


 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНСТРУМЕНТИ 
МОНІТОРИНГУ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ 

ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Житомир - 2019 
  



За підтримки EUACI та DANIDA 
Інструменти моніторингу корупційних ризиків та запобігання корупції 

 

 

2 
 

 
УДК: 351.9 
 
 
 
 

Посібник підготовлений в рамках проєкту «Реалізація регрантингової програми у 
Чернівцях, Червонограді і Житомирі», що впроваджується ГО «Ендшпіль» та ГО «Центр 
«Жіночі перспективи» у співпраці з Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в 
Україні (EUACI). EUACI фінансується Європейським Союзом та співфінансується і 
впроваджується Міністерством закордонних справ Данії (DANIDA). Погляди, висновки та 
рекомендації належать авторам цієї публікації і не обов’язково відображають думку 
EUACI, Європейського Союзу і DANIDA. 

Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського національного 
агроекологічного університету (протокол №2 від 25.09.2019 р.) 
 
 
Рецензенти: 
Крячко М. В. – голова комітету з питань цифрової трансформації Верховної Ради України 
ІХ скликання; 
Арабаджиєв Д. Ю. – доктор політичних наук, завідувач кафедри загальноправових та 
політичних наук Національного університету «Запорізька політехніка»; 
Якимчук А. Ю. – доктор економічних наук, професор кафедри державного управління, 
документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного 
господарства та природокористування. 
 
 
 
 
І 48 Інструменти моніторингу корупційних ризиків та запобігання корупції : навчально-

наочний посібник. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 74 с. 
 
 

Посібник надає методику та інструменти для моніторингу корупційних ризиків та 
розробки планів протидії корупції у діяльності публічних установ. Видання розраховане на 
студентів спеціальностей «державна служба», «публічне управління та адміністрування», 
«журналістика», «соціологія», «політологія», викладачів закладів освіти, спеціалістів 
органів державної влади, журналістів місцевих друкованих і електронних видань, 
представників громадських організацій, що займаються дослідженнями у сфері 
транспарентності, демократичності та впровадження інструментів електронної демократії, 
інших зацікавлених осіб.  

 
 
 
 
 
 

 
 

© Іванюк О.В., Литвинчук І.Л., 2019 
© Видавництво ЖНАЕУ, 2019 

  



За підтримки EUACI та DANIDA 
Інструменти моніторингу корупційних ризиків та запобігання корупції 

 

 

3 
 

ЗМІСТ 
 
 
Вступ ……………………………………………………………………… 4 
Терміни та визначення …………………………………………………. 8 
Законодавство про корупцію ………………………………………….. 10 
Зміст та вплив корупції ………………………………………………… 13 
Стан корупції в Україні………………………………………………… 14 
Чинники корупції та антикорупційні заходи ……………………….. 17 
Сфери діяльності та інструменти контролю/аналізу даних………. 19 

Публічні закупівлі…………………………………………………………. 19 
Prozorro ……………………………………………………………………... 20 
Dozorro ………………………………………………………………………. 23 
Контроль за використанням публічних коштів………………….. 26 
Портал E-data ……………………………………………………………… 26 
Openbudget.gov.ua ………………………………………………………… 33 
Openbudget.in.ua …………………………………………………………… 36 
Доступ до публічних даних…………………………………………….. 39 
Data.gov.ua ………………………………………………………................ 39 
Єдиний державний портал адміністративних послуг my.gov.ua .. 43 
Портал iGov ……………………………………………………………….. 45 
Вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду ………………… 49 
Кабінет електронних сервісів Міністерства юстиції…………….. 52 
Онлайн-будинок юстиції ………………………………………………… 53 
Електронні послуги держгеокадастру………………………………... 57 
Електронний кабінет платника податків …………………………… 59 
Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення ……………………………………………………………. 

59 
 

Офіс ефективного регулювання ………………………………………... 60 
Портал моніторингу фінансування будівництва доріг …………… 61 
Інспекційний портал ……………………………………………………… 62 
Чат-бот «Держслужбовець Тарас» ………………………………….. 63 

Способи реєстрації на порталах онлайн-послуг …………………….. 66 
Навчальні курси з використання відкритих даних…………….. 68 
Висновки…………………………………………………………………. 72 
Використані ресурси ……………………………………………………. 73 

 
  



За підтримки EUACI та DANIDA 
Інструменти моніторингу корупційних ризиків та запобігання корупції 

 

 

4 
 

ВСТУП 

 

Уже багато років поспіль Україна перебуває в числі лідерів рейтингу 

найкорумпованіших країн світу. Закритість і непідзвітність органів державної 

влади громадянам загострюють ризики зловживань з боку політиків та 

чиновників. Тривалий час українські платники податків не мали можливості 

відстежувати в який спосіб та на які цілі витрачаються їхні гроші. 

Впродовж останніх років в Україні було розроблено та впроваджено 

досить багато антикорупційних інструментів моніторингу витрат бюджетних 

коштів, серед яких особливе місце належить механізмам місцевих ініціатив: 

проєкти участі, майстерні міста, громадські слухання, подання електронних 

клопотань та запитів, відкриті бюджети, міські геопортали, електронні 

приймальні, муніципальні плани доброчесності та багато інших можливостей, 

що наразі врегульовані законом. Водночас більшість громадян до цього часу не 

володіє інформацією про можливість доступу до публічних даних і 

використання їх для контролю органів влади. 

Відповідні тенденції актуальні і для Житомирщини. Житомир, попри 

досить високий індекс прозорості міської влади від Transparency International 

(7 місце серед 100), впровадження механізмів залучення громади в суспільне 

життя (таких як петиції, бюджет участі, відкритий бюджет ДНЗ тощо) та навіть 

появу у міській раді у березні 2019 року радника міського голови Житомира з 

питань прозорості, підзвітності та запобігання корупції, має широке коло 

проблем з транспарентністю муніципального управління. Це і сповільнення 

розвитку відкритих сервісів порівняно з іншими містами, і певні проблеми 

роботи вже існуючих електронних послуг (наприклад тривалий термін 

публікації звітів щодо діяльності шкіл і ДНЗ). У рейтингу прозорості 

інвестиційного сектору місто займає 21-шу сходинку. Є проблеми і з 

інформацією на сайті міської ради для інвесторів: списком об’єктів, які 

пропонуються для інвестування, переліком об’єктів наявної інфраструктури, 

інформацією щодо їх доступності, вартості. Значні проблеми муніципалітет має 
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з прозорістю процедур державних закупівель та публікацією їхніх результатів, 

доступністю інформації у сфері фінансової допомоги, грантів та проєктів, 

оприлюдненням річних звітів наглядових рад та менеджменту комунальних 

підприємств, розповсюдженням інформації щодо наявності конфлікту 

інтересів чи неетичної поведінки службовців або депутатів. Ці факти 

підтверджуються зокрема результатами моніторингу Українського 

незалежного центру політичних досліджень в рамках проєкту USAID 

«Громадяни в дії», згідно з якими у 2018 році Житомир посів останню сходинку 

рейтингу індексу демократичності міст. 

Навіть вже існуючі механізми і інструменти часто не використовуються 

на практиці громадянами через незнання про їхнє існування й можливості, які 

вони надають, або відсутність потрібних компетенцій для застосування таких 

інструментів. В 2018 році за проєкти бюджету участі в Житомирі 

проголосувало лише 6 тисяч мешканців міста з населенням близько 275 тисяч 

осіб. Суттєва частина проєктів була подана депутатами міськради чи членами 

їхніх родин, що суттєво підриває рівень довіри до такого механізму як бюджет 

участі. Невисоким залишається і рівень знань громадян щодо можливості 

моніторингу витрат навчальних закладів та медичних установ. Однією з причин 

цього є однотипний механізм інформування мешканців про діяльність 

міськради та приділення більшої уваги висвітленню інфраструктурних питань. 

Житомирська міська рада не має власного друкованого засобу масової 

інформації. Більшість інформації публікується на сайті міської ради, що 

обмежує доступ до цієї інформації старшому поколінню. Сайт міської ради 

попри значну наповненість має складну структуру, що сповільнює пошук 

необхідної інформації та ускладнює доступ до неї навіть молодим і активним 

користувачам. Ці факти зокрема підтверджено результатами дослідження 

«Дані міст», що проводилось ініціативою Apps4Cities 5-20 серпня 2019 року. 

Під час дослідження було проведено моніторинг офіційних сайтів міст: 

перевірено наявність окремих міських порталів відкритих даних, кількість 

завантажених на них масивів даних, а також дані міст, завантажені до Єдиного 
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державного веб-порталу відкритих даних. Результати моніторингу сайту 

міської ради Житомира свідчать, що ресурс має розділ «Відкриті дані» з 

переліком розпорядників, інформацію про частину з яких можна переглянути 

на Єдиному порталі відкритих даних, проте експерти відзначають, що у 

більшості випадків посилання ведуть на стару версію data.gov.ua. Відповідно з 

цієї причини офіційні дані часто виявляються застарілими. На офіційних сайтах 

основних районних центрів Житомирської області, таких як Бердичів, 

Коростень, Малин та Новоград-Волинський, взагалі немає інформації, що має 

відношення до відкритих даних. Що стосується Єдиного державного порталу 

відкритих даних, то на ньому публікують інформацію лише два міста 

області: Житомир (4 розпорядники, 23 набори) та Новоград-Волинський 

(1 розпорядник, 5 наборів). Обидва міста в основному використовують формат 

XLS(X). 

Зазначені факти свідчать, що проблеми застосування і промоції 

механізмів підзвітності і прозорості на місцевому рівні, нагляд і моніторинг 

виконання реформ є надзвичайно актуальними для Житомирського регіону. 

Існує об’єктивна суспільна потреба у розробці чіткої, концентрованої 

навчальної програми, що міститиме інформацію про інструменти контролю, 

попередження корупції і можливості електронного урядування та формуватиме 

практичні навички використання таких інструментів для зниження рівня 

корупції під час державних закупівель, підвищення якості надання публічних 

послуг, забезпечення контролю над муніципальними і державними витратами. 

Активізація потенціалу молоді та формування критичної маси компетентних 

користувачів відкритих даних і сервісів для попередження корупційних дій й 

зловживання службовим становищем сприятиме підвищенню 

транспарентності місцевої влади і активності громади, залученості неурядових 

організацій та громадян до прийняття рішень органами місцевого 

самоврядування, підтримці журналістів-розслідувачів в контексті посилення 

прозорості та підзвітності в муніципалітетах, а також зміцненню 

громадянського суспільства в цілому.  
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Даний посібник покликаний навчити громадян застосовувати 

напрацьовані механізми профілактики та протидії корупції, використовувати 

отримані знання у своїй діяльності. Основною цільовою групою є студентська 

молодь, особливо студенти спеціальностей «державна служба», «публічне 

управління та адміністрування», «журналістика», «соціологія», «політологія» - 

майбутні користувачі даних механізмів як з позицій надавача адміністративних 

і соціальних послуг й розпорядника публічних коштів, так і у ролі 

контролюючої «третьої колони» (громадських організацій і журналістів). 

Іншими зацікавленими сторонами є представники місцевих друкованих і 

електронних видань, неурядові громадські організації, що займаються 

дослідженнями у сфері транспарентності, демократичності, впровадження 

інструментів електронної демократії, прозорості та підзвітності органів 

державної влади, громадської підтримки антикорупційної реформи. 
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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Ключові терміни, які застосовуються у цьому Посібнику, 

інтерпретуються відповідно до дефініцій, визначених Законом України «Про 

запобігання корупції» у редакції від 16.07.2019 року: 

Корупція - використання особою, 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 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 

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

законних на те підстав. 

Подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, 

нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, 

нижчою мінімальної ринкової. 

Потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного 

інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі 

повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість 

прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 

зазначених повноважень. 

Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, 

у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими 

позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому 

числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, 

політичних, релігійних чи інших організаціях. 
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Реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом 

особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на 

об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи 

невчинення дій під час виконання зазначених повноважень. 

Члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому 

числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші 

особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 

права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають 

характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не 

перебувають у шлюбі. 

Пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової 

залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення 

(участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, 

застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень 

тощо, контролю за їх виконанням 

Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи 

прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро 

України, Національне агентство з питань запобігання корупції 

Антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-

правових актах, проєктах нормативно-правових актів положень, які самостійно 

чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних 

правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

Додатково в цьому Посібнику використано такі терміни: 

Корупційний ризик - ймовірність виникнення та наслідки від 

корупційного вчинку. 

Корупційний вчинок – корупційне правопорушення та 

правопорушення, пов’язане з корупцією. 

Оцінка корупційних ризиків - процес визначення, аналізу та оцінки 

корупційного ризику. 
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Чинник корупції – умови організаційного, людського та/або 

операційного характеру в діяльності установи, які можуть призвести до 

корупційних вчинків. 

Загроза корупційного вчинку – потенційний спосіб вчинення 

корупційного вчинку. 

Реагування на корупційний ризик - процес зміни, усунення або 

зменшення рівня корупційного ризику. 

Управління корупційними ризиками - скоординовані дії, спрямовані 

на контроль та запобігання корупційних ризиків. 

Також в цьому Посібнику використовується термін посадова особа для 

всіх суб’єктів, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції». 

 

 

ЗАКОНОДАВСТВО ПРО КОРУПЦІЮ 

 

Під час оцінки корупційних ризиків та розробки планів протидії корупції 

та антикорупційних програм треба керуватися діючим законодавством. Серед 

ключових нормативних актів слід брати до уваги наступні: 

Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 дає 

визначення поняттю корупції, визначає конфлікти інтересів та їхнє 

врегулювання, обмеження щодо подарунків посадовим особам, обмеження 

щодо сумісництва та суміщення, обмеження після припинення діяльності, 

пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, 

обмеження спільної роботи близьких осіб, встановлює правила етичної 

поведінки, порядок фінансового контролю над посадовими особами, порядок 

захисту викривачів, а також вимоги щодо розробки антикорупційних планів. 

Законом також створено Національне агентство з питань запобігання корупції 

з широкими повноваженнями щодо формування та впровадження 
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антикорупційної національної політики. Законом передбачається кримінальна, 

адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність за 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. 

Кримінальним Кодексом України від 05.04.2001 № 2341-III встановлено 

міри кримінальної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень. Статті 364-370 встановлюють міри покарання за 

такі злочини, як: 

• зловживання владою або службовим становищем; 

• перевищення влади або службових повноважень працівником 

правоохоронного органу; 

• службове підроблення; 

• службова недбалість; 

• прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди 

службовою особою; 

• незаконне збагачення; 

• підкуп службової особи, юридичної особи приватного права незалежно 

від організаційно-правової форми; 

• підкуп особи, яка надає публічні послуги; 

• пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій 

особі; 

• зловживання впливом; 

• провокація підкупу. 

 Кодексом України «Про адміністративні правопорушення» від 

07.12.1984 № 8073-X спеціальної глави 13-А встановлена адміністративна 

відповідальність за адміністративні корупційні правопорушення у формі 

штрафів та, в деяких випадках, конфіскації отриманого доходу за: 
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• порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності; 

• порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка 

(пожертви); 

• порушення вимог фінансового контролю; 

• порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів; 

• незаконне використання інформації; 

• невжиття заходів щодо протидії корупції. 

Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII 

передбачає низку дисциплінарних покарань за корупційні дії (до звільнення та 

позбавлення права на одержання пенсії). 

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 

14.10.2014 № 1698-VII визначає правові основи організації та діяльності 

Національного антикорупційного бюро України. 

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 

2939-VI визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ 

до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, 

інших розпорядників публічної інформації, визначених законом, та інформації, 

що становить суспільний інтерес. 
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ЗМІСТ ТА ВПЛИВ КОРУПЦІЇ 

 

Зміст корупції 

За Законом України «Про запобігання корупції», корупція – це 

використання особою, що належить до суб’єктів, на яких поширюється дія 

цього 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.  

 

Наслідки корупції 

Наслідки високого рівня корупції: 

• низький рівень розвитку економіки в державі; 

• зменшення податкових надходжень до бюджету; 

• розширення тіньової економіки; 

• складність у залученні іноземних інвестицій; 

• неефективність використання бюджетних коштів; 

• зростання цін за рахунок «корупційних витрат» 
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СТАН КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

У звітах міжнародних організацій відзначається, що Україна з часу 

набуття незалежності має високий рівень корупції. У Рейтингу сприйняття 

корупції за 2014 рік міжнародної антикорупційної організації «Transparency 

International» з показником 26 балів (за методологією, де 0 – означає дуже 

високий рівень корупції (червоний колір), а 100 – відсутність корупції, жовтий 

колір) Україна посідала 142 місце серед 175 країн. В 2018 році Україна дещо 

покращила свої показники – 32 бали та 120-те місце серед 180 країн (2017 рік – 

30 балів, 130 місце). Попри позитивну динаміку, слід розуміти, що з-поміж 

пострадянських країн ми обігнали тільки Російську Федерацію (28 балів, 138 

місце). Натомість, решта найближчих сусідів України мають вищі оцінки: 

Польща – 60, Словаччина – 50, Румунія – 47, Угорщина – 46, Білорусь – 44, 

Молдова – 33 бали. 

 

 

 

 



За підтримки EUACI та DANIDA 
Інструменти моніторингу корупційних ризиків та запобігання корупції 

 

 

15 
 

Корупція залишається однією з основних проблем, на думку громадян 

України. При цьому толерантність до корупції зменшується в порівнянні з 

минулими роками - кожен третій готовий приєднатися до усвідомленої протидії 

корупції в Україні. Такими є результати дослідження громадської думки про 

стан корупції в Україні, що проводилося Київським міжнародним інститутом 

соціології на замовлення USAID /Програма сприяння громадській активності 

«Долучайся!»  у 2018 році (в ході дослідження було опитано 10 169 осіб віком 

понад 18 років, що репрезентують всю Україну за винятком окупованих 

територій АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей). 

На запитання про те, що сьогодні найбільше загрожує незалежності 

України та її розвитку, більшість відповіли, що це корумпованість влади (57%), 

війна Росії проти України (32%) та популізм українських політиків (24%). 

Результати того ж опитування демонструють, що 36,4%, українців готові 

долучатися до різних форм боротьби з корупцією. Найбільш популярними 

формами реакції на випадки корупції стали повідомлення у засобах масової 

інформації і соціальних мережах (12,6%). 

Близько 9% опитаних готові брати участь у публічних акціях протесту, 

підтримувати антикорупційні громадські організації та підписувати петиції, 

або ж повідомляти правоохоронні органи про випадки корупції. Про свою 

фактичну участь у антикорупційних заходах повідомили 11,5% респондентів, 

що залишає значний потенціал до збільшення рівня залученості. Українці, що 

стикались з проявами корупції особисто або через членів їх родини, 

демонструють набагато більшу готовність до активної протидії корупції  ніж 

широкий загал (45,6%). 

Основними бар’єрами для участі громадян у антикорупційних заходах 

стала невіра у те, що їх участь сприятиме досягненню позитивних змін (71,8%), 

брак гарантій безпеки (70,9%) та недовіра до органів влади (68,3%). Але 

найбільше вражає те, що не дивлячись на значну кількість інформації, дві 

третини опитаних (66,4%) зазначили, що вони мало обізнані про доступні для 

них засоби боротьби з корупцією 



За підтримки EUACI та DANIDA 
Інструменти моніторингу корупційних ризиків та запобігання корупції 

 

 

16 
 

 

Основним каналом, з якого люди отримують інформацію про корупцію, 

залишається телебачення, при цьому основна маса повідомлень про корупційні 

схеми – в мережі Інтернет. Такими є висновки ще одного дослідження – аналізу 

висвітлення тематики корупції в пресі (контент-аналіз медіа за період січень-

липень 2018 р., що проводився компанією NOKS Fishes та УКМЦ за підтримки 

USAID #ВзаємоДія!). Загальна кількість проаналізованих повідомлень, 
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присвячених корупції – 4542, серед них: інтернет-ЗМІ – 3241, ТБ – 998, 

повідомлення друкованих видань – 285. 

Тобто, попри значну кількість теле- і радіопрограм, повідомлень у ЗМІ і 

соціальних мережах, розширення каналів комунікації і отримання знань щодо 

протидії корупції та відповідних практичних навичок не втрачає своєї 

актуальності і є затребуваним громадянами. Особливо це стосується способів 

аналізу, а не кінцевих результатів дослідження. 

 

 

ЧИННИКИ КОРУПЦІЇ ТА АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ 

 

Фактори корупції 

Виокремлюють низку факторів, які сприяють виникненню корупції 

-  вона може бути викликана різними причинами, або чинниками, політичного, 

економічного, організаційно-управлінського та людського характеру. Вага цих 

факторів залежить від конкретних історичних, соціальних і політичних умов 

розвитку кожної окремої країни.  

До політичних чинників відносять відсутність політичної волі протидіяти 

корупції у владних осіб; непослідовність і поверховість у проведенні 

антикорупційної політики, що породжує відчуття безкарності. 

До економічних - відсутність сприятливого режиму щодо сплати 

податків, відрахувань до бюджету; непрозорі механізми дозвільних процедур; 

одержання державної підтримки, кредитів тощо. 

Правові чинники включають: недоліки законодавства, що має 

регулювати розв´язання політичних, економічних, соціальних, організаційно-

управлінських проблем запобігання корупції та корупційним діянням; 

відсутність правових засобів захисту особи від зловживань з боку державних 

органів та посадових осіб; суперечності в законодавстві. 
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В якості організаційно-управлінських факторів виступають: низька 

якість і високий рівень корупції в роботі правоохоронних і судових органів; 

нечітке визначення функцій, прав, обов’язків і відповідальності відповідальних 

осіб; поширеність практики безпосередніх контактів державних службовців з 

громадянами; тиск або втручання зі сторони керівництва або владних осіб; 

недостатнє усвідомлення корупційних вчинків та наслідків. 

 

Антикорупційні заходи 

Подолання/мінімізація корупційних чинників може відбуватися за 

допомогою різних інструментів. Це і створення низки відповідних 

антикорупційних органів, і розробка відповідних програм на макро-, і 

ефективна імплементація їх мікрорівні. Однак, одним з найбільш дієвих 

інструментів є інформаційно-комунікаційні технології, використання яких 

дозволяє уникнути безпосереднього контакту посадовця і громадянина. 

Внаслідок деперсоніфікації контактів попереджається незаконне використання 

посадовими особами службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей. Це можливо за допомогою використання електронних сервісів та 

відкритих даних. 

Далі розглянемо окремі фактори виникнення корупції та відповідні 

інструменти їх попередження/мінімізації.  
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СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛЮ 

/АНАЛІЗУ ДАНИХ 

 

Економічний ефект від боротьби з корупцією становить близько 6 

мільярдів доларів на рік. Така цифра наведена в дослідженні Інституту 

економічних досліджень та політичних консультацій «Україна проти корупції: 

економічний фронт». За результатами дослідження, основний антикорупційний 

ефект мали реформа державних закупівель, газова та податкова реформи. 

 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ: ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ 

 

Тривалий час сфера державних закупівель була однією з найбільш 

корупційних. За даними СБУ, щорічні втрати від корупційних схем у цій сфері 

досягали 10-15% (30-52,5 млрд грн) видаткової частини держбюджету 

(дослідження Інституту економічних досліджень та політичних консультацій 

«Україна проти корупції: економічний фронт»). І це зрозуміло, дивлячись на 

суми, які витрачалися на закупівлі. За офіційними даними Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі на закупівлі витрачено: 2014 року – 113 

млрд. грн державних коштів, у 2015 році – 126 млрд. В 2016 році ринок 

публічних закупівель в Україні склав близько 300 млрд. грн ~ 30 млрд. євро. 

Усі без винятку публічні підприємства, установи і організації для 

забезпечення своєї діяльності закуповують товари і послуги. Корупційні  

чинники виникали на різних етапах закупівель, починаючи з складання 

документації і закінчуючи визначенням переможця і укладанням контракту. 

Крім того, через складність і зарегульованість паперових процедур малий і 

середній бізнес відмовляється від участі в держторгах. Світовий досвід показав, 

що ефективним інструментом подолання корупції в сфері державних 

закупівель є їх переведення в електронну форму.  
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Інструмент: Prozorro 

 

Система електронних закупівель – це використання електронних 

засобів на кожному етапі закупівельного процесу – від визначення вимог, 

подання пропозицій до здійснення платежів та потенційного управління 

контрактами.  

З набранням чинності Закону про публічні закупівлі від 1 серпня 

2016 року, усі державні закупівлі в Україні проводяться через систему 

публічних електронних закупівель. 

Prozorro стала однією з найвідоміших реформ українського уряду. 

Головна її мета – побудувати в Україні сучасну, ефективну і прозору систему 

державних закупівель, що дасть змогу максимально викорінити корупцію з 

держзакупівель і, завдяки переходу на електронний документообіг та повну 

звітність про всі державні закупівлі, забезпечити прозорість тендерного 

процесу. 

Для чого:  

• забезпечення добросовісної конкуренції при здійсненні закупівель; 

• проведення ефективних закупівель та економії витрат; 

• відкритість і прозорість всіх стадій закупівель; 

• відсутність дискримінації учасників; 

• запобігання корупційним діям і зловживанням.  

 Prozorro можна використовувати не тільки для пошуку закупівель, але і 

для отримання інформації про те який з публічних органів влади що, коли і у 

кого  закупив і на яку суму. У порталу дуже багато функцій: можна 

порівнювати обсяги закупівель у різні періоди, аналізувати закупівлі кожного 

розпорядника бюджетних коштів та ін. Можна переглянути, які товари та 

послуги закупила певна організація (наприклад, що закуповує Ваш дитячмй 

садочок: спред чи все ж таки масло?). 
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Платформа ProZorro.Продажі з’явилася трохи пізніше. Через неї 

продаються активи неплатоспроможних банків, що знаходяться в стадії 

ліквідації. 

 

Попри значний успіх системи Prozorro, експерти і користувачі говорять 

про її «слабкі місця». Основними з них є: 

•  підняття ціни після підписання договору; 

• допорогові закупівлі; 

• змова учасників; 

• фіктивний демпінг; 

• спеціальне прописування специфічних умов тендеру; 

• об’єднання в один лот товарів, що виробляються різними 

виробниками; 

• обмеження періоду подачі документів; 

• зменшення термінів поставки продукції; 

• пролонгування термінів оплати; 

• свідоме допущення орфографічних та інших помилок в оголошенні про 

тендер з метою «сховати» його від постачальників. 

Основним методом боротьби з такими порушеннями є оскарження 

результатів тендеру через Антимонопольний Комітет України, який 
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зобов'язаний призупинити виконання тендеру на час розгляду скарги. Водночас 

проблемою є відсутність процедури автоматичного призупинення торгів при 

подачі скарги, а колегією Антимонопольного комітету скарги можуть 

розглядатися кілька місяців. 

 

Для нотаток____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Інструмент: Dozorro 

 

«Творцями» Prozorro – громадською організацією Transparency 

International Україна було створено Dozorro – недержавну онлайн-платформу 

громадського контролю закупівель через Prozorro. Платформа, за допомогою 

відгуків користувачів, збирає інформацію про тендерні процедури. Відгук може 

залишити будь який авторизований користувач мережі. Такий відгук містить 

якісну оцінку конкретного тендеру (опис проблем, скарга, подяка і т. д.) та 

кількісну – оцінку тендеру від одного до п'яти за наступними 

характеристиками: 

• оцінка умов закупівлі; 

• оцінка взаємодії замовника із учасниками; 

• оцінка процесу кваліфікації; 

• оцінка виконання замовником умов договору. 

Для чого: 

Інформація з відгуків аналізується громадськими організаціями – 

членами DOZORRO-спільноти. У разі виявлення порушення закону України 

«Про публічні закупівлі» відбувається юридичне реагування: звернення до 

замовників (організаторів тендерів), їхніх керівних органів (установ, у 

підпорядкуванні яких перебувають замовники), контролюючих органів 

(Держаудитслужба, Рахункова палата), правоохоронних органів 

(Антикорупційне агентство, Національне антикорупційне бюро України) або 

Антимонопольний комітет України. За допомогою юридичного та медійного 

тиску, громадські організації намагаються досягти усунення порушень закону 

«Про публічні закупівлі» у конкретному тендері та притягнути винних до 

адміністративної або кримінальної відповідальності. 

Також портал містить методичні матеріали для процесу самостійного 

відстоювання порушених прав та інтересів у сфері публічних закупівель, має 
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власні аналітичні цифрові інструменти: публічний модуль аналітики, систему 

ризик-індикаторів, індекс найкращих практик. 

 

 

 

Пошук закупівель на Dozorro можливий за низкою фільтрів: регіон, 

замовник, код CPV – це єдиний закупівельний словник, найактуальнішій версії 

якого присвоєно код ДК 21:2015. 

В найближчому майбутньому можна очікувати новий «виток» боротьби 

з корупції в сфері закупівель, адже 18 вересня 2019 року Верховна Рада 

проголосувала за прийняття законопроєкту №1076 «Про внесення змін до 

Закону України «Про державні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів 

України щодо вдосконалення державних закупівель». Законопроєкт передбачає 

зниження допорогових закупівель у системі Prozorro до 50 тис. грн (з 200 тис 

грн). Також передбачено впровадження персональної відповідальності 

керівника бюджетної організації за порушення законодавства у сфері 

закупівель, автоматичне відхилення аномально низьких цін, оскільки за 

низькою ціною зазвичай ховається низька якість та ін. 
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Для нотаток___________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ: КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ 

ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ 

 

Проблемною сферою, яка створює корупційні ризики, є забезпечення 

належної відкритості та прозорості використання публічних коштів. Одна з 

найбільших проблем української влади – її закритість. Більшість інформації 

щодо використання коштів платників податків не публікується в жодних 

джерелах, що створює умови для фальсифікацій. Для вирішення цієї проблеми 

в 2013 році експерти Центру «Ейдос» розробили законопроєкт «Про 

відкритість використання публічних коштів». Законом було передбачено 

створення єдиного веб-порталу з усією інформацією щодо витрат коштів 

державного та місцевих бюджетів, державних та комунальних підприємств, 

спеціальних фондів тощо. В 2015 році, через 2 роки після внесення, Верховна 

Рада прийняла Закон в цілому. Це сталося всупереч колосальному спротиву і 

стало можливим завдяки масштабній адвокаційній кампанії Центру. 

Інструментом уникнення корупційних ризиків стали спеціальні веб-

портали, на яких інформація щодо використання коштів доступна в 

інтерактивній та зручній для користувача формі. Використання цих 

інструментів дає можливість проводити ґрунтовний̆ аналіз з виконання 

бюджету та використання публічних коштів.  

 

Інструмент: E-data 

  

Портал E-data – єдиний веб-портал використання публічних коштів було 

запущено 15 вересня 2015 р. після ухвалення Закону України «Про відкритість 

використання публічних коштів». На порталі оприлюднюються інформація, що 

готується розпорядниками та одержувачами коштів з Державного бюджету 

України, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів, органами 
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Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами загальнообов'язкового 

державного соціального страхування.  

Для чого:  

• перевірка напрямів формування бюджетів населеного пункту: обсяг 

власних надходжень, обсяг дотацій держави та інших бюджетів; 

• перевірка витрат: на які цілі місцева влада спрямовує фінансові 

ресурси. 

Розробка порталу передбачала два модулі. Перший - «SPENDING», через 

який оприлюднюються трансакції казначейства, звітність та договори 

розпорядників, державних цільових фондів, державних та комунальних 

підприємств. Другий – створення інтегрованої інформаційно-аналітичної 

системи «Прозорий бюджет» для управління бюджетними коштами. 

 

 

 

Як користуватися:  

Структурно портал можна поділити на дві частини:  

- пошук за трансакціями – дозволяє переглянути інформацію про 

використання публічних коштів за окремими операціями; 



За підтримки EUACI та DANIDA 
Інструменти моніторингу корупційних ризиків та запобігання корупції 

 

 

28 
 

- пошук за розпорядниками – дозволяє переглянути інформацію про 

використання публічних коштів за розпорядниками та одержувачами коштів. 

Для пошуку інформації про використання публічних коштів за 

відповідним  розпорядником потрібно вибрати пункт меню «Пошук за 

розпорядниками». 

 

 

 

Для пошуку інформації щодо розпорядника можливо скористатися 

фільтром пошуку за наступними показниками: 

• код ЄДРПОУ розпорядника (кращий варіант); 

• назва розпорядника; 

• організаційно-правова форма господарювання; 

• область; 

• статус організації; 

• статус кабінету. 
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Для більш глибокого аналізу можна перейти на сторінку розпорядника: 

 

 

Також є можливість пошуку трансакцій публічних установ за договорами 

розпорядника: 

 

 

 

Для пошуку конкретного договору можна скористатися фільтрами: 

• номер договору; 

• ЄДРПОУ / ІПН контрагента; 

• дата укладання (пошук за період); 

• строк дії (пошук за період); 

• вартість (від – до); 

• валюта договору; 

• дата оприлюднення; 

• версійність. 
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Кожен договір можна детально проглянути, перевірити наявність 

додаткових угод, специфікацію товару. Ця інформація може 

використовуватися як для аналізу закупівель на предмет корупційних дій, так і 

для вивчення документів, необхідних для участі у торгах. 
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Інший спосіб пошуку на порталі – пошук за трансакціями. Для перегляду 

трансакцій треба перейти за посиланням http://spending.gov.ua/ та на головній 

сторінці порталу вибрати розділ  «Пошук за трансакціями»: 

 

 

 

Для уточнення інформації можна скористатися спеціальними фільтрами 

пошуку за наступними параметрами: 

• джерело даних (ДКСУ або ПАТ «Укрзалізниця»); 

• код ЄДРПОУ платника та/або Код ЄДРПОУ одержувача; 

• сума трансакції (від... до...); 

• період (з … по...) (не може перевищувати 92 дні). 

 

 

 

Для перегляду деталей за певною трансакцією потрібно обрати в 

результативному списку: 
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Для нотаток___________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Другий модуль E-data «Прозорий бюджет» - це інтегрована 

інформаційно-аналітична система управління публічними коштами, що 

адмініструється державною установою «Відкриті Публічні Фінанси». 

Алгоритм роботи системи достатньо простий: на базі бюджетних документів, 

розміщених на порталі «SPENDING», створюється схема візуалізації витрат 

публічних коштів. Це дозволяє досліджувати, з яких джерел формується 

бюджет населеного пункту: яка у ньому частка власних надходжень, який обсяг 

дотується державою та іншими місцевими бюджетами. Крім того, є можливість 

перевіряти витрати – на які цілі місцева влада спрямовує фінансовий ресурс. 

Наразі в Україні працює два ресурси, що надають інформацію щодо 

бюджетів і бюджетного процесу. 

 

Інструмент : Open.budget.gov.ua 

 

Open Budget Міністерства фінансів України (https://openbudget.gov.ua) – 

ресурс, запущений в 2018 році. На сайті можна вибрати населений пункт та 

досліджувати як формується його бюджет (обсяг власних надходжень і 

дотацій) та яким чином здійснюються витрати. 

Для чого:  

• можливість для громадян через зрозумілі схеми ознайомитися з 

основними бюджетними показниками свого міста чи області;  

• можливість моніторингу розподілу коштів; 

• доступ до інформації для громадян про бюджетні процеси та 

виконання бюджету; 

• залучення громадян до бюджетних процесів для підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів; 

• формування зведеної аналітики державного та місцевого бюджетів; 

забезпечення прозорості та боротьба з корупцією. 
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Як користуватися:  

Для того, щоб перевірити, як формується місцевий бюджет необхідного 

Вам села, селища, міста чи області, слід зайти на сайт openbudget.gov.ua, після 

чого знайти населений пункт та натиснути на піктограму «Детально». На карті 

наведені показники доходів і витрат зведених бюджетів областей, Автономної 

Республіки Крим, міст Києва та Севастополя. 
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Для нотаток___________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
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Інструмент: Оpenbudget.in.ua 

 

Інший портал з аналогічними послугами openbudget.in.ua створено 

Центром політичних студій та аналітики за участі Представництва 

Європейського Союзу в Україні, Міжнародного фонду «Відродження» і 

Програми розвитку ООН в Україні. Система містить деталізовану інформацію 

про розподіл бюджету у вигляді інтерактивної інфографіки, інформацію про 

ключові показники виконання бюджетів з можливістю порівняти їх за роками, 

а також з іншими містами України, інформацію про бюджетний календар міста, 

карту ремонтів міста, бібліотеку найважливіших документів, що стосуються 

бюджету міста та інше. 

Для чого: 

• збільшення рівня довіри до органів влади; 

• підвищення ефективності роботи органів влади, забезпечення її 

прозорості та підзвітності; 

• зменшення рівня зловживань і можливості корупційних дій; 

• залучення громадян до бюджетних процесів; 

• підвищення рівня обізнаності громадян в бюджетних процесах. 
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Метою діяльності проєкту є поширення інструментарію проєкту серед 

всіх міст обласного підпорядкування України та ОДА, що не мають власних 

напрацювань в сфері фінансової прозорості та підзвітності. 

 

 

 

Портал надає максимально спрощений та повний доступ до інформації, 

якою володіють органи публічної влади, інші суб’єкти, що є важливою 

передумовою для запобігання корупції, виявлення та припинення корупційних 

дій.  

 

Для нотаток___________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ: ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНИХ ДАНИХ 

 

Відкриті дані – це дані, які будь-хто може вільно застосовувати та 

поширювати. Влада, бізнес та громадяни можуть використовувати відкриті 

дані для одержання певної соціальної, економічної та екологічної користі. 

 

Інструмент: Data.gov.ua 

 

Data.gov.ua – єдиний державний веб-портал відкритих, який було 

запущено після ухвалення Закону України "Про доступ до публічної 

інформації". Портал створили активісти SocialBoost за підтримки Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України. На ньому міститься публічна інформація у формі відкритих даних, що 

передбачає доступ до інформації органів влади з можливістю її використання. 

Громадяни можуть вільно копіювати, публікувати і поширювати (в тому числі 

в комерційних цілях) дані з сайту. 

Для чого: 

• забезпечення доступу до публічної інформації у формі відкритих даних 

та доступу до інформації органів влади з можливістю її наступного 

використання; 

• забезпечення прозорості і підзвітності органів публічної влади через 

своєчасне розміщення органами влади інформації, яка підлягає 

оприлюдненню, а також будь-яких інших даних, що відповідають 

визначенню публічної інформації у формі відкритих даних; 

• забезпечення ефективних двосторонніх комунікацій і каналів 

зворотного зв'язку. 
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Цільова аудиторія: відкриті дані потрібні бізнесу, громадським 

організаціям і журналістам. Більшість використовує відкриті дані для 

аналітичних проєктів, розслідувань, моніторингу. 

 

 

 

Пошук на порталі можливий за назвою набору даних (наприклад, 

Державний реєстр договорів, які стосуються права автора на твір, кінцевого 

бенефіціарного власника компаній тощо) і за розпорядником даних (наприклад, 

Брусилівська районна рада).  
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На порталі є інструкції для користувачів щодо того як шукати потрібні 

дані та для розпорядників – як зареєструватися й викладати свої набори даних. 

Для тих, кому цього недостатньо, створено окремий розділ «Інфохаб» з 

дорожньою картою розвитку відкритих даних в Україні та навчальним курсом 

про відкриті дані. 

Портал відкритих даних також забезпечує доступ до додатків, що 

дозволяють легко та доступно отримувати відкриті дані за допомогою 

спеціальних додатків і чат-ботів, наприклад: 

Ø StolenPhonesUA - чат-бот для перевірки того, чи не фігурує 

телефон в реєстрі викрадених/втрачених мобільних телефонів. Дозволяє 

здійснювати пошук за IMEI кодом телефона; дає можливість моніторингу 

IMEI кодів. Бот проінформує, якщо IMEI буде внесено або вилучено з реєстру. 

Ø Автономери України - веб-сайт і мобільний додаток, який 

дозволяє знаходити всю інформацію за номером автомобіля. Пошук за 

неповним номером, фото автомобілів, інформація про викрадення, технічні 

характеристики і багато іншого. 

Ø PravoSud – платформа для пошуку та аналізу судової практики. 

Система допомагає перевірити особу щодо історії судових справ, виконавчих 

проваджень, наявності провадження у справі про банкрутство, а також 

поставити таку особу на моніторинг щодо появи нових даних в державних 

реєстрах. 

Ø CarHistoryUA – безкоштовний телеграм бот для пошуку інформації 

за номерним знаком транспортного засобу. Має можливість розпізнавання 

номеру по фотографії автомобіля. 

Ø ZakonOnline – мобільний додаток, що дозволяє швидко знайти 

необхідний нормативний акт, судове рішення або правову позицію. 

Розробники заявляють, що особливістю системи є її швидкість в порівнянні з 

іншими ресурсами, загальний особистий кабінет для збереження та роботи з 

документами.  
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Ø SaveEcoBot -  екологічний бот для моніторингу інформації про 

дозвільні документи та процедури промислових та інших забруднювачів 

довкілля. 

 

Для нотаток___________________________________________________ 
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Інструмент: Єдиний державний портал адміністративних послуг 

(my.gov.ua) 

 

Ресурс, що адмініструється Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України. 

Для чого: 

• простий спосіб отримати повну інформацію про адміністративні 

послуги (місце отримання, термін, вартість, необхідні документи); 

• отримання адміністративних та інших публічних послуг в 

електронному вигляді. 

 

 

 

Для роботи з порталом необхідно вибрати розділ та вид послуги. Щодо 

кожної послуги можна отримати вичерпну інформацію, перелік всіх 

необхідних документів, термін та місце отримання. Це дозволяє уникати 

ситуацій повторного звернення до надавачів адміністративних послуг, ситуацій 

з вимаганням «додаткових» документів та зборів.  
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Також на сайті акумульована інформація про всі послуги, що надаються 

онлайн. Це дозволяє уникати звернення до надавачів послуг, спрощує процес 

отримання послуги та дозволяє уникати корупційних ризиків.  

 

Деякі з цих послуг потребують наявності електронного цифрового 

підпису, проте для більшості достатньо мати Банк ID чи ІПН. 
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Інструмент: iGov 

 

iGov – ресурс подібний за функціональністю до my.goverment, що 

дозволяє замовляти послуги в державних органах через доступ до мережі 

Інтернет без фактичного відвідування цих органів. Портал iGov, був запущений 

громадськими активістами ІТ-волонтерами в 2015 році для полегшення 

співпраці громадян  і чиновників та протидії корупції. На платформі можна 

було зареєструвати ФОП, отримати необхідну ліцензію або будівельний 

паспорт. У 2018 році портал було передано державі для забезпечення 

легального статусу ресурсу, зростання наповненості сайту новими послугами, 

а також підвищення довіри чиновників. 

Для чого: 

• акумуляція послуг, які державні органи України надають громадянам 

та бізнесу в електронній формі; 

• забезпечення прозорості і підзвітності органів державної влади; 

• підвищення ефективності держапарату і забезпечення зручності для 

громадян. 

Пошук на сайті можливий за видом послуги (головне меню Þ послуги 

громадянам, послуги бізнесуÞ вибір послуги): 
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На даний момент доступні наступні категорії послуг для фізичних осіб, 

шо стосуються наступних сфер діяльності: 

• особисті документи; 

• сім’я і знакові події; 

• внутрішньо переміщені особи; 

• авто; 

• соціальний захист; 

• місце проживання; 

• нерухоме майно; 

• іноземним громадянам; 

• зброя та ін. 

Крім того, можливий пошук за регіоном (пошук Þ регіон Þ місто): 

 

 

Портал повідомляє, що більше 400 послуг доступно онлайн, 101 послуга 

– в стадії запуску, а 561 – в роботі. Однак потрібно враховувати, що обсяг 

доступних електронних послуг залежить від області. Наприклад, у м. Києві 

доступно 46 послуг онлайн, у Київській області – 116, а в Дніпропетровській – 
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236. У Житомирі можна отримати 49 послуг, а в місті Дрогобич Львівської 

області з населенням в 4 рази меншим – 104 послуги. 

Тобто визначальним фактором збільшення кількості послуг є політична 

воля керівництва населеного пункту/району/області та тиск з боку громади. 

Саме тому, збільшення рівня знань громади щодо ресурсів та можливостей 

отримання електронних послуг може стати визначальним фактором впливу на 

керівництво населеного пункту чи громади. Адже забезпечення прозорості 

діяльності службових осіб є важливим механізмом запобігання корупції і 

виявлення фактів корупції.  

 

 

 

Для нотаток____________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Інструмент: вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду 

України 

 

Портал являє собою інформаційну систему, яка дозволяє працювати з 

базами Пенсійного фонду України. На вебпорталі електронних послуг 

Пенсійного фонду України працює низка сервісів, проте більшість з них не 

інтегровані до порталів адміністративних послуг через соціальний, а не 

адміністративний характер послуг. Зокрема послуги, що стосуються пенсійного 

забезпечення, на ресурсі IGov не присутні взагалі, а на сайті my.government 

представлені лише можливістю отримання пенсійного посвідчення та видачі 

свідоцтва про державне соціальне страхування. 

 

 

 

Це призводить до того, що значна кількість громадян не знає про 

можливості онлайн послуг пенсійного фонду, тоді як практично всі вони є 

клієнтами Пенсійного фонду: від тих, хто розпочав свою трудову діяльність, до 

тих, хто вже вийшов на пенсію. Інформація про працюючих (заробітна плата, 

стаж, розмір сплачених внесків) міститься у Реєстрі застрахованих осіб 

Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 
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Для громадян доступ до даних цього реєстру цікавий тим, що дає 

можливість перевірити чи сплатив роботодавець страхові внески, який стаж 

вони мають на сьогодні, яким є розмір їхньої заробітної плати. Це дозволяє 

контролювати добросовісність працедавця, уникати зловживань з його сторони. 

Іншим аспектом є контроль правильності, повноти та достовірності поданих до 

Пенсійного фонду даних, що дозволить уникнути проблем в майбутньому з 

нарахуванням пенсії. 

Для чого: 

• налаштування послуг безкоштовного СМС-інформування щодо 

призначення/перерахунку пенсії; сплати страхових внесків роботодавцем 

та страхового стажу особи); 

• отримання довідок, достовірність яких підтверджується QR-кодом (про 

розмір сплачених внесків); 

• отримання витягу з реєстру застрахованих осіб, довідки про розмір 

пенсії; 

• онлайн отримання через особистий кабінет інформації про страховий 

стаж та щомісячні відрахування єдиного соціального внеску 

роботодавцем; 

• кабінет страхувальника, через який можна отримати інформацію 

стосовно сплати єдиного соціального внеску, в тому числі щодо 

заборгованості підприємства з цього виду платежу, а також електронні 

«Довідки про трудовий та страховий стаж» працівників для розрахунку 

суми виплати за час тимчасової непрацездатності. 
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На даний час основним обмеженням доступу до даного ресурсу є 

процедура реєстрації. Реєстрація можлива через заяву, яка подається до 

регіонального відділення Пенсійного Фонду або через ЄЦП. 

 

Для нотаток: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Інструмент: кабінет електронних сервісів Міністерства юстиції 

України 

 

 

Для чого:  

• доступ до інформації з державних реєстрів та отримання документів в 

режимі онлайн; 

• державна реєстрація актів цивільного стану; 

• онлайн прийом громадян (за допомогою відеозв’язку); 

• реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

• інформація про діяльність арбітражних керуючих; 

• електронний суд; 

• електронно-цифровий підпис. 

Також на даному ресурсі можливий пошук законодавчих документів, 

шаблонів (зразків) документів та участь в електронних торгах арештованим 

майном.  
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Інструмент: онлайн будинок юстиції (online.minjust.gov.ua) 

 

 
 

Для чого: 

• Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців 

онлайн; 

• Повторна видача документів про державну реєстрацію Актів 

цивільного стану, а також відповідні витяги з Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян; 

• Отримання необхідної інформації з електронних реєстрів державної 

влади; 

• Можливість відслідковувати статус будь-яких об'єктів нерухомого 

майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 

• Онлайн вакансії органів публічної влади. 

Частина послуг, яку ми бачимо на порталі представлена і на інших 

ресурсах. Це стосується послуг, що стосуються реєстрації бізнесу, громадських 

організацій та ЗМІ, оренди землі», отримання інформації з різноманітних 

реєстрів, повторної видачі документів.  



За підтримки EUACI та DANIDA 
Інструменти моніторингу корупційних ризиків та запобігання корупції 

 

 

54 
 

Послуга «Соціальний ліфт» націлена на подолання корупції при 

прийнятті на роботу в державні органи влади. Сторінка дає можливість 

переглянути дійсні вакансії та заповнити анкети на стажування в держструктури 

чи відправити резюме.  

«SMS маяк» – можливість отримувати смс-повідомлення про статус 

нерухомого майна у Державному реєстрі майнових прав.  

Реєстрація на сайті можлива через адресу електронної пошти. Але в 

такому випадку Ви отримуєте доступ до відомостей лише деяких реєстрів (н-д, 

громадських формувань чи боржників). 

 

 

 

В єдиному реєстрі боржників можна переглянути інформацію про 

фізичних осіб – боржників за аліментами, юридичних осіб – боржників за 

заробітною платою. Недоліком на нашу думку, є неможливість пошуку за 

регіоном. 
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Щоб відправити заповнену заяву на реєстрацію/припинення ФОП на 

розгляд державному реєстратору, необхідно мати електронний цифровий 

підпис. Така ж ситуація буде з Реєстром обтяжень рухомого майна чи 

Державним реєстром майнових прав на нерухоме майно. За наявності ЄЦП 

можна змінювати вид діяльності (якщо йдеться про ФОП), отримувати доступ 

до своєї пенсійної справи, отримання соціальної допомоги. 

Портали Онлайн будинок юстиції і Кабінет електронних сервісів дуже 

схожі, значна кількість послуг є тотожною, а інша частина є просто сторінкою з 

інформацією про послугу та посиланням на ресурс, де вона надається. Проте 

поки держава не зробила єдиний сервіс для акумулювання інформації та 

ресурсів отримання всіх можливих адміністративних і соціальних послуг в 

електронній формі, більш оптимального варіанту наразі немає. Навіть на 

існуючому рівні сервіс суттєво полегшує доступ громадян до баз даних, 

підвищує рівень відповідальності органів публічної влади. 
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Інструмент: e.land.gov.ua 

 

Електронні послуги держгеокадастру – ресурс на якому можна 

отримати послуги Держгеокадастру. 

Для чого: 

• Отримання електронних послуг, таких як витяг з кадастру (документ, 

що необхідний для проведення операцій з землею: купівля-продаж, 

дарування, оренда тощо); 

• Доступ до інформації про права власності на землю; 

• Отримання відомостей про оцінку землі (необхідні при здійсненні 

цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них;  

• Можливість контролю з боку представників громадянського 

суспільства за використанням та обігом земель в Україні. 
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Для отримання послуги необхідно зареєструватися та пройти авторизацію 

в електронному кабінеті за допомогою електронної пошти, електронного 

цифрового підпису або платіжної картки банку (BankID). 

 

 

 

Щоб отримати інформацію з кадастру, необхідно обрати потрібну 

земельну ділянку (за кадастровим номером чи адресою), заповнити запит та 

оплатити послугу он-лайн. Повідомлення про готовність документу буде 

надіслано на електрону пошту. Забрати вже виготовлений витяг можна у 

найближчому ЦНАПі, обраному користувачем. 
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Інструмент: електронний кабінет платника податків 

 

ЕКП – сервіс, за допомогою якого можна сформувати та надіслати до 

органів Державної фіскальної служби України електронні документи (податкову 

звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платником 

окремих податків). Крім того, є можливість зареєструвати податкові 

накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та 

Єдиному реєстрі акцизних накладних, скористатися сервісами систем 

електронного адміністрування ПДВ та реалізації пального. На сайті можливо 

також скористатися пошуком інформації у різних реєстрах. 

 

 

Інструмент: єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення (corrupt.informjust.ua) 

 

Для чого: 

Відповідно до ч. 1 ст. 59 Закону України «Про запобігання корупції» 

відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, 

дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про 
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юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру 

у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення, вносяться до Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством з питань 

запобігання корупції. 

 

 

 

Інструмент: brdo.com.ua 

 

Офіс ефективного регулювання (brdo.com.ua) – незалежний експертно-

аналітичний центр, який фінансується Європейським Союзом в рамках проєкту 

FORBIZ та Ініціативи EU4Business. Основні цілі - покращення умов ведення 

бізнесу та  інвестиційної привабливості України, стимулювання розвитку 

підприємництва та налагодження ефективного публічного діалогу між бізнесом 

та владою. 

Для чого: 

• аналіз політик, регуляторних актів, ініціювання скасування незаконних 

і неактуальних актів; 
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• розвиток потенціалу підприємництва та допомога у започаткуванні 

бізнесу; 

• сприяння реформуванню державного управління. 

 

 

 

Крім аналітики, ресурс може використовуватися громадянами для 

моніторингу витрат на ремонт доріг та уточнення інформації щодо перевірок 

бізнесу.  

 

Інструмент: портал моніторингу фінансування будівництва та 

ремонту доріг (roads.brdo.com.ua) 

 

Портал дає можливість ефективно контролювати використання коштів на 

ремонт доріг, тендерну документацію та гроші, виділені на безпеку руху. 

Відкриває інформацію щодо тендерів, які було оголошено та проведено в 

областях, грошах, фактично витрачених замовниками. Громадськість отримує 

доступ до акумульованої інформації щодо кожної дороги (які роботи 

заплановані, скільки це коштує, хто виграв тендер, хто відповідальний за 

поточний стан дороги тощо), а також можливість зворотного зв’язку. 
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Для чого: 

• бізнес володітиме інформацією щодо планів будівництва/ремонту 

доріг, замовників і тендерів для більш ефективного планування діяльності; 

• місцеві органи отримують інструмент довготривалого планування для 

будівництва місцевої дорожньої інфраструктури та їх узгодження з планами 

щодо доріг державного значення; 

• Міністерство інфраструктури та контролюючі органи мають 

повноцінний контроль за рухом коштів і інструмент ефективного планування 

(https://brdo.com.ua/top/vidteper-kozhen-zmozhe-vidslidkuvaty-vytraty-na-remont-

dorig-onlajn/) 

 

Інструмент: інспекційний портал моніторингу перевірок бізнесу 

(inspections.gov.ua) 

 

Ресурс дає можливість за кодом ЄДРПОУ чи ідентифікаційним кодом 

перевірити чи заплановані в органу державного нагляду перевірки суб’єкту 

підприємницької діяльності, коли вони розпочнуться і скільки триватимуть. 
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Крім запланованих заходів ресурс дозволяє переглянути інформацію про 

попередні перевірки, підстави для їх проведення та документи, складені за 

результатамі перевірок. 

 

 

 

 

Інструмент: чат-бот «Держслужбовець Тарас» 

 

Інструмент, розроблений ГО «Антикорупційний штаб», який надає 

покрокову інструкцію із заповнення е-декларації, надсилає повідомлення з 

нагадуваннями про терміни подачі декларацій, шляхи отримання й уточнення 

інформації, необхідної для заповнення документу. 
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Чат-бот працює на платформах Facebook messanger 

https://www.m.me/D.TarasBot/ та Telegram https://t.me/d_tarasbot  
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Для нотаток: __________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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СПОСОБИ РЕЄСТРАЦІЇ НА ПОРТАЛАХ ОНЛАЙН-ПОСЛУГ 

 

Реєстрація на державних електронних ресурсах можлива кількома 

способами: 

• за допомогою електронного цифрового підпису (підходить для всіх 

ресурсів); 

• за допомогою BankID; 

• за допомогою адреси електронної пошти (надає доступ для значно 

меншої кількості послуг). 

 

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) — вид електронного підпису, 

отриманого в результаті криптографічного перетворення набору електронних 

даних та дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. 

Як отримати? 

Звернутися до будь-якого акредитованого сервісу сертифікації ключів, що 

знаходяться в центрі обслуговування платників податків або до банку 

(Приватбанку, Ощадбанку та ін.). 

Для отримання необхідно подати наступні документи: 

• реєстраційна картка (для фізичної особи) встановленого зразка, 

заповнена та підписана у двох примірниках; 

• копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності 

відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копія 

паспорта виготовленого у формі картки, що містить безконтактний електронний 

носій (копії лицьового та зворотного боку та копія паперового витягу з 

Держреєстру про адресу реєстрації місця проживання, або копія Довідки про 

реєстрацію місця проживання фізособи), або паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній 

державі, засвідчена підписом власника; 
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• копія картки платника податків, засвідчена підписом власника. У разі, 

якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного 

номеру облікової картки платника податків, копія картки платника податків не 

подається, замість цього подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку 

відмову. 

 

BankID — це сервіс онлайн верифікації клієнтів через українські банки. 

Дозволяє ідентифікувати клієнта на Інтернет-ресурсі при реєстрації або 

замовленні послуг/товару. BankID дає можливість визначити і авторизувати 

користувача. 

Як отримати?  

Зайти на сайт bankid.org.ua, вибрати банк,  укласти Договір-заяву 

Публічного договору (Правила та умови використання сервісу BankID), надати 

необхідні документи для створення BankID. Можлива також авторизація 

користувача за номером наявної банківської карти та підтвердження через смс-

пароль. Ця процедура можлива для користувачів Ощадбанку, Кредобанку, 

Монобанку, Радабанку, Idea банку та кількох інших. 

BankID має нижчий рівень довіри, ніж електронний цифровий підпис, 

тому може застосовуватися не для всіх електронних послуг. 
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НАВЧАЛЬНІ КУРСИ З ВИКОРИСТАННЯ ВІДКРИТИХ ДАНИХ 
  

 «Прозорість та підзвітність в державному управлінні» 

 

 Україномовний курс, розроблений Державним агентством з питань 

електронного урядування в партнерстві з британським Open Data Intitute. 

Рекомендований тим, хто працює або цікавиться відкритими даними, а саме – 

держслужбовцям, представникам бізнесу та громадськості, активістам і 

журналістам. Курс доступний за лінком https://tapas.learndata.info/#/ і реалізований 

у межах проєкту, фінансованого USAID та UK Aid «Прозорість та підзвітність в 

державному управлінні та послугах/TAPAS». 

 

 

 «Відкриті електронні реєстри» 

 

Україномовний курс, розроблений представниками громадської 

організації «Платформа громадський контроль». Дає покрові інструкції для 

користування 15-ма українськими відкритими електронними реєстрами. Курс 

доступний за лінком:  https://vumonline.ua/course/open-electronic-registries/. 
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 «Публічні контракти та громадський моніторинг» 

 

Україномовний курс на платформі «ВУМ online» від проєктних 

менеджерів ресурсу Prozorro, який розкриває механізми громадського контролю 

державних закупівель. Курс доступний за 

лінком:  https://vumonline.ua/course/prozzoro-public-monitoring/. 
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«Антикорупційні програми органів державної влади» 

 

Україномовний курс на платформі «Prometheus», розрахований на 

працівників уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення 

корупції, до безпосередніх обов’язків яких належить розробка антикорупційних 

програм органів влади, а також на представників громадськості та експертів, які 

збираються долучитися до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності 

органів влади. Курс доступний за лінком: 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:UNDP+GOVANTICOR101+2019_T1/about 

 

 

«Доступ до публічної інформації: від А до Я» 

 

Україномовний курс на платформі «Prometheus», розрахований на 

громадських активістів, журналістів, державних службовців та студентів-

правників. Створено за підтримки проєкту Ради Європи «Зміцнення свободи 

медіа та створення системи Суспільного мовлення в Україні». Курс доступний 

за лінком: 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:COE+PI101+2017_T1/about 
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«Публічні закупівлі» 

 

Україномовний курс на платформі «Prometheus» для спеціалістів-

закупівельників. Створено у 2016 Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України спільно з Проєктом ЄС «Гармонізація системи державних 

закупівель в Україні зі стандартами ЄС» та оновлено у 2019 за підтримки 

Проєкту ЄС «Підтримка впровадження Стратегії реформування публічних 

закупівель/Дорожньої карти для гармонізації в Україні». Курс доступний за 

лінком: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:Prometheus+PP101+2018_T3/about 
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ВИСНОВКИ  

 

Ø Запобігти корупції в органах публічної влади можна досить простим 

шляхом – шляхом деперсоніфікації контакту з надавачем послуг.  

Ø Максимальна автоматизація функцій органів публічної влади 

дозволить не тільки збільшити швидкість прийняття рішень і надання послуг, а 

і мінімізувати корупційну складову процесу надання адміністративних і 

соціальних послуг. 

Ø Автоматизація функцій органів публічної влади можлива і 

відбувається через використання різноманітних інформаційно-комунікаційних 

інструментів. Законодавча база для цього процесу в Україні створена, тому 

питання максимального відкриття інформації і забезпечення прозорості у 

діяльності органів публічної влади – це питання часу і політичної волі владних 

осіб.  

Ø Навіть ті інструменти отримання електронних послуг та інформації, 

які існують на даний момент, дозволяють значно зменшити кількість прямих  

контактів з органами публічної влади, що в свою чергу впливатиме і на кількість 

та можливість виникнення корупційних ризиків. Надзвичайно важливим є 

стимулювання громадської активності в сфері запобігання корупції Це 

стосується контролю процесів використання публічних коштів, розпорядження 

державним або комунальним майном, здійснення видатків та зобов’язань 

фінансового характеру публічних службовців.  

Ø Перелік послуг та можливостей, наведений у посібнику не є повним. 

Щодня відкриваються нові реєстри та онлайн-послуги. У різних містах, 

територіальних громадах, в регіонах кількість послуг може відрізнятися ув 

декілька разів. Тому саме від громадської позиції користувачів, від запитів 

суспільства залежатиме обсяг послуг, які надаватимуть органи публічної влади. 
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ВИКОРИСТАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: 

 

При підготовці матеріалів посібника були використані ресурси державних 

органів влади, громадських організацій, фондів, ЗМІ, таких як: 

Верховна Рада України (https://rada.gov.ua) 
Кабінет Міністрів України (https://www.kmu.gov.ua) 
Міністерство юстиції України (https://minjust.gov.ua/) 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 
(http://www.me.gov.ua/) 
Міністерство фінансів України (https://mof.gov.ua) 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України (http://www.minregion.gov.ua/) 
Державна фіскальна служба України (http://zak.sfs.gov.ua) 
Неурядова міжнародна організація Transparency International 
(https://www.transparency.org/) 
Антикорупційна громадська організація  Transparency International 
Україна (https://ti-ukraine.org/) 
Офіс ефективного регулювання (https://brdo.com.ua/) 
Інститут економічних досліджень та політичних 
консультацій  (www.ier.com.ua) 
Міжнародний центр «Відродження» (https://www.irf.ua) 
Центр політичних студій та аналітики (https://eidos.org.ua) 
ГО «Антикорупційний штаб» (https://shtab.net/) 
ГО «Socialboost» (https:// socialboost.com.ua) 
Платформа CyberCalm (https://cybercalm.org/about/) 
Сайт Економічна правда (https://www.epravda.com.ua) 
Сайт Цензор (https://censor.net.ua) 
Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва (https://dif.org.ua) 
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Наукове видання 

 

 

 

 

ІНСТРУМЕНТИ МОНІТОРИНГУ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ 

ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

 

 

Навчально-наочний посібник 

 

 

 

Формування та комп'ютерна верстка: Ольга Іванюк 

 

 

 

 

 

 

 

Видавництво ЖНАЕУ 
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