПОВІДАльнОстІ (не є ВИЧеРПнИм)

1. Недотримання вимог закону щодо утворен-
ня (визначення) уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб) з питань запобігання 
та виявлення корупції та щодо погодження 
звільнення керівника уповноваженого під-
розділу (ст. 13-1 закону).

2. Неприйняття антикорупційної програми, 
неподання на погодження антикорупційної 
програми Національному агентству (ст. 19 
закону).

3. Обмеження щодо використання службо-
вих повноважень чи свого становища (ст. 22 
закону).

4. Порушення обмежень щодо одержання по-
дарунка та недотримання вимог закону при 
одержанні неправомірної вигоди чи пода-
рунка (ст. 23, 24 закону).

5. Порушення обмежень щодо сумісництва та 
суміщення з іншими видами діяльності (ст. 25 
закону).

6. Порушення обмежень після припинення 
діяльності, пов’язаної з виконанням функцій 
держави, місцевого самоврядування (ст. 26 
закону).

7. Порушення обмежень спільної роботи 
близьких осіб (ст. 27 закону).

8. Порушення вимог закону щодо запобігання 
та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35-1, 36 закону).

9. Порушення правил етичної поведінки 
(ст. 38–44 закону).
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10. Порушення вимог закону щодо фінансового 
контролю (ст. 46, 51-2 закону).

11. Недотримання вимог закону щодо захисту 
викривачів (ст. 53–53-9 закону).

12. Недотримання вимог закону щодо заборони 
на одержання пільг, послуг і майна органа-
ми державної влади та органами місцевого 
самоврядування (ст. 54 закону).

13. Недотримання вимог закону щодо орга-
нізації проведення спеціальної перевірки 
(ст. 56–58 закону).

14. Незабезпечення керівником, засновниками 
(учасниками) юридичної особи регулярної 
оцінки корупційних ризиків у її діяльності та 
нездійснення відповідних антикорупційних 
заходів (ст. 61 закону).

15. Незатвердження антикорупційної програми 
юридичної особою (ст. 62 закону).

16. Непризначення у юридичній особі, яка 
зобов’язана затверджувати антикорупційну 
програму, посадової особи, відповідальної за 
її реалізацію (ст. 62 закону).

17. Недотримання вимог закону щодо пого-
дження звільнення Уповноваженого, відпо-
відального за виконання антикорупційної 
програми в юридичній особі (ст. 64 закону).

18. Непроведення службового розслідування 
стосовно особи, яка вчинила корупційне або 
пов’язане з корупцією правопорушення, або 
непритягнення працівників до дисциплінар-
ної відповідальності відповідно до вимог 
закону (ст. 65-1 закону).

19. Недотримання вимог щодо незаконних актів 
та правочинів (ст. 67 закону).
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