
 

Викривач корупції. 

1.Терміни та ознаки викривача 

Викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація 

є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону (далі – корупційне 

правопорушення), вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй 

відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, 

науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у 

передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку 

такої діяльності, проходження служби чи навчання (абзац двадцятий частини 

першої статті 1 Закону). 

Корупція – використання особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону, 

наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з 

метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи 

прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або 

відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 

зазначеній у частині першій статті 3 Закону, або на її вимогу іншим фізичним 

чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей; 

Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, 

послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не 

грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без 

законних на те підстав; 

Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, 

вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону, за яке законом 

встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову 

відповідальність; 

Правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак 

корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, 

вчинене особою, зазначеною у частині 1 статті 3 Закону, за яке законом 

встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-

правову відповідальність; 

 

Істотні ознаки терміна викривач: 



викривач – це саме фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без 

громадянства) 

наявність у викривача внутрішнього переконання, що інформація є 

достовірною, – упевненість особи, що інформація, яку вона повідомляє, 

може свідчити про факти вчинення корупційного правопорушення, яка 

випливає із її життєвого досвіду, віку, професійного досвіду та інших 

обставин; 

інформація – будь-які відомості та/або дані, які відомі особі, про можливі 

факти корупційних правопорушень; 

достовірність інформації – її властивість встановлювати реальну наявність 

фактичних даних про можливі факти корупційних правопорушень; 

повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень – здійснення 

інформування про фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення 

корупційного правопорушення, які можуть бути перевірені 

     Фактичні дані у повідомленні викривача мають складатися з інформації 

про конкретні факти порушення встановлених Законом вимог, заборон та 

обмежень, яке вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону. 

Фактичні дані – це відомості про:                                                           

обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка вчинила 

правопорушення, тощо;                                                                                                    

інформація стала відома викривачу у зв’язку з його: 

трудовою, 

професійною, 

господарською, 

громадською, 

науковою діяльністю, 

проходженням служби чи навчання,. 

Достатнім для визнання особи викривачем є отримання ним інформації про 

корупційне правопорушення під час здійснення одного із вищевказаних видів 

діяльності. 

Види трудової діяльності 

Під видами діяльності, здійснюючи які викривач може отримати інформацію 

про корупційні правопорушення, потрібно розуміти такі. 

Трудова діяльність – діяльність найманого працівника, 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 

умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем 

та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб (абзац 

другий підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу 

України). 

Господарська діяльність – діяльність суб’єктів господарювання у сфері 

суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію 

продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що 

мають цінову визначеність (стаття 3 Господарського кодексу України). 

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними 

видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (пункт 12 

частини першої статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність»). 

Навчання – цілеспрямована діяльність учасників педагогічного процесу в 

системі освіти і професійного зростання, спрямована на максимальне 

засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування 

отриманих знань, умінь та навичок на практиці. 

Також викривачем буде вважатися особа, якій стала відома інформація під 

час участі у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими 

для початку такої діяльності, зокрема стажування, участь в конкурсі на 

зайняття посади/прийняття/відбір на роботу/службу, обрання до членів 

громадської ради, вступ до навчального закладу тощо. 

Визначення викривача 

Враховуючи наведене, викривач – це фізична особа, яка: 

1) володіє інформацією про можливі факти корупційних правопорушень – 

фактичними даними, а саме про обставини правопорушення, місце і час його 

вчинення, особу , яка вчинила правопорушення; 

2) має переконання у достовірності відповідної інформації; 

3) отримала інформацію у зв’язку з трудовою, професійною, господарською, 

громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання або 

участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для 

початку такої діяльності, проходження служби чи навчання; 

4) повідомила інформацію, зокрема, через: 

4.1) внутрішні канали керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) 

органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи 



навчання або на замовлення яких виконує роботу; 

4.2) регулярні канали спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії 

корупції, органам досудового розслідування, органам, відповідальним за 

здійснення контролю за дотриманням законів у відповідних сферах, іншим 

державним органам, установам, організаціям; 

4.3) зовнішні канали. 

У випадку відсутності хоча б однієї з вказаних істотних ознак особа не може 

вважатися викривачем. 

Окремо варто зазначити, що особа, яка надала повідомлення, не є 

викривачем, якщо інформація: 

1) не містить фактичних даних, а саме про обставини правопорушення, місце 

і час його вчинення, особу , яка вчинила правопорушення; 

2) стала їй відома не у зв’язку з трудовою, професійною, господарською, 

громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання або 

участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для 

початку такої діяльності, проходження служби чи навчання. 

 Крім того, матеріальне стимулювання можливе за дотримання таких умов: 

повідомлення про корупцію було скеровано потенційним викривачем 

добровільно.                                                                                                                                        

Термін «добровільно» означає те, що особа прийняла рішення без впливу 

зовнішніх факторів, таких як: проведення стосовно працівника службової 

перевірки чи службового розслідування;  

отримання заявником запиту щодо обставин, пов’язаних з фактами, що 

викладені у повідомленні про корупцію; 

 зобов’язання заявника повідомити про корупційне або пов’язане з корупцією 

правопорушення в межах своїх посадових обов’язків; 

Підтвердження статусу викривача 

    Наявність статусу викривача може підтверджуватися документами про 

повідомлення ним про можливі факти корупційних правопорушень. 

Такими документами можуть бути: 

1) копія відповіді органу (закладу, установи, організації або юридичної 

особи) на повідомлення (заяву, скаргу тощо) викривача (зразок додається);  

2) копія листа органу (закладу, установи, організації або юридичної особи) 

про результати попередньої перевірки за повідомленням викривача про 

можливі факти корупційних правопорушень; 



3) копія повідомлення Національному агентству про початок досудового 

розслідування за участю викривача; 

4) копія повідомлення Національному агентству про участь викривача у 

справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією; 

 

5) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого внесені 

відомості про заявника (викривача) у справі про корупційний злочин; 

 

6) інші документи, видані уповноваженими органами, які підтверджують, що 

особа є викривачем у зв’язку із повідомленням нею інформації про можливі 

факти корупційних правопорушень.  

  Стаття 53-3.  Закону України «Про запобігання корупції». 

  Права та гарантії захисту викривача  

1. Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про 

можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

інших порушень цього Закону. 

2. Викривач має право:  

1) бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені цим Законом; 

2) подавати докази на підтвердження своєї заяви; 

3) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідомлення, 

підтвердження його прийняття і реєстрації; 

4) давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати; 

5) на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача; 

6) на конфіденційність; 

7) повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень цього Закону без зазначення відомостей 

про себе (анонімно); 

8) у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та 

близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів; 



9) на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на 

адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий 

збір; 

10) на винагороду у визначених законом випадках; 

11) на отримання психологічної допомоги; 

12) на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом 

випадках; 

13) отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки 

та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації. 

3. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб 

викривача. 

Стаття 53-4.  Закону України «Про запобігання корупції». 
 

Захист трудових прав викривача 

1. Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у 

прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника 

або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, 

зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення 

заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з 

повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень цього Закону 

До негативних заходів також належать формально правомірні рішення і 

дії керівника або роботодавця, які носять вибірковий характер, зокрема, не 

застосовуються до інших працівників у подібних ситуаціях та/або не 

застосовувалися до працівника у подібних ситуаціях раніше. 

2. У разі відсторонення працівника, який є викривачем, від виконання 

трудових обов’язків не з його вини оплата праці на період відсторонення 

здійснюється в розмірі середньої заробітної плати працівника за останній рік. 

3. Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено в 

укладенні чи продовженні договору, трудового договору (контракту), наданні 

адміністративних та інших послуг у зв’язку з повідомленням про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень цього Закону. Забороняється створювати перешкоди викривачу, 

його близьким особам у подальшому здійсненні ними їх трудової, 

професійної, господарської, громадської, наукової або іншої діяльності, 



проходженні ними служби чи навчання, а також вживати будь-яких 

дискримінаційних заходів у зв’язку з повідомленням про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

цього Закону. 

4. Викривачу, його близьким особам, права яких порушені всупереч 

положенням частин першої - третьої цієї статті, гарантується поновлення їх 

порушених прав. 

5. Викривач, його близькі особи, звільнені з роботи у зв’язку з 

повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень цього Закону, підлягають негайному 

поновленню на попередній роботі (посаді), а також їм виплачується середній 

заробіток за час вимушеного прогулу, але не більш як за один рік. Якщо 

заява про поновлення викривача, його близької особи на роботі (посаді) 

розглядається більше одного року не з їхньої вини, їм виплачується середній 

заробіток за весь час вимушеного прогулу. 

6. Викривач, його близькі особи, переведені на іншу постійну нижче 

оплачувану роботу (посаду) у зв’язку з повідомленням про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

цього Закону, підлягають негайному поновленню на попередній роботі 

(посаді), а також їм виплачується різниця в заробітку за час виконання нижче 

оплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення 

викривача, його близької особи на роботі розглядається більше одного року 

не з їхньої вини, їм виплачується середній заробіток за весь час вимушеного 

прогулу. 

7. У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, 

звільненого у зв’язку із здійсненим ним, його близькою особою 

повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень цього Закону, та за його відмови від такого 

поновлення йому виплачується грошова компенсація у розмірі 

шестимісячного середнього заробітку, а в разі неможливості поновлення - у 

розмірі дворічного середнього заробітку. 

 
Керівник відділу  
з питань запобігання  
та виявлення корупції                                                                       В.М. Купрас 


