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Вступ. 
Громадське розслідування - це досить складний процес, що зазвичай вимагає ретельного вивчення численних 
свідчень, доказів і фактів за допомогою скоординованих дій команди громадських активістів. У цих методичних 
рекомендаціях містяться практичні поради простими словами, як успішно провести громадське антикорупційне 
розслідування, що починається від виникнення ідеї стосовно предмету розслідування і закінчується публікацією 
даних розслідування та передачею матеріалів в правоохоронні органи. На малюнку ви бачите загальну схему 
громадського розслідувального проекту, метою якого є об’єднання зусиль громадськості задля викриття 
корупційних злочинів, зміни ставлення громадян до корупції, створення вільного від корупції суспільства 

(Додатково про мету розслідування читайте в «Правових аспектах вікі-розслідування» у вступі та розділі 1 
на стор. 3-4) 

 
 

 
 
“Менеджмент громадського розслідувального проекту” є частиною методичних рекомендацій, що висвітлює 
саме зміст і послідовність  дій громадських розслідувачів корупції, яких далі в тексті ми будемо називати 
“громадськими детективами”. Натомість юридичні аспекти, що громадські детективи мають взяти до уваги під 
час ухвалення рішень на певних етапах розслідування, викладаються в іншій частині методичних рекомендацій 
- «Правових аспектах вікі-розслідування». Вони зосереджуються на критеріях кваліфікації корупції, вимогах до 
доказів і доказування, зберіганні доказів, видах запитів до офіційних органів і т.п... У такий спосіб дві частини 
методичних рекомендацій органічно пов’язані між собою, оскільки певним розділам менеджменту 
розслідувального процесу відповідають певні розділи з юридичним підґрунтям. Далі у тексті “Менеджменту…” 
ви побачите спеціальні посилання на окремі питання, що викладені у  «Правових аспектах вікі-
розслідування», за допомогою яких ви зможете поглибити своє розуміння розслідувального проекту. Оскільки 
дослідження відкритих баз даних і реєстрів онлайн є окремою і досить великою частиною видобування 
інформації щодо викриття корупції, викладення OSINT-аналітики ви так само знайдете в окремому розділі 
“OSINT”, посилання на який побачите далі в цьому тексті. 
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1. Ініціація розслідування: ідея, гіпотеза, анонс 

 
О. Кодунова 

 
 
 

❏ Знайдіть актуальну ідею для антикорупційного розслідування. 
❏ Проведіть попереднє дослідження, що має підтвердити, що корупційна схема існує, вона є 

актуальною і вона є нерозкритою. 
❏ Оцініть ризики та потрібні ресурси для розслідувального проекту. 
❏ Сформулюйте коротко у трьох реченнях робочу гіпотезу, яка описує корупційну схему.  
❏ Робоча гіпотеза - відправний пункт громадського розслідування. Вміння працювати з робочою 

гіпотезою - невід’ємна частина навичок компетентного громадського розслідувача (громадського 
детектива). 

❏ Підготуйте короткий анонс (тизер) розслідувального проекту і сформулюйте коротку виразну назву 
розслідувального проекту. 
 

 
 

“Пам'ятайте: що б Вам не говорили, вам кажуть не все. Про 
що б не йшла мова, йдеться про гроші» 
           
    В.Черчилль 

 
Отже, з чого починається розслідування? З інформації! Офіційного повідомлення, пліток чи якогось фото. 
Немає значення звідки. Але це і стає відправною точкою у розслідуванні, яке врешті має довести факти корупції, 
порушення закону чи зловживання владою. У абсолютній більшості випадків антикорупційних розслідувань 
йтиметься про гроші. Чим більше сума - тим більший резонанс від результатів розслідування. Про це слід 
завжди пам’ятати при визначенні пріоритетів.   
 
А тепер детальніше про те, що може стати приводом для розслідування:  
 

1. Офіційне повідомлення державних органів або посадових осіб. Прес-релізи часто містять неповну 
інформацію, представляють міністерство чи місцеву адміністрацію у кращому вигляді, ба й навіть 
відбілюють її імідж. Завдання розслідувача - побачити за “пречудовими” фразами, відсутність чи 
приховування інформації, зрозуміти, що ретельне вивчення цієї теми може стати резонансним 
матеріалом.  

2. Публікації в ЗМІ: газети, телебачення, радіо, Інтернет. Нерідко журналісти, публікуючи новини, не 
йдуть далі стандартних запитань і коментарів сторін. Власне, розслідування відрізняє від звичайних 
новин те, що розслідувач крім відповідей на питання: «Хто? Що? Де? Коли? Чому? Як?» шукає відповіді 
на питання: «Ну і що? Що/хто за цим стоїть? Хто винен?”. 

3. Реклама. Оголошення про продаж земельних ділянок на Арабатській стрілці  чи будівництво 
багатоповерхівок посеред заповідних лісів -  ці рекламні оповіщення лягли в основу розслідувань 
проекту “Стоп корупції”,  в результаті яких журналісти вивели на чисту воду чиновників-хабарників.   

4. Офіційні документи органів державної влади і місцевого самоврядування, а також проекти таких 
документів. Так, уважне вивчення законопроекту про впровадженням електронних акцизних марок  
стало відправною точкою в одному з найяскравіших розслідувань “СтопКору” (ГО “Стоп корупції”). 
Матеріал не лише викрив та запобіг корупційним схемам, а ще й врятував державному бюджету не 
один мільярд гривень! 

5. Власні спостереження і особистий досвід. Тут важлива спостережливість і вміння нестандартно 
мислити, побачити те, що іншим непомітно, хоча лежить на поверхні.   

6. Чутки й плітки. Це неперевірена інформація, яка може бути дуже сильно спотворена, але в основі її 
можуть лежати дійсно викривні факти, які ретельно приховують.  

7. Інсайдер. Це англійське слово, що у контексті розслідування означає “особу, що має конфеденційну 
інформацію зсередини організації або родини”. В українському антикорупційному законодавстві цьому 
визначенню може відповідати “викривач корупції” - у випадках, коли інсайдер надає інформацію, що 
свідчить про існування корупції. Тобто поняття “інсайдер” ширше, ніж “викривач корупції”. Чимало 
масштабних журналістських і громадських розслідувань починалися саме завдяки інсайдерам. Це 
люди, що довіряють розслідувачу, натомість їхні  імена він зберігає в таємниці за будь-яких обставин.  
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Цей спосіб пошуку ще називається жаргонним словом «злив» або витік. Не дивлячись на негативний 
відтінок слова «злив», в ньому немає нічого поганого - за умови, що громадський розслідувач 
дотримується правил поводження з такого роду інформацією. Варто нагадати, що одне з 
найвидатніших журналістських розслідувань в історії було побудовано на «зливі». Йдеться про серію 
публікацій газети «The Washington Post» про «Уотергейтський скандал» в сімдесятих роках минулого 
століття. Це журналістське розслідування і резонанс, який воно викликало, в результаті призвело до 
відставки президента США Річарда Ніксона. Інсайдером, який «зливав» журналістам «The Washington 
Post» інформацію про незаконні дії оточення Ніксона, був анонімний співробітник спецслужб під 
псевдонімом «Глибока глотка». Лише через тридцять років стало відомо, що під цим вигаданим ім'ям 
переховувався заступник директора ФБР США Марк Фелт. Передавати інформацію розслідувачу 
інсайдери можуть з різними мотивами: хтось із почуття помсти, хтось із прагнення до справедливості, а 
хтось з політичного розрахунку. Порада: розслідувачу варто дізнатися про мотив інсайдера (хоча це і не 
завжди можливо), особливо якщо йдеться про анонімний витік. 

8. Соціальні мережі. Вони дозволяють відстежувати події й теми, про які повідомляють блогери, 
активісти, експерти і просто небайдужі люди. Нерідко по оперативності соціальні мережі 
випереджають стрічки новин, оскільки передають інформацію прямо з місця події. Соціальні мережі 
також дають можливість розслідувачу налагодити контакт з очевидцями події або потерпілими, 
залучити експертів. Тут важливо скласти власний список осіб, за якими Ви стежите в соціальних 
мережах, які виступають на дуже важливі для суспільства теми, що поширюють важливі деталі, чого не 
роблять політично контрольовані засоби масової інформації. Це можуть бути відомі блогери, активісти, 
громадські організації, політики, депутати. 

9. Матеріали, що публікують  неурядові організації, які стосуються оцінок та моніторингу суспільних 
процесів і можуть містити інформацію про корупцію чи корупційні ризики. 

10. Реєстри. Останнім часом у багатьох країнах інформація про власність і державні фінанси стає  
відкритішою. Під тиском суспільства і уряду створюють відкриті портали і реєстри майнових прав на 
нерухомість, автомобілі, володіння бізнесом. Відкриваються для громадського доступу судові рішення і 
державні закупівлі. Регулярний моніторинг цих баз даних може принести цікаві теми для розслідувань 
про незаконне збагачення чиновників або зловживання державними фінансами. 
 

Все, про що ми говорили вище, себто усі перераховані джерела, дають розслідувачу безліч відомостей, серед 
яких є і відверте сміття, але є і важлива інформація, яка допомагає зробити перші кроки в розслідуванні. І цей 
етап у схемі розслідування – кабінетний. На цьому етапі ми повинні оцінити перспективність теми. 
 

 
 

Наступні кроки розслідувача:  
 

1. Треба відповісти на кілька питань: Чи є тема соціально значущою? Який масштаб теми? Чи є те, що 
стало нам відомо, частиною системної проблеми? 

2. Провести попередній пошук інформації за темою: що про це знає Google? Що про це розповідали ЗМІ? 
Можливо те, що здається нам загадкою, вже давно розслідувано та описано нашими колегами. 

3. Оцінити наявні та необхідні ресурси: які необхідні ресурси для того, щоб провести розслідування? Час – 
скільки нам знадобиться для збору інформації? Хто і скільки людей має працювати над 
розслідуванням?  

4. Оцінити ризики (правові та неправові) для себе, джерел інформації та проекту Wiki-Investigation. 
Грамотна оцінка ризиків допомагає істотно знизити сумні наслідки та уникнути їх як для розслідувача, 
так і для самого розслідування. 

5. Сформулювати робочу гіпотезу щодо корупційної схеми, яка буде розкриватись протягом 
розслідування. На останньому питанні зупинимось детальніше. 

 
Як працюють гіпотези для розслідування [25]: 
 
1. Чому не важливо, чи вірна перша гіпотеза 
Процес побудови розслідування на основі гіпотези так само не новий, як і наука. Цей метод з успіхом 
використовується в різних областях - таких, як робота поліції та бізнес-консультування. По суті, цей метод 
ґрунтується на розумовому прийомі. Ви висуваєте твердження про те, що, на вашу думку, може бути 
реальністю, виходячи з усієї наявної в вашому розташуванні інформації, а потім шукаєте подальшу інформацію, 
здатну підтвердити або спростувати ваше твердження. Це називається процесом перевірки. Як було показано 
вище, якщо гіпотеза не може бути підтверджена цілою, її окремі складові проте можуть бути підтверджені. В 
іншому випадку (коли ви не знайшли підтвердження гіпотезі) ви повинні повернутися на початкову позицію і 
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висунути нову гіпотезу. Гіпотеза, яка не може бути підтверджена повністю або частково, є не більше ніж 
вигадкою. 
Якщо твердження підкріплюється доказами, це чудово: у вас є тема для висвітлення. Менш очевидним є те, що, 
якщо твердження виявиться помилковим, це теж чудово, тому що це означає, що можлива поява ще кращої 
теми для висвітлення, ніж та, яку ви спочатку собі уявляли. 
 
2. Структурування гіпотези для досягнення успіху 
Первісна гіпотеза повинна містити не більше трьох пропозицій по двох дуже вагомих причинах. Якщо вона не 
вміщується в три фрази, ви не зможете пояснити її іншій людині. Ще важливішим є те, що якщо вона перевищує 
цей обсяг, виникає питання, чи ви самі розумієте її. Гіпотеза формулюється, власне, як історія. Це має величезне 
значення, оскільки означає, що ви закінчуєте там же, де почали - історією. Ми займаємося не просто збором 
фактів, ми розповідаємо ті чи інші історії в надії на те, що наші розслідування зможуть змінити країну. Гіпотеза 
допоможе вам пояснити вашу історію іншим людям, починаючи з координатора розслідувального проекту і 
закінчуючи широким загалом. Коли ви відчуєте, що переповнені інформацією, припиніть копирсатися в фактах і 
переведіть погляд на ту історію, яку вам намагаються повідомити ваші факти. Якщо вони не поєднуються з 
первісної гіпотезою, змініть її. Зрештою, це ж просто гіпотеза. 
 
Чотири способи зробити гіпотезу ефективною 
Використання гіпотези - це не якийсь складний прийом, проте якщо виникають труднощі, вам доведеться 
зробити кілька спроб, перш ніж використання даного методу стане для вас природним. Ось ті чотири правила, 
про які слід пам'ятати, щоб все вийшло на належному рівні: 

1. Дайте волю уяві. Зазвичай розслідувачі реагують на різні ситуації. Вони висвітлюють побачене, почуте 
або прочитане, або ж аналізують вчорашні новини. Розслідувач намагається відкрити те, що ще нікому 
не відомо. З цієї причини він здійснює стрибок в ще не визначене майбутнє.  

2. Будьте гранично точні. Якщо ви в своїй гіпотезі використовуєте слово «будинок», то спитайте, що це за 
будинок - вілла, пентхаус або халупа? Відповідь має значення. Чим точніші ваші уявлення про 
передбачуваний факт, тим легше буде його перевірити. 

3. Використовуйте свій досвід. Якщо вам доводилося спостерігати за тим, як у світі відбувається те чи інше 
явище, це може стати у пригоді для тієї теми, яку ви намагаєтеся довести. Ваш досвід може допомогти 
в забезпеченні гіпотези. Пам'ятайте, що навіть найдосвідченіші люди можуть дивуватися, зіткнувшись з 
тим, чого не бачили раніше, і навіть глибоко поважні люди можуть не брати до уваги власний досвід. 

4. Будьте об'єктивними. Під об'єктивністю ми маємо на увазі три цілком конкретні моменти. Перше: ми 
зобов'язані визнати реальність фактів, які можна довести, подобаються нам вони чи ні. Іншими 
словами, щодо фактів ми об'єктивні. Якщо факти говорять про те, що гіпотеза невірна, ми змінюємо 
гіпотезу. Ми не намагаємося змусити факти зникнути. Друге: ми повинні взятися за роботу з 
розумінням того, що ми можемо бути неправі. Якщо постійно не нагадувати собі про це, то ми не 
отримаємо ту допомогу від оточення, яку потребуємо. Невже хтось став би допомагати людині, що 
заздалегідь знає відповіді на всі питання і відмовляється почути все, що йому розповідають? Перевірте 

гіпотезу на юридичну коректність. (Дізнайтесь детальніше, як  це зробити, у «Правових аспектах 
вікі-розслідування» у розділі 2 на стор. 8-12) 

 
Що робити, якщо факти вступлять в суперечку з вашою чудовою гіпотезою? 
Все просто: прийміть факти за належне і висуньте нову гіпотезу. Трудощі тут полягають в тому, щоб не чіплятися 
щосили за помилкову гіпотезу і разом з тим не кидатися стрімголов в новому напрямку при появі першої ж 
суперечності гіпотези й факту. Найвірніша ознака того, що щось не так - це коли ви знаходите достатню кількість 
інформації, але вона не складається в єдину картину. Коли таке відбувається, це означає, що або ви розглядаєте 
не ту інформацію, яка потрібна, або все стане на свої місця, коли ви поміняєте гіпотезу. [25] 
 
Після формулювання гіпотези можна перейти до формулювання короткої назви розслідування. Воно повинно 
описуватися одним реченням, і з його назви має бути зрозуміло, про що йдеться. Назва повинна привернути 
увагу потенційних членів  команди розслідувачів і відвідувачів вікі-платформи. За назвою може слідувати анонс 
(або "тизер") з коротким викладом того, що може викликати зацікавленість читачів або інших учасників 
платформи в подальшому читанні, участі в розслідуванні (детальніше про вимоги до тизера читайте у 

«Правових аспектах вікі-розслідування» у розділі 2 на стор. 13-14) 
 

 

Важливо! 
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❏ Під час розслідування  у пріоритеті - “крупна риба”.  
Чим вища посада “героя”, або чим більша сума грошей, або чим 
вагоміший масштаб явища, про які йдеться у розслідуванні - тим 
краще. Адже ми маємо працювати на резонанс і соціальні зміни. А 
оскільки один з основних критеріїв вибору теми - масштаб завданої 
шкоди (як правило, тут йдеться про розкрадення бюджетних коштів),  
логічно припустити, що високопосадовець має більше можливостей 
до крадіжок і саме він стоїть на чолі корупційної схеми. 

❏ Гіпотеза  розслідування має бути чіткою і добре зрозумілою. 
Будь-яку складну корупційну схему можна переповісти простими 
словами у три речення. Пам’ятаємо, що наш проект, насамперед, 
створюється для пересічних українців, а не для фінансових аналітиків 
чи юристів. Тож складні терміни і визначення можуть відлякувати 
потенційного “викривача” і заплутати самого громадського детектива. 
До всього, якщо детектив не може сформулювати ідею  - значить він 
сам не розуміє, що розслідує. 

❏ Тизер- головний “гачок”.  
Це - коротка презентація розслідування, пояснення суті 
розслідування. 2-3 речення, які мають зачепити користувача Інтернету 
або навіть зацікавити взяти участь, стати викривачем. Головна роль 
тизера - створення інтриги навколо розслідування і залучення 
широких кіл громадськості до розслідування. 

 

 
 

 

 2 Первинна кваліфікація, попередня оцінка 
розслідування та юридичні ризики 

В. Внуков 

 

 

❏ Визначте, чи розслідування стосується саме корупції. 
❏ Визначте, що буде основним предметом розслідування: особа, корупційна система або явище. 
❏ Визначте, до яких юридичних результатів або соціальних наслідків може призвести 

розслідування. 
❏ Перевірте правильність формулювання робочої гіпотези. 
❏ Оцініть реалістичність ваших очікувань і можливостей, в тому числі стосовно отримання важливих 

свідчень і доказів, термінів розслідувальних дій. 
❏ Визначте юридичні ризики, що можуть виникнути під час розслідування, та допустимість 

розслідувальних дій (відеоспостереження, проникнення на об’єкти, державна таємниця і т.п…) 
❏ Перевірте допустимість формулювань в анонсі (тизері) розслідування, що викладатиметься у 

відкритий доступ. Адже некоректне формулювання може призвести до судових позовів до Вас. В 
іншому випадку злочинці, коли їм стане відомо про спрямованість розслідування, можуть 
приховати докази. 

 

 
 
Після вибору можливої теми антикорупційного розслідування і формулювання робочої гіпотези варто оцінити 
певні юридичні аспекти майбутнього розслідування. Якщо є можливість, найкраще для цього залучити юриста з 
відповідним фахом. У будь якому випадку під час оцінки треба звернути увагу на критерії, що є вирішальними 
для долі розслідування: 

1. Треба провести юридичну кваліфікацію попередніх матеріалів по темі розслідування. Під час 
дослідження громадськими детективами (або юристами) визначається: 

● Чи має стосунок дана тематика та первинні факти до сфери корупції та чи відповідає вона критеріям 
актуальності (резонансність, соціальна потреба, своєчасність, системність і т.п.); 
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● Що буде основним предметом розслідування: особа-корупціонер, корупційна система або явище. 
Зазвичай, якщо предметом розслідування є корупційна система або явище, то розслідування має 
переважно публічний характер. Натомість, коли розслідування стосується окремого корупціонера, воно 
проводиться  переважно у закритому режимі для збереження конфіденційності доказів; 

● З якої юридичної сфери наявні ознаки неправомірних дій в попередніх матеріалах: карні злочини, 
адміністративні правопорушення, дисциплінарні проступки, недосконалість законодавства і т.п. 

● Визначення можливих юридичних результатів або соціальних наслідків, до яких може призвести 
розслідування. 

 

 
 

2. Треба оцінити, наскільки правильно сформульована робоча гіпотеза (або альтернативні версії гіпотез), 
оскільки від цього залежить те, наскільки якісно буде складений план заходів розслідування.  

● Виходячи з юридичної оцінки й кваліфікації первинних матеріалів майбутнього розслідування, може 
бути доцільним формулювання версії щодо гіпотези про здійснення корупційних дій (обвинувальні та, 
як мінімум, одна виправдувальна), які громадські розслідувачі мають перевірити надалі для їх 
підтвердження або спростування. Наявність різних версій дозволить уникнути упередженості під час 
антикорупційного розслідування і звинувачень про необ’єктивність громадського розслідувача. Як буде 
показано у наступних розділах, саме для перевірки версій та документування корупційних дій 
складається план розслідувань, який згодом буде коригуватись згідно з перебігом розслідування і 
отриманих нових даних і свідчень. 

 
3. Треба оцінити ризики щодо терміну надання і релевантності інформації від офіційних установ: 

● З метою отримання учасниками громадського розслідування необхідної інформації від державних 
органів, приватних компаній та окремих осіб (і отримання відповідей взагалі!), необхідна юридично 
коректна та логічно правильна підготовка запитів і звернень. Маємо розрізняти можливості, що 
надаються використанням різних видів запитів: інформаційних журналістських запитів та звернень від 
юридичних і фізичних осіб. 

● Інформаційні журналістські запити на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
можуть подаватись у довільній формі, але повинні містити чітку інформацію – хто, з яким питанням і до 
кого звертається. Розпорядник інформації має надати відповідь не пізніше 5 днів з моменту отримання 
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запиту. Якщо інформація вимагає додаткової підготовки, він може подовжити термін розгляду справи 
до 20 днів, але у 5-денний термін має про це повідомити. Існує певна інформація, що має бути надана 
не пізніше 48 годин. Вона стосується надзвичайних подій, що можуть нести загрозу життю громадян.  

● Звернення від юридичних і фізичних осіб (громадських організацій, компаній, громадських активістів і 
т.п.) на підставі Закону України «Про інформацію». Термін виконання запиту – 1 місяць. Очевидно, що 
якщо у складі команди громадських розслідувачів працює журналіст, така команда має певні переваги. 
 

4. Треба оцінити юридичні ризики дій групи громадських розслідувачів щодо збору і документування 
можливих протиправних дій: 

● Проникнення в будівлі та приміщення державних органів, громадських місць, приватних компаній або 
осіб, на земельні ділянки різної форми власності; 

● Законність відкритого або прихованого відео- та аудіозапису у різних ситуаціях і в місцях різної форми 
власності; 

● Правильність збору документів, їх копій, інформації з реєстрів і баз даних, показань свідків та 
інформаторів; 

● Дії громадських розслідувачів, журналістів та громадських активістів при протидії їх розслідуванню 
(фізичному і моральному), пошкодженні техніки і т.п. 
 

5. З метою запобігання необґрунтованим судовим позовам (щодо наклепів, неправдивої інформації, 
позбавлення честі, втручання в особисте життя, порушення комерційної або державної таємниці і т.п.) до 
громадських розслідувачів та журналістів, або онлайн-платформ, що містять відповідні матеріали, 
необхідно оцінити юридичну правильність формулювань,  що викладатимуться у відкритий доступ. 
Зокрема, необхідно уникати висновків, що не підкріплені доказами. Належна організація роботи з 
юристом, якщо навіть позов буде поданий, дозволить ефективно захистити розслідувачів корупції від 
нападів об’єктів публікацій. 

 
6. Публікація попередніх матеріалів, анонсів, тизерів, статей, закликів до громадськості є надзвичайно 

важливим кроком, що може або допомогти, або з самого початку серйозно зашкодити майбутньому 
розслідуванню. Рішення про публікації має ухвалювати команда громадських розслідувачів спільно з 
вузькою групою осіб, що допущені  до матеріалів розслідування (визначені експерти, юрист, журналіст…), 
або розслідувач одноосібно, якщо він має досвід і впевненість у своїй позиції громадського детектива.  

 
7. Треба зважати на ризики, що несе попередня публікація результатів розслідування: 

• Активна протидія розслідуванню з боку осіб, стосовно яких воно проводиться або які зацікавлені в 
нерозкритті фактів та явищ, що стануть предметом розслідування 
• Дискредитація з боку вказаних осіб команди громадських розслідувачів. 
• Вхід в команду розслідувачів дезінформаторів. 
• Приховування доказів корупційних дій. 
• Підготовка легенди невинуватості з боку осіб, що брали участь у протиправних діях, залякування або 
підкуп свідків і потерпілих. 

 
 

 
 
 

 

3. Формування команди і принципи управління 
розслідувальним проектом 
 

Л. Волошенко 

 

❏ Ініціатор розслідування (або “власник ідеї”) має почати формувати розслідувальну команду. 
❏ Перший крок з формування команди - визначення особи КООРДИНАТОРА РОЗСЛІДУВАННЯ. Це 

може бути сам “власник ідеї” або особа, яку він обере. Надалі координатор має провідну роль у 
розслідуванні. 
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❏ Координатор несе відповідальність за формування команди розслідувачів, організовує її роботу і 
несе відповідальність за результати розслідування. 

❏ Склад кожної команди є унікальним і пристосованим до конкретного розслідувального проекту. 
❏ Усі члени команди мають пояснити свою мотивацію участі та можливі конфлікти інтересів під час 

розслідування 
❏ Практична робота команди відбувається у циклах планування завдань. Первинні припущення 

щодо корупційної схеми перевіряються доказами і свідченнями, які збирають члени команди. 
Далі докази і свідчення аналізуються й узагальнюються, а робоча гіпотеза уточнюється. Після 
цього знову визначаються нові завдання і нові напрямки пошуку... 

 

 
 
Після того, як “власник ідеї розслідування” (тобто людина, що ініціює розслідування) сформулював робочу 
гіпотезу і анонс розслідування, він може долучити до свого розслідування інших громадських активістів. 
Команда розслідувачів, що володіє широким спектром експертних знань та навичок розслідування, може 
досягти найкращих результатів. Знайти партнерів для спільних розслідувань можна із власних особистих 
контактів або на онлайн-платформі “Wiki-Investigations” за допомогою анонсу про розслідування, розміщеного 
у відкритому або обмеженому доступі. 
 
Під час формування команди розслідувачів, що працює спільно онлайн, треба врахувати таки чинники успіху: 

● Надзвичайно важливою є роль особи, що координує роботу розслідувальної групи. Ця особа від самого 
початку має взяти ініціативу з формування команди й підготовки пропозицій для членів команди щодо 
розподілу ролей і обов’язків. 

● Розподіл ролей і обов’язків членів команди має бути чітко окреслений. Треба уникнути дублювання 
функцій членів команди і виникнення конкуренції, бо це шкодить міжособистісній довірі. 

●  З’ясування інтересів усіх осіб і сторін, що долучаються до розслідування – вагомий чинник успішної 
роботи команди. До складу розслідувальної команди не варто залучати осіб, що мають конфлікт 
інтересів у справі, що розслідується. Коли ж під час розслідування виникає загроза конфлікту інтересів, 
член команди повинен негайно повідомити про це своїх колег. (про конфлікт інтересів читайте 

докладніше у «Правових аспектах вікі-розслідування» у розділі 1 на стор. 4) 
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Усі особи, що працюють у складі розслідувальної команди, є громадськими детективами. Будь-який 
громадський детектив повинен мати досвід, навички і авторитет, що дозволяють йому провадити громадське 
розслідування одноосібно або у співпраці з іншими учасниками (про правовий статус громадського детектива 

читайте у «Правових аспектах вікі-розслідування» у розділі 1 на стор. 4). Коли створюється команда, до її 
складу у типових ситуаціях, можуть долучатись особи, що відіграють під час розслідування наступні ролі: 

1.       Координатор – громадський детектив, що координує діяльність усіх інших членів команди. Він має усю 
повноту інформації щодо антикорупційного розслідування. Завжди треба уникати невизначеності з 
головним координатором і відповідальністю за результати розслідування.  

2.       Ініціатор розслідування – це особа, що вперше повідомила і запропонувала провести розслідування 
стосовно певного випадку корупції. Ця людина, як правило, має унікальну інформацію і бачення того, як 
працює корупційна схема. Ініціатор має в команді спеціальний статус і вагомий голос під час ухвалення 
рішень про пріоритети і перебіг розслідування. 

3.       Зареєстрований учасник онлайн-розслідування – це людина, що пройшла процедуру верифікації 
персональних даних, через яку інші члени команди мають впевненість щодо правдивості його персональні 
даних (або мають можливість їх перевірити). Коли учасник розслідування зареєструвався і долучився до 
розслідування, він набуває статусу громадського детектива. Учасники розслідування можуть виконувати 
різноманітні завдання за рішенням команди і мати визначені завданнями рівні доступу до даних 
розслідування. 

4.       Журналіст – людина, що представляє і просуває історію у мас-медіа у тому форматі і обсязі, що 
визначає розслідувальна команда. Він не обов’язково має бути професійним журналістом. 

5.       Експерти з різних сфер знань. Якщо до складу команди уже увійшов експерт у певній галузі, інший 
експерт з подібною сферою компетенції може надавати висновки і коментарі, але не варто залучати двох 
подібних експертів до складу команди одночасно. 

6.       Дослідник OSINT (Open Source Intelligence) може бути надзвичайно корисним надбанням 
розслідувальної команди, оскільки останнім часом аналіз відкритих даних і державних реєстрів відіграє усе 
більшу роль у громадських розслідуваннях. 

У кожному випадку команда формується під конкретні завдання, і кожна команда має унікальний склад і 
розподіл ролей. Тому до складу команди можуть долучатись інші члени з іншим статусом. Натомість у багатьох 
випадках наведені вище ролі можуть поєднуватись. Наприклад, детектив може бути одночасно «ініціатором» і 
«експертом», або навіть виконувати розслідування одноосібно і поєднувати усі ролі. Крім того, протягом 
розслідування склад команди може до певної міри змінюватись у залежності від завдань. 

Відіграють велику роль у розслідуванні, але не є членами команди: 

1.       Викривачі корупції. «Викривачі корупції» - поняття, що має законодавчо визначений статус та усталену 
практику використання в Україні (Закон України «Про запобігання корупції»). Інші назви, що 
використовуються різними професійними спільнотами і є близькими до цього поняття – інформатор, 
інсайдер, whistle-blower (в англомовному середовищі). Викривачі корупції або інсайдери насамперед 
мають зацікавленість у результатах розслідування. Треба дуже уважно ставитись до них і піклуватись про їх 
безпеку. Співпраця з ними може дуже допомогти розслідуванню, але, як правило, не варто робити їх 
членами розслідувальної команди з повним доступом до всієї інформації. Крім того, викривачі корупції 
дуже часто воліють залишитись анонімними. 

2.       Незареєстрований учасник онлайн-розслідування. Це людина, що не пройшла реєстрацію та 
верифікацію персональних даних і через це не може відповідати критеріям довіри, конфіденційності, 
відсутності конфлікту інтересів тощо. Але ця людина може залишати думки і коментарі стосовно питань, що 
викладені у відкритий доступ за рішенням команди розслідувачів. Ці думки і коментарі можуть бути 
корисними і спрямувати розслідування у правильну течію. 

Представники інших недержавних організацій та експертних спільнот можуть залучатись до розслідування у 
різному статусі. Вони можуть бути або членами команди, або знаходиться «ззовні розслідування». Цей статус 
залежить від готовності організації співпрацювати, наявності або відсутності у організації конфлікту інтересів у 
розслідуванні, а також вагомості потенційного внеску, що організація може зробити у викриття корупційної 
схеми, здатності до адвокаційних зусиль з її усунення. Надзвичайно корисним є залучення до роботи юриста і 

навіть у певних випадках адвоката (детальніше про це у «Правових аспектах вікі-розслідування» у розділі 
1 на стор. 5). 
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Якщо існує така можливість, варто влаштувати зустріч членів розслідувальної команди на «живих» зборах для 
особистого знайомства і прийняття найважливіших рішень, зокрема на перших етапах роботи команди. Надалі 
робота може здійснюватися переважно онлайн. 

Бажано, аби важливі рішення членами команди ухвалювались одноголосно або щонайменше за взаємною 
згодою. Але якщо ухвалення рішення зайшло у глухий кут через рівний розподіл голосів, вирішальним має бути 
думка громадського детектива та ініціатора розслідування. 

Детектив, що координує роботу команди, готує та подає на обговорення членів команди документи, що містять 
робочу гіпотезу і припущення щодо корупційної схеми, основні факти, які стали відомі під час розслідувань, 
узагальнення і пропозиції. Під час обговорення цих документів група визначає подальший план дій, розподіл 
обов’язків, джерела інформації, свідчення, що треба віднайти. Після того, як члени команди зібрали важливу 
інформацію, детектив знову готує пропозиції для членів команди, оскільки за результатами отриманих даних 
може змінитись уявлення про корупційну схему і робочу гіпотезу, можуть з’явитись нові перспективи 
отримання даних і потреба у додаткових джерелах інформації. Детектив знову виносить ці питання на 
обговорення членів команди для коригування плану розслідування і нових завдань членам команди. Такий 
циклічний процес управління розслідувальним проектом отримав назву “Agile”. З кожним циклом виконаних 
завдань, отриманих нових даних і з’ясованих корупційних зв’язків команда громадських розслідувачів все 
більше наближається до викриття корупційної схеми. Роль координатора у цьому процесі є вирішальною. Він не 
лише підтримує циклічність цього онлайн процесу, але й виконує певні лідерські функції: відстежує прояви 
нетолерантного ставлення членів групи до думок одне одного (різкі коментарі, пасивна агресія), сприяє 
атмосфері доброзичливості та залученості у робоче середовище, допомагає членам групи у виконанні завдань. 

 

 

Для успішної роботи команди онлайн її члени мають використовувати спеціальні засоби комунікації та 
інструменти спільної роботи, які повинні передбачати потребу у поширенні інформації серед членів команди і 
надавати різний рівень доступу відповідно до завдань окремих членів команди, конфіденційності інформації та 
питань безпеки. Використання онлайн систем управління проектами, засобів комунікації та інструментів для 
спільної роботи не є предметом цих методичних рекомендацій і розглядається в інших публікаціях.  

 

Важливо! 

❏ Довіра між членами команди розслідувачів має вирішальне значення 
❏ З’ясуйте мотивацію і зацікавленість усіх осіб, що увійдуть до команди 

розслідувачів. Адже варто пам’ятати про небезпеку долучення до 
команди “зацікавлених осіб” і навіть особи, що прямо пов’язана з 
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корупціонером, щодо якого проводиться розслідування. 
❏ Координатор (детектив) має особливий статус і відіграє надзвичайно 

важливу роль під час командного розслідування. Він готує пропозиції 
на розгляд команди і розподіляє завдання. 

 

 
 
 
 

4. Джерела даних та їх використання 
 

А. Лагутенко 

 
 

❏ Створіть карту джерел (на аркуші паперу або за допомогою спеціальних програм), намалюйте 
зв’язки між версіями робочої гіпотези, джерелами і доказами, які Ви очікуєте отримати від цих 
джерел. 

❏ Для візуалізації робочих гіпотез, версій і джерел даних рекомендуємо користуватись зручними 
програмними засобами, які отримали назву “картування ідей” (mind mapping, мапа думок...). Вони 
допомагають з’ясовувати зв’язки між джерелами та гіпотезами, висувати припущення і навіть 
зберігати контакти, посилання, документи. Як приклад, ви можете скористатись сервісом для 
візуалізації OCCRP: https://vis.occrp.org/  

❏ Користуйтесь класифікаціями джерел інформації. Переліки з класифікацій допоможуть Вам обдумати 
усі можливі джерела і не пропустити щось важливе. Ми пропонуємо Вам власну класифікацію 
джерел, що є адаптованою для антикорупційних розслідувань в Україні, з перевагами окремих 
джерел. 

❏ Карта джерел надалі під час розслідування допоможе вам підтвердити або спростувати первинні 
припущення (гіпотезу) про існування корупційної схеми. 

❏ Дотримуйтесь “Принципу двох джерел”. Важлива інформація завжди має бути підтвердженою з двох 
незалежних джерел. Незалежні джерела - це такі джерела, що не пов’язані між собою і не 
впливають одне на одного. 

❏ Шукайте суперечності у фактах і свідченнях. Саме вони можуть дати поштовх новим припущенням та 
версіям, що розкриють корупційну схему у всіх деталях.  

 
 

Наступним кроком розслідування після формулювання гіпотези (або версій гіпотези) є визначення джерел 

інформації. Зручним методом визначення джерел є картування (source mapping). По-перше, визначається 

коло причетних до розслідування осіб, після чого складається перелік будь-яких документів, публічних даних і 

свідчень, що можуть підтвердити протиправну діяльність і уточнити попередню робочу гіпотезу. Завжди 

користуйтесь «принципом двох джерел», що означає, що певна інформація має знаходити підтвердження з 

двох незалежних джерел. Джерела розділяються на первинні та вторинні. 

Первинні джерела складаються зі свідків подій та документів, що прямо вказують на факти. Ці джерела 

найцінніші, бо вони надають прямі докази корупції, але свідки подій часто утримуються від надання інформації 

через побоювання переслідувань, а документи зазвичай є конфіденційними з обмеженим доступом. Вторинні 

джерела складаються з різноманітних опублікованих матеріалів,  таких як звіти організацій, свідчення 

непричетних людей, але тих, хто «знає дещо про когось». Вторинні джерела корисні тим, що надають 

можливість добре розуміти контекст подій, але вони вимагають ретельної перевірки. 

Людські джерела є найціннішими, вони складаються з учасників подій, свідків, експертів та зацікавлених сторін. 

Під час збору інформації треба добре розуміти мотивацію кожної особи, що надає свідчення, аби уникнути 

упередженості та викривлення фактів. Саме тому дуже важливо отримати альтернативні точки зору від 

декількох свідків або експертів. 

https://vis.occrp.org/
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Паперові ресурси складаються з книжок, газет, журналів, офіційних листів, звітів, записів, заяв, угод, 

різноманітних довідників. Вони можуть бути публічними або з обмеженим доступом, приватними або 

державними. На початку громадський розслідувач може не уявляти про існування багатьох з документів. 

Зазвичай інформація про їх існування з’являється у перебігу розслідування. Тоді до «карти джерел» додається 

назва документа, місце зберігання документа, характер доступу до документа, на підставі чого складається 

план, як отримати потрібні документи. 

Цифрові джерела складаються з інформації в Інтернеті, публічних баз даних і державних реєстрів. Пошук цієї 

інформації вимагає певних навичок і знань. Питання верифікації інформації є так само актуальне, зокрема, якщо 

ця інформація отримана з онлайн-медіа, блогів, соціальних мереж [29]. 

Поступово під час створення «карти джерел» і в перебігу розслідування Ви отримаєте мережу, де різні джерела 

пропонують різні версії й тлумачення подій. Візьміть до уваги, що найціннішими у цій мережі є гілки, які 

вказують на протиріччя у версіях. Дослідження цих протиріч розширить первинну робочу гіпотезу або навіть 

змінить її, збагатить розслідування деталями. Створення карти і мережі джерел дуже зручно проводити за 

допомогою програмних додатків для «mind mapping», що є численними та багато з яких доступні безкоштовно 

для онлайн-користувачів. Додавайте до «карток» джерел у цих програмних додатках взаємні зв’язки джерел і 

осіб, а також іншу корисну інформацію: контактну інформацію осіб, дати, місця збереження інформації, деталі 

завдань членам розслідувальної команди для отримання свідчень… Таким чином Ви матиме постійно 

оновлюваний робочий файл, що допоможе зосередитись на найважливіших доказах і раціонально спрямувати 

зусилля розслідувальної команди. Картування ідей (Mind Mapping) - є надзвичайно корисним методом, що 

може бути застосований і до інших аспектів розслідування, наприклад, для візуалізації версій та гіпотез, їх 

зв’язків з джерелами та практичними завданнями. Як приклад наведемо онлайн-сервіс, що OCCRP створив 

спеціально для розслідувачів: https://vis.occrp.org/  

 

 

 
Отже, розглянемо детально найважливіші джерела інформації. Усе інформаційне середовище поділяють на три 
загальні типи джерел інформації (об’єкт, який ідентифікує її походження): людина; документ; предметно-речове 
середовище. Робота з джерелами інформації залежить від наявних засобів, завдань і підходів. Громадське 
розслідування передбачає використання загальнодоступних джерел і засобів отримання даних. З подібними 
джерелами інформації працюють журналісти.  Отже, громадський детектив має брати за основу модель 
журналістського розслідування, яке передбачає методи збору інформації із загальнодоступних джерел.  

https://vis.occrp.org/
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Пропонуємо адаптовану до громадських антикорупційних розслідувань в Україні класифікацію джерел 
інформації:  
 
ЖЕРТВА (АБО ПОТЕРПІЛИЙ) 
Майже завжди в результаті корупційного діяння є жертва. Особа, група осіб чи підприємство потерпають від 
свавілля нечистих на руку чиновників, політиків, правоохоронців. Це стає підставою для звернення в громадські 
організації та до журналістів. 
Мінуси джерела: 

● заангажованість. Жертви часто називають причиною звернення до журналістів і ГО пошук 
справедливості. Насправді ж за цим стоїть внутрішній мотив – образа та прагнення помсти. Це 
призводить до вибірковості поданих фактів; 

● неправдивість. Жертва не скріплена додатковими зобов’язаннями. Ніщо не завадить їй надати 
неправдиву інформацію. На практиці надані матеріали жертвами дуже часто не 
підтверджуються; 

● обривисті дані. Жертва може надати лише клаптик інформації. Вирваний з ланцюга. 
Громадському детективу доведеться знаходити зв’язок самотужки. 

Плюси джерела: 
● таємність. Робота з джерелом не передбачає публічного розслідування. Це важливий плюс, про 

який ми розкажемо у наступному розділі; 
● доступність. За жертвою не треба бігати – вона приходить сама; 
● ексклюзивність. Наданий матеріал може бути унікальним. До моменту звернення жертви 

надана інформація часто-густо не виходила в публічну площину; 
● відсутність навичок. Робота з джерелом не передбачає володінням додаткових вмінь і знань у 

громадського детектива. 
 
 
ІНСАЙДЕР 
На відміну від жертви, мотивацією цього джерела майже завжди є прагнення до справедливості. Інсайдери 
вирізняються ідейністю. Інформація, надана інсайдером, часто є унікальною і такою, яку важко отримати з інших 
джерел. Робота з інсайдерами ґрунтується на довірі. Від ступеня довіри залежить обсяг наданої інсайдером 
інформації, її глибина, та й сама готовність інсайдера до спілкування. При чому обсяг інформації далеко не завжди 
стає визначальним у роботі з інсайдером. Він може назвати лише одне слово, яке скерує розслідувачів у 
потрібному напрямку. 
Чи не найяскравішим прикладом успішної роботи з інсайдером став вже згаданий скандал 70-их років у США. У 
справі Уотергейта інсайдером журналістів був Марк Фелт, заступник директора ФБР. Він надавав мінімум 
інформації: подекуди це були лише імена, які він рекомендував перевірити. Тим не менш, вміння інсайдера 
відсіяти необхідне і готовність журналістів довіритися джерелу і рухатися в заданому напрямку призвели до 
небувалого на той час резонансу в американському політичному житті – відставки Президента США Річарда 
Ніксона. 
Мінуси джерела:    

● обривисті дані. Інсайдер, як і жертва, може надати лише клаптик інформації. Громадському 
детективу так само доведеться знаходити зв’язок самотужки; 

● заангажованість. Інсайдер може бути стороною конфлікту і подати вибіркові факти; 
● недоступність. Інсайдер з’являється лише тоді, коли вирішує сам; 
● невірогідність. Джерело не скуте зобов’язаннями надавати правдиву інформацію. Зрештою, 

може виявитися, що інсайдер підставний і з самого початку вів за ніс; 
● сувора конфіденційність. Це призводить до додаткових незручностей у роботі з джерелом. 

Свого інсайдера необхідно захищати навіть від колег. 
Плюси джерела: 

● таємність. Робота з інсайдером дає змогу розслідувачу залишатися в тіні; 
● ексклюзивність. Наданий матеріал чи не завжди є унікальним. Він не тільки раніше не виходив 

у широкий загал, але й може мати гриф таємного. Тобто надану інсайдером інформацію 
розслідувач може більше ніде не отримати; 

● зворотна віддача. Часто в розслідуванні може бракувати окремих відомостей. І ці відомості 
може дістати інсайдер, перебуваючи в середині ситуації та об’єкту розслідування; 

● відсутність навичок. Робота з джерелом не передбачає володінням додаткових вмінь і знань у 
громадського детектива. 

 
СВІДОК 
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Часто у розслідуваній справі є сторонні особи, які в той чи інший момент опинялися в потрібному місці в 
потрібний час. Спілкування з ними може виявити випадкові деталі, які стануть в пригоді під час розслідування. 
Навіть коли свідки не є учасниками події та обізнаними в суті справи, їхня інформація може стати корисною. 
Мінуси джерела: 

● обривисті дані. Інформація від свідка не є системною. Готуйтеся збирати пазл з почутого; 
● невірогідність. Джерело не скуте зобов’язаннями надавати достовірну інформацію; 
● «інформаційна рулетка». Навіть якщо звернутися до свідка з конкретним питанням, інформація 

може бути будь-якого характеру. Можна поспілкуватися з десятьма свідками і не дізнатися 
нічого; 

● публічність. Щойно заговорите зі свідками, ваша робота над матеріалом стане публічною. 
Плюси джерела: 

● об’єктивність. Джерело не є стороною у конфлікті, а отже є більше способом перевірити 
інформацію з інших джерел, ніж бути повноцінним джерелом; 

● легкодоступність. У роботі зі свідком завжди спрацьовує людський фактор. Свідки – це люди, які 
хочуть виговоритись. Навіть якщо стверджують зворотне. Розговорити свідка легко, знайти до 
нього доступ так само легко; 

● відсутність навичок. Робота з джерелом не передбачає володіння додаткових вмінь і знань у 
громадського детектива. 

 
ЕКСПЕРТ 
Робота над розслідуванням передбачає дуже глибоких знань в тій чи іншій сфері. Громадський детектив може не 
володіти ані необхідним обсягом знань, ні часом їх здобути. Часто матеріал, наданий інсайдерами, жертвами чи 
офіційними джерелами, має великий обсяг, але не має структурності. Аби цей матеріал зрозуміти та скерувати 
свою діяльність у необхідний напрямок, треба звернутися до людей «в темі». Експерт допоможе структурувати 
цю роботу навіть тоді, коли детектив не показує йому наявні матеріали. Головне – отримати відповіді від експерта 
на запитання, котрі виникли в опрацюванні матеріалу. 
Мінуси джерела: 

● «не свіжі» факти. Знання експерта з матеріалу є глибинними, але вони завжди побудовані на 
вже відомих фактах; 

● попередня підготовка. Аби спілкування з експертом було плідним, розслідувач вже має бути в 
темі, вже має володіти початковою інформацією, котра потребує уточнення. 

Плюси джерела: 
● об’єктивність. Джерело не є стороною у конфлікті, тому є більше способом перевірити 

інформацію з інших джерел, ніж бути повноцінним джерелом; 
● легкодоступність. Як показує журналістська практика, експерти охочі до спілкування. 
● таємність. Робота з експертом не вимагає в громадського детектива виходити на публічну 

площину; 
● відсутність навичок. Робота з джерелом не передбачає володіння додатковими вміннями і 

знаннями у громадського детектива; 
● вірогідність. Експерт піклується про свою репутацію. Він не буде говорити того, в чому не 

впевнений; 
● зворотна віддача. Експерт може допомогти здобути додаткову інформацію і надати її 

громадському детективу; 
● глибина. Експерти надають глибоку опрацьовану інформацію. 

 
ОФІЦІЙНІ РЕЄСТРИ 
Ви не часто про них чуєте, але вони є і їх багато. На сьогодні в Україні понад 100 офіційних реєстрів. (даємо тут 
посилання на розділ OSiNT реєстри). Вони містять величезну купу профільної інформації. При чому ці матеріали 
дуже часто стають підставами для розслідувань. Офіційні реєстри – це Клондайк громадського детектива. 
Може саме тому робота з ними доволі важка. Більшість офіційних реєстрів потребують у запитувача не тільки 
вміння користуватися комп’ютером, але й додаткових навичок у роботі з конкретним реєстром. Крім того, значна 
їхня частина вимагає авторизації. Подекуди, платної. 
Мінуси джерела: 

- додаткові навички. Аби орієнтуватися в офіційних реєстрах, знати, який з них використовувати, 
яку саме інформацію шукати, необхідно навчитися працювати з джерелом; 

- попередня підготовка. Громадський детектив має знати, що він шукає, і розуміти, де він це має 
знайти; 

- обривисті дані. Інформація в офіційних реєстрах часто не є системною. Це клаптик інформації, 
котрий громадському детективу доведеться самотужки вставляти в ланцюг системи. 

Плюси джерела: 
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● вірогідність. Статус офіційності вимагає правдивості. За рідкісним виключенням в офіційних 
реєстрах знаходиться перевірена інформація; 

● легкодоступність. Попри важкість роботи з офіційними реєстрами, вони є загальнодоступними і 
не будуть ховатися від громадського детектива; 

● таємність. Робота із джерелом не вимагає в громадського детектива виходу на публічну 
площину; 

● остання інстанція. Надрукований з офіційного реєстру матеріал є фактом. 
 
БАЗИ ДАНИХ 
Бази даних та Інтернет-платформи – це джерело інформації, котре справедливо можна назвати наступною 
ланкою в еволюції офіційних реєстрів. (даємо тут посилання на розділ OSiNT бази даних). Бюрократія, 
недосконалість та обмеженість даних в офіційних реєстрах призвели до розвитку саме цього напрямку.  
Інформація в базах даних глибша, ніж в офіційних реєстрах. 
На сьогодні бази даних - один з основних форпостів боротьби з корупцією в Україні. Матеріали, виявлені 
журналістами та громадськими активістами на цих ресурсах, неодноразово ставали фундаментом 
антикорупційних розслідувань.  
 
Мінуси джерела: 

● додаткові навички. Бази даних адаптовані під користувача. Тим не менш, глибина матеріалу в 
них ускладнює роботу з джерелом; 

● недоступність. Бази даних передбачають авторизацію. І ця авторизація затратна. 
Плюси джерела: 

● об’єктивність. Бази даних не переслідують жодної іншої мети, аніж інформування населення. 
Інформація в них не є заангажованою; 

● таємність. Робота із джерелом не змушує громадського детектива виходити на публічну 
площину; 

● вірогідність. Експерт піклується про свою репутацію. Він не буде говорити того, в чому не 
впевнений; 

● ексклюзивність. Матеріали в базах даних можуть містити унікальні відомості, які замовчуються 
в офіційних джерелах; 

● глибина. Бази даних містять глибоку опрацьовану і часто проаналізовану інформацію. 
 
ВИСТУПИ/ЗВІТИ ОФІЦІЙНИХ ОСІБ 
Демократія вимагає від влади публічності. Майже завжди тоді, коли цього не хочеться самій владі. Виступи 
офіційних осіб та їхні звіти – це спосіб комунікації з суспільством. Він не тільки надає можливість отримати 
інформацію від влади, але й дає змогу бути почутим. Інформація, яка в них надається, майже завжди є такою, що 
цікавить громадськість. Подекуди виступ офіційної особи – чи не єдиний спосіб поставити питання. 
Мінуси джерела: 

● обривисті дані. У виступах та звітах офіційних осіб майже в кожному випадку подаються 
вибіркові дані з метою приховати найважливіше. В реаліях України обривисті дані у виступах 
чиновників межують із неперевіреними; 

● невірогідність. Українські чиновники та правоохоронці не сильно опікуються своєю репутацією. 
Тому надана ними офіційно інформація часто є брехливою. Громадський детектив зобов’язаний 
завжди її перевіряти; 

● заангажованість. Офіційна особа може бути стороною конфлікту і подати вибіркові факти; 
● попередня підготовка. З огляду на три вищевказані мінуси, відсутність у громадського детектива 

обізнаності у питанні робить використання цього джерела неефективним; 
● «інформаційна рулетка». Виступ офіційної особи може тривати годину. Але жодного корисного 

факту громадський детектив не отримає; 
● публічність. Прийдіть на виступ офіційної особи, поставте питання – і ваше розслідування стане 

публічним і відомим владі. 
Плюси джерела: 

● «доступ до тіла». Офіційна особа може знати, що ви робите розслідування проти неї, може 
знати, що спілкування з вами лише нашкодить їй, може уникати спілкування з вами місяцями. 
Але все одно вийде на виступ/звітність перед суспільством, де громадський детектив зможе 
припхати до стіни. 

● відсутність навичок. Спілкування з офіційними особами не передбачає володіння додатковими 
вміннями і знаннями у громадського детектива. 

 
ВІДПОВІДІ НА ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАПИТИ 
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(даємо тут посилання на розділ OSiNT 10 кроків як отримати публічну інформацію).  
Ще одне джерело, народжене демократією. Запит на доступ до публічної інформації – це гарантія зворотного 
зв’язку з владою. Крім того, він захищений Законом України про доступ до публічної інформації. Чітко 
регламентовані законом умови реагування на інформаційний запит роблять це джерело у спілкуванні з 
офіційними особами ефективнішими за звіти та виступи чиновників і правоохоронців. Хоча навіть попри Закон і 
публічність останніми роками в Україні спостерігається нехтування офіційними установами реагуванням на 
інформаційні запити. 
Мінуси джерела: 

● обривисті дані. Офіційні установи зобов’язані відповідати на інформаційний запит. Але вони 
уникатимуть надання «зайвої» інформації; 

● попередня підготовка. Громадський детектив має з усією відповідальністю готувати запитання в 
інформаційному запиті. Вони мають бути сформульовані так, щоб офіційна установа не мала 
змоги не надати важливу відповідь для розслідування; 

● додаткові навички. Офіційні установи часто нехтують відповідями на інформаційні запити, 
користуючись необізнаністю тих, хто їх відсилає. Громадський детектив повинен знати Закон 
України про доступ до публічної інформації, аби захистити свій запит і здобути відповідь на 
нього; 

● публічність. Щойно ваш запит надійде в установу, як про хід розслідування стане відомо. При 
цьому громадський детектив має враховувати, що Закон України про доступ до публічної 
інформації не передбачає підтвердження особи, яка надає інформаційний запит. Офіційна 
установа може дізнатися про факт проведення розслідування, але не знати, хто ним займається. 

Плюси джерела: 
● «доступ до тіла». Офіційна особа може знати, що ви робите розслідування проти неї, може 

знати, що спілкування з вами лише нашкодить їй, може уникати спілкування з вами місяцями. 
Але все одно зобов’язана надати відповідь на інформаційний запит. Відсутність відповіді – 
порушення законодавства України; 

● ексклюзивність. На поставлені правильно питання громадський детектив може отримати 
ексклюзивну інформацію; 

● легкодоступність. Інформаційний запит може надати будь-яка особа, а офіційна установа, що 
його отримує, зобов’язана надати відповідь; 

● правдивість. У відповіді на інформаційний запит не може міститися брехня.  
● остання інстанція. Відповідь офіційної особи на інформаційний запит – це її офіційна позиція. 

 
 

Правила підготовки інформаційного запиту: 
 

Зразок запиту є в 10 кроках як отримати публічну інформацію 
 

ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ ВЕБ-РЕСУРСИ (ВІДКРИТІ ОНЛАЙН ДЖЕРЕЛА) 
(даємо тут посилання на розділ OSiNT відкриті джерела інформації).  
Інформаційна ера надає переваги суспільству у зборі матеріалів. Громадський детектив може зібрати половину 
необхідного матеріалу, не виходячи з дому. Достатньо лише зазирнути в Інтернет, ввести потрібні слова в 
пошукову систему і читати. Напевно, хтось колись публікував матеріали, пов’язані з темою розслідування, і їх 
можна знайти на сторінках видань, ЗМІ, блогерів, громадських організаціях.  
Мінуси джерела: 

● «несвіжі» факти. Відомості із загальнодоступних джерел вже є відомими і часто неактуальними; 
● невірогідність. Інформація в мережі часто-густо є брехливою, викривленою. Подекуди, такою, 

що втратила актуальність і говорить про події чи схеми, що вже не існують; 
● додаткові навички. Громадський детектив має знати надійність ресурсів, до яких звертається. 

Він повинен вміти орієнтуватися в Інтернеті та досконало користуватися пошуковими 
системами. Аналогічні навички мають бути в пошуках інформації в бібліотеці. 

Плюси джерела: 
● таємність. Робота з джерелом не передбачає виходу в публічну площину; 
● глибина. Збираючи матеріали із загальнодоступних джерел, громадський детектив вже отримує 

опрацьовану та проаналізовану інформацію. Часто її буває дуже багато; 
● легкодоступність. Отримати інформацію в цього джерела може кожен і з найменшими 

зусиллями. 
 
ПРИСУТНІСТЬ НА ПОДІЯХ 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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Жодне корупційне діяння не є чимось, що існує само по собі. Це обміркований заздалегідь намір, підготовка до 
нього, скоєння і ціле павутиння наслідків і подій, котрі тягне за собою. Обкрадене держпідприємство – це мітинги 
розлючених працівників, кримінальні справи, суди, виступи тощо. Громадський детектив має прагнути залучити 
максимальну кількість джерел для отримання максимально об’єктивної інформації. Для цього він має сприймати 
події, пов’язані з його кейсом, як джерело інформації. Йому лише треба прийти на подію і спостерігати. 
Мінуси джерела: 

● обривисті дані. Інформація на події не є і не може бути системною. Готуйтеся збирати пазл з 
почутого/побаченого; 

● «інформаційна рулетка». Громадський детектив не може знати, чим саме йому 
допоможе участь у події та не знає, яку інформацію він може там отримати; 

● недоступність. Часові та змістовні рамки події в більшості своїй не підконтрольні громадському 
детективу. Йому треба опинитися в потрібний час у потрібному місці. 

Плюси джерела: 
● «доступ до тіла». На події громадський детектив часто може перетнутися з об’єктом 

розслідування, якого не «спіймати» за інших обставин, ніж саме конкретна подія; 
● об’єктивність. Уважність і неупередженість у спостереженні за подією дасть можливість 

громадському детективу бачити справу власними очима, а не очима інших джерел; 
● таємність. Участь громадського детектива у події не передбачає вихід у публічну площину 

розслідування; 
● відсутність навичок. Робота з джерелом не передбачає володіння додатковими вміннями й 

знаннями у громадського детектива; 
● ексклюзивність. Громадський детектив у вирі події. 
● остання інстанція. Не завжди, але на події громадський детектив може стати свідком ситуації, 

яка є доконаним фактом (наприклад, на замовному пікеті, учасники якого захищають 
нелегальну забудову, громадський детектив отримав плату за присутність на мітингу від 
помічника народного обранця, який стоїть за цією забудовою). Важливо лише зафіксувати цю 
подію! 

 
Знати типи джерел інформації, а також їхні ознаки - недостатньо. Громадський детектив має навчитися ефективно 
їх використовувати. Лише тоді він матиме глибокий та ексклюзивний матеріал для розслідування. Тема й умови 
розслідування визначають пріоритетність джерел. Подекуди використання того чи іншого джерела інформації не 
раціональне. Та щоб не загубитися в розмаїтті чинників, що впливають на відбір джерел, громадський детектив 
має прагнути, аби ці джерела містили наступні ознаки: 

● об’єктивність; 
● ексклюзивність; 
● “доступ до тіла”; 
● глибина; 
● вірогідність; 
● остання інстанція. 

Наявність джерел інформації з цими ознаками - гарантія професійного громадського розслідування. Якщо ж 
кожне з використаних джерел інформації містить ще й ознаку “таємність”, то таке розслідування можна 
провести методом експерименту/провокації. Докладніше про це в наступному розділі. 
 
 

5. Методи збору інформації 
 

А. Лагутенко 

 

 

❏ Під час збору інформації завжди фокусуйтесь на робочій гіпотезі. Це допоможе уникнути 
нераціональних витрат часу і зусиль. 

❏ Подумайте, що Ви будете робити, якщо певне джерело інформації виявиться ненадійним, і Ви не 
отримаєте потрібних свідчень. Створіть на цей випадок “План Б”. 

❏ Будьте максимально обережні, якщо застосовуєте “метод експерименту” для отримання 
важливої інформації або свідчень про існування корупційної схеми. 

❏ Подумайте, коли публічність вашого розслідування спрацює на користь і допоможе зібрати 
більше свідчень і доказів. Натомість маєте зважити на ризики, коли про Ваше розслідування стане 
відомо особам, щодо яких ви проводите розслідування.  
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❏ Пам’ятайте, що повноваження громадського детектива суттєво обмежені у порівнянні з 
повноваженнями державного слідчого! Тому користуйтесь можливостями, що надає українське 
законодавство щодо доступу до публічної інформації. 

 

 
 
 
Після того, як Ви визначилися з джерелами інформації, Ви маєте подумати, яким чином отримати цю 

інформацію. Це може бути непростою задачею, що вимагає від розслідувача неабияких зусиль і винахідливості. 

Ми звикли думати про «методи» як про академічну дисципліну, але це просто означає, яким чином Ви 

віднайдете потрібну інформацію. Ви маєте здійснити цілу низку заходів, що може включати дослідження 

документів, опитування потрібних осіб, відвідування місць подій і спостереження. Ви маєте вирішити, які 

джерела використати, скільки часу присвятити кожному джерелу, яким чином перевірити вірогідність 

інформації, яким чином пройти усі етапи розслідування (детальніше про доказування і збереження доказів у 

«Правових аспектах вікі-розслідування» у розділі 3). Ви завжди маєте бути сфокусовані на свідченнях, що 

підтримують Вашу робочу гіпотезу  [29]. Тому розглянемо деякі засадничі принципи методів збору інформації. 

МЕТОД ЕКСПЕРИМЕНТУ/ПЕРЕВТІЛЕННЯ 

Цей метод доцільний лише тоді, коли команда громадського детектива готова до останнього моменту 

відмовлятись від публічності. Він кропіткий, вимагає максимальної самовіддачі та обмеженості у використанні 

джерел інформації. Крім того, він потребує наявності необхідних навичок та попередньої підготовки членів 

команди. Але такий метод може стати готовим кейсом для кримінального провадження та ключовим у судовому 

процесі. Скажімо, розслідування пов’язане з незаконною вирубкою деревини. Гіпотеза пов’язана з корупцією у 

Державному агентстві лісових ресурсів. Наприклад, обласний лісгосп нелегально збуває ділову деревину за 

кордон. Громадський детектив може перевтілитися у приватного підприємця. Грати роль дилера, готового 

постачати цю деревину за кордон. У ході розслідування він може перевірити реакцію на таку пропозицію 

представників обласного лісгоспу. Шляхом домовленості про постачання деревини вивчити всю схему 

зсередини. Зафіксувати кожен крок. І передати готовий матеріал у правоохоронні органи. При цьому, бажано 

співпрацювати з тими правоохоронцями, в яких команда громадського детектива впевнена. 

Такий метод широко застосовується у журналістських розслідуваннях. 

При використанні цього методу важливо зберігати обережність у діях.  
Адже провокація хабара є кримінальним правопорушенням!  
 

 

 
 
ПУБЛІЧНІСТЬ АБО ТАЄМНІСТЬ? 
Розслідування корупції вимагає кропіткої та глибокої роботи. Слідчі Національного антикорупційного бюро 
України проводять подібні розслідування в середньому від півроку до року. Робота детектива передбачає 
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використання гласних і негласних слідчих дій. Наприклад, слідчому необхідно перевірити незадекларований 
автопарк чиновника. Він має отримати фактичний доказ, що об’єкт розслідування використовує чужий 
автомобіль. Детектив робить запит до служби безпеки України, аби поставити на прослуховування телефон 
чиновника і відстежувати його пересування. Правоохоронець фіксує телефонну розмову підозрюваного на трасі 
між містами. Робить запит до патрульної поліції на отримання відео- та фотоматеріалів з камер спостереження, 
відзнятих у певний проміжок часу, що розташовані вздовж траси. На відео- та фотоматеріалах, знаючи точний 
час, коли об’єкт розслідування перебував на трасі, слідчий знаходить незадекларовану автівку і підозрюваного 
за кермом. Факт приховування майна в декларації підтверджено. Подібні приклади передбачають не тільки 
кропітку і тривалу роботу з перевірки факту корупції, але й наявність повноважень використовувати негласні 
розшукові дії. Як зазначалося у попередньому розділі, громадський детектив не має доступу до подібних 
методів отримання інформації. Його повноваження обмежені! 
 
Втім, громадське розслідування, як і слідство правоохоронних органів, може проводитися таємно. З десяти 
перелічених в попередньому розділі джерел інформації, сім є такими, що не вимагають виходу в публічну 
площину розслідування. Це дає змогу в ході обробки первинної інформації визначитися зі ступенем публічності 
роботи. Команда громадського детектива має приділити велику увагу вирішенню цього питання. Ситуація, 
обставини та тема розслідування повинні диктувати умови. Громадський детектив має зважати на них і 
розуміти, коли розслідування доцільно робити публічним, а коли - таємним. 
 
Наведемо приклад. 
Вже згаданий раніше Уотергейтський скандал у США був під об’єктивом громадськості впродовж кількох років. 
Журналісти видання “The Washington Post” одразу публікували нові факти у ході розслідування. Через це 
політичний скандал постійно був на слуху. Кожен новий матеріал підігрівав цікавість громадськості у справі. За 
офіційною статистикою, 85% мешканців США подивилися трансляцію щонайменше одного судового засідання у 
справі Уотергейтського скандалу. Публічність мала настільки великий тиск на владу, що весь залучений 
адмінресурс не допоміг уникнути покарання. Річард Ніксон став першим Президентом США, який достроково 
припинив свої повноваження.  
 
Втім, є випадки, коли публічність шкодить розслідуванню. Живим та вітчизняним прикладом слугує справа 
Національного антикорупційного бюро України щодо корупції в державній міграційній службі України. У ході 
витоку інформації, було провалено спецоперацію та розсекречено цілий відділ НАБУ. І хоча справу все одно 
передали до суду, в очах громадськості як української, так і закордонної, подія стала яскравим показником 
потужності корупційної системи в Україні. На сьогодні не існує конкретних правил, які б визначили, коли 
громадське антикорупційне розслідування варто робити публічним, а коли - ні. У вирішенні цього питання 
громадський детектив має покладатися на власний досвід, а також досвід своєї команди. Як свідчить практика, 
публічність доцільна здебільшого в розслідуваннях політичних скандалів. Особливо у період політичної 
активності об’єктів самого розслідування. 
 
Тим не менш, багаторічна практика журналістських розслідувань розробила важливі правила, котрих необхідно 
дотримуватися для ефективності збору інформації. Ці правила є обов’язковими в роботі. Ми адаптуємо їх під Вікі-
розслідування: 
 

СКРИЖАЛІ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ: 

        1)   Принцип двох джерел 
Кожен факт і кожне слово перед публікацією повинні підтвердити щонайменше два незалежних (увага, 
незалежних!) одне від одного джерела. 
        2)    Чим більше джерел, тим краще 
Якщо використовувати з десяти джерел два чи три, кінцевий матеріал буде заангажованим, не повним і не 
глибоким. Громадський детектив має прагнути до залучення максимальної кількості джерел. 
        3)    “Вибивайте двері!” 
Громадський детектив сором’язливий інтроверт? Вітаємо! Робота над розслідуваннями неминуче вилікує 
ці комплекси. Громадський детектив має йти на пролом. Він не повинен соромитися відчинити закриті 
перед ним двері. Йдіть на події, пробивайтеся на звіти офіційних осіб, намагайтеся спілкуватися зі свідками 
навіть тоді, коли вони вас сприймають з недовірою. При цьому слід враховувати правові аспекти (тобто 
відкривати ті зачинені двері, які за Законом не повинні бути зачиненими). 
        4)    Мовчання - золото 
У роботі з джерелами інформації треба вміти мовчати. Нехай офіційна особа вважає громадського 
детектива необізнаним. Тим більшим тоді буде необережність джерела і тим більше шансів дізнатися щось 
додатково. 
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       5)    Анонімність джерел 
Громадський детектив за жодних обставин не повинен видавати інсайдерів. Це не тільки етичне питання, 
але й практичне. Дбайливе ставлення до інсайдера залучатиме до співпраці в майбутньому ще більшу 
мережу джерел інформації. 
       6)    Візуалізація  
Фактаж і матеріал в цілому мають набагато більшу значущість, якщо зафіксовані у фото-, відео- та 
аудіозйомках. Почуте і записане у блокнот слово матиме меншу силу в суді, ніж відзнята на камеру 
розмова. Громадський детектив має прагнути в ході збору інформації до візуалізації: записувати на 
диктофон, знімати на відеокамеру, фотографувати події, документи тощо. 

 

 
Іншим важливим аспектом методології отримання доказів є дослідження ризиків. Це ті перешкоди, з якими Ви 

можете зіштовхнутися під час збору інформації. Уявіть собі, що Ви жодним чином не можете отримати потрібні 

Вам докази й свідчення. Якими мають бути Ваші дії у цьому випадку? Який у Вас є запасний план «Б»? Як за цих 

умов забезпечити доказову базу розслідування? [29] 

Лише після визначення основних методологічних засад Ви можете спланувати часові рамки завдань і потрібні 

ресурси для проведення розслідування: скільки часу заберуть окремі завдання, інтерв’ю, пошуки інформації в 

Інтернеті, загальний час розслідування. 

 
 

6. Планування завдань розслідування 
 

А. Лагутенко 

 

 

❏ На початку розслідування зробіть “поверхневий” огляд джерел інформації, влаштуйте зустрічі 
та ознайомтеся з думками широкого кола залучених осіб. Складіть первісні уявлення про 
справу. 

❏ Надалі звужуйте фокус уваги на найважливіших джерелах і доказах та ключових особах 
(свідках, експертах), поглиблюйте розслідування у визначеному напрямку. 

❏ Шукайте факти, що підтверджують або заперечують робочу гіпотезу. Кожне припущення має 
бути підтверджене фактами й доказами. 

❏ Будьте готові до того, що ваші первинні припущення та уявлення про корупційну схему 
змінюватимуться в залежності від отриманої впродовж розслідування інформації. Будьте 
гнучкими, змініть у цьому випадку робочу гіпотезу, висуньте нові припущення, оберіть 
додаткові джерела інформації та заплануйте нові завдання. Пам’ятайте, що з кожним циклом 
уточнень і навіть зміни первинної гіпотези ви наближаєтесь до розкриття кримінальної схеми. 

❏ Розслідування можна порівняти зі складанням пазлу. Громадський детектив повинен 
сприймати кожен факт як шматочок загальної картини. А збір інформації - перебирання цих 
шматочків. Розслідування закінчене, коли маєте повну картину. 
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ПЕРШІ КРОКИ І ВИДІЛЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ 

На початку розслідування у Вас може скластися враження, що Ви 

маєте прочитати та заглибитись в усе, що можливо, що має хоч 

якійсь стосунок до робочої гіпотези. Але такий підхід далеко не 

завжди буває найкращим. Читання може забрати надто багато 

часу, зокрема якщо Ви читаєте джерела в Інтернеті. Їх може 

виявитись не десятки, а десятки сотень. Тому обмежтеся на 

початку поверхневим оглядом текстових матеріалів і не 

заглиблюйтесь надто у веб-ресурси. Зробіть на майбутнє 

закладки цікавих матеріалів, якщо згодом виникне потреба 

вивчити якісь документи детальніше. На першому етапі 

розслідування Ваш пошук має бути спрямований в ширину, а не 

в глибину. Відвідайте місце подій або заклади, що мають 

стосунок до справи, і складіть власне уявлення про контекст 

розслідування. Не витрачайте надто багато часу на пошук 

документа, що не можете знайти. Краще подумайте, де можна 

знайти альтернативну інформацію. Не витрачайте забагато часу 

на «переслідування» експерта, що уникає контактів, з метою 

опитати його, якщо тільки він не є ключовим ланцюгом у 

доказовій базі. Але охопіть своїми першими, нехай і 

поверхневими, зустрічами як можна більше людей, що можуть 

бути причетними до справи і яких можна легко знайти. Пізніше 

Ви можете повернутись до вужчого кола визначених осіб і 

опитати їх ретельніші після того, як проаналізуєте попередні дані 

та версії та визначите пріоритетні гілки розслідування. [29]    

 

ГНУЧКІСТЬ ПЛАНУВАННЯ, ПЕРЕГЛЯД ПЕРВИННИХ ГІПОТЕЗ І 

ВЕРСІЙ, ДЖЕРЕЛ ДАНИХ, ПЛАНІВ 

Ви щойно провели перше дослідження, що є певною мірою поверхневим, але все ж таки воно дає певні 

уявлення про предмет розслідування. Дуже часто після перших досліджень первинне уявлення про корупційну 

схему і склад злочину може певною мірою змінитись, а в світлі нової інформації зміниться робоча гіпотеза та 

перелік пріоритетних дій на майбутнє. Ніколи не бійтесь цих змін. Це звичайна річ, яка свідчить, що Ви на 

правильному шляху. Гнучкість – один з найважливіших принципів якісно проведеного розслідування. Не 

намагайтесь нові факти, якщо вони явно суперечать попереднім уявленням, притягнути до старої гіпотези. 

Тепер, коли Ви склали більш чітке уявлення про корупційну схему та перевизначили робочу гіпотезу, саме той 

час, коли розслідування має бути спрямованим більше в глибину, ніж в ширину. Уникайте другорядних питань,  

і зосередьтесь на найважливіших завданнях. Шукайте важливих зустрічей, офіційних коментарів, досліджуйте 

значущі джерела і документи. Шукайте конкретні специфічні свідчення, які можуть замінити висунуті раніше 

абстрактні припущення. На цьому етапі Ви все більше поглиблюєте свої уявлення про предмет розслідування. 

Ваші свідчення і докази мають бути настільки міцними, щоб уникнути судових позовів від тих осіб, діяльність 

яких стала предметом розслідування. Ретельно перевірте усю інформацію. Якщо якісь пункти суперечать одне 

одному, подумайте, у чому причина. Може варто не поспішати, а знову переглянути робочу гіпотезу і провести 

додаткові дослідження… У будь-якому разі, цілком природним є явище, коли під впливом нових отриманих 
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свідчень, фактів і досліджень ваше попереднє уявлення про сутність корупційної схеми змінюється, а тому 

змінюється й гіпотеза.  

 

ЦИКЛІЧНІСТЬ (ЗБИРАЙТЕ ПАЗЛ) 

Як зазначалося вище, первинна гіпотеза може змінюватися. Факти можуть не підтверджуватися та 
спростовуватися. Відповідно до цього ви починаєте уточнювати нові деталі й обставини. Саме такий підхід до 
виконання робочих завдань ми згадували раніше.  З кожним новим циклом уточнення гіпотези й нових завдань 
ви наближаєтесь до повного розкриття корупційного злочину та злочинної схеми. Таким чином, громадський 
детектив має дотримуватися циклічності у методиці збору інформації, як і в роботі в цілому.  
 
Іншими словами, розслідування - це пазл. Громадський детектив має сприймати кожен факт як шматочок 
загальної картини. А метод збору інформації - як перебирання цих шматочків. Щоб зібрати картину, до пазлів 
треба повертатися знов і знов. У цьому й полягає циклічність збору інформації. Лише коли громадський детектив 
відчує, що для кінцевого результату вже не потрібні шматочки пазлу, він може вважати розслідування готовим. 
 

 

 
 

7. Верифікація даних (перевірка, факт-чекінг) 
 

О. Кодунова 

 

 

❏ Головна зброя розслідувача - це сумнів! 
❏ Завжди намагайтесь знайти першоджерело інформації. 
❏ Дотримуйтесь правила “двох джерел” для одного факту, аби уникнути необ’єктивності. 
❏ Запитайте протилежну сторону, тобто сторону, щодо якої ви проводити розслідування. Це може 

дати цінну інформацію. З іншого боку, це відкине закиди до вас щодо упередженості 
розслідування. 

❏ Вчіться розпізнавати “фейкові факти”. 
❏ Точність важливіша сенсації. Будьте сумлінні та правдиві! 
❏ Інформацію з соціальних мереж та засобів масової інформації треба перевіряти особливо 

ретельно. 
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Численність відкритих джерел, що доступні онлайн, і публічних баз означає, що будь яке розслідування має 
охоплювати пошук, збір і перевірку інформації [28] 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 
 
Що таке «факт-чекінг»? 
Поняття «факт-чекінг» має витоки з традиційної журналістики. Точніше з принципів роботи редакції: 
редакційний фільтр - необхідна умова в технології роботи журналіста. Технологія ця обумовлена етичними 
принципами: незалежність, об'єктивність, неупередженість, точність. Завдяки дотриманню цих принципів 
з'являється довіра аудиторії і формується репутація. Факт - це підкріплена надійними свідченнями подія. У 
різних людей може бути різний погляд на один і той же інцидент, але з фактами не посперечаєшся. Саме тому 
факт повинен бути не просто встановлений, а перевірений, перевірений ще раз і «відлитий в граніті». Тому 
перекручування фактів - це злочин проти об'єктивності та точності. Гірше, якщо це свідомий злочин проти 
незалежності та неупередженості. Зовсім погано, коли це умисна маніпулятивна конструкція [27]. 
 
Факти проти фактоїдів (фейкових фактів) 
У сучасних цифрових комунікаціях все актуальнішим стає поняття «фактоїд». Це спочатку неіснуючий факт, який, 
після публікації в медіа, отримує живу реакцію і оцінку. А вони, в свою чергу, впливають на картину світу і дії 
людей. Не така вже й важлива істина насправді, якщо ефект реальний. 
 
Критичний підхід 
Головна зброя розслідувача - це сумнів. Професійне недовіра, перевірка реальності на міцність. Тут логіка й 
інструментарій фактчекінгу багато в чому збігається з методологіями і технологіями наукової роботи. Ба більше, 
спеціалізований для істориків курс з джерелознавства може суттєво підняти рівень якості роботи журналіста з 
джерелами. Чи то живі співрозмовники, чи матеріальні носії природного і штучного походження. 
 
Всі документальні джерела можна розділити на офіційні та неофіційні. 
 
Офіційні документи відрізняються певними ознаками, вони можуть мати вихідні дані (назва організації, 
адреса, логотип, банківські реквізити), відомості про адресата, вихідний та/або вхідний номер, авторство, 
підпис, печатку і т.д. Відкриті офіційні документи можуть бути опубліковані без згоди автора. Посилання на 
офіційний документ не вимагає розкриття джерела його походження, ці документи, переміщаючись, 
залишають сліди і легко копіюються.  
 
Неофіційні документи, як правило, відносяться до приватного життя людей, серед них журналістам найбільш 
часто можуть зустрітися листи, щоденники, розписки, фото- і відеоматеріали з особистих архівів. Незалежно від 
джерела походження, публікація неофіційних документів про приватне життя людей можлива тільки за їхньої 
згоди, за винятком тих випадків, коли право суспільства знати цю інформацію, переважає над правом власника 
зберігати її в таємниці. Отримуючи в своє розпорядження в процесі розслідування будь-який документ, ми 
підходимо до його оцінки, використовуючи кілька критеріїв: надійність, вірогідність, цінність, можливість 
використання. Надійність – впевненість у джерелі та походження документа, відсутність правових ризиків у разі 
невірогідності даних у документі. До числа безперечно надійних документів відносяться, наприклад, відповіді 
на інформаційні запити, публікації в друкованих ЗМІ, якщо ми збираємося дослівно відтворити їх з посиланням 
на джерело, офіційні заяви посадових осіб, нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого 
самоврядування. Вірогідність – вміст релевантних і неправдивих даних. Інформація, що міститься в документі, 
потребує додаткової перевірки, особливо, якщо цей документ не є офіційним, або отриманий з сумнівних 
джерел. Якщо це фальшивий документ, або до нього внесено зміни, що спотворюють його суть або зміст, ми не 
можемо вважати його правдивим. 
 
Газетні вигадки, плітки, чутки, домисли, фактоїди, маніпуляції, джинса, фейки несвідомі та зловмисні, технічні 
помилки та помилки - всій цій нечисті протистоїть факт-чекінг. Це потужна зброя, якою, на жаль, часто не 
вміють користуватися ті, хто працює в сфері масових комунікацій [27]. 
 

2. БАЗОВІ ПРАВИЛА ФАКТ-ЧЕКІНГУ 
 
Щоб оволодіти мистецтвом факт-чекінгу, потрібно освоїти і дотримуватися наступних базових правил: 
 
1. Шукайте першоджерело або підтвердження інформації з декількох незалежних джерел. 
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Це правило вже давно взяли на озброєння всі якісні редакції. Дістатися до першоджерела - професійна вимога 
для серйозного і відповідального розслідувача. Джерело - це людина, від якої виходить початкове 
висловлювання або дія. Це те саме першоджерело, «альфа і омега» факту. Також джерелом може бути людина, 
яка брала участь в подіях (очевидець) або близько знайома з першоджерелом. Ще краще, якщо джерело 
безособове і є засобом фіксації. Тоді воно позбавлене особистісних оцінок, переваг і застраховане від 
ментальних помилок. Це може бути будь-який пристрій - від термометра за вікном до відеореєстратора в 
машині. Але тут також знадобиться професійний сумнів факт-чекера: перевірити надійність показань приладу і 
встановити, чи не було стороннього втручання або впливу зовнішнього середовища. Ніколи не буває зайвим 
перевірити інформацію з різних джерел, взяти коментарі експертів і людей в темі. Але потрібно 
відокремлювати джерело від коментаря, в тому числі для кращого розуміння контексту читачами. Якщо хтось з 
розумним виглядом розмірковує за формулою «не читав, але засуджую», він не може бути джерелом. Такі 
висловлювання можуть доповнити та збагатити матеріал деталями й смислами. Головне не забувати, що це 
«вишеньки на торті», «бантики», прикраси, які не можуть замінити твердий скелет фактури й свідоцтв реальних 
джерел. 
 
2. Запитайте протилежну сторону 
З першого правила логічно випливає друге: скільки б джерел ви не опитали, якщо всі вони дотримуються однієї 
позиції, знаходяться в одному таборі, то ваш матеріал втрачає в об'єктивності. Якщо поспілкуватися з сотнею 
прихильників будь-якої закритої секти, то ви побачите приємну картину й одностайність. Тут кількість не працює 
на якість і об'єктивність. У будь-якій ситуації, як мінімум, є дві сторони, два полюси. Потрібно хоча б спробувати 
зв'язатися з усіма учасниками та зацікавленими сторонами, залученими в подію. Дуже часто журналісти 
ігнорують цей старий-добрий принцип, який рятує від прикрих проколів або навіть ганьби. 
 
3. Наступне необхідне вміння - вчитися розпізнавати фейки. Це не так просто, як може здатися на перший 
погляд. Під фейком треба розуміти не тільки усвідомлені підробки й симуляції. Це ще й недбалість, помилки і 
технічні помилки. Які, йдучи в масову свідомість, стають помилковою реальністю. Тому так важливо перевіряти 
написання імен, професій і звань згаданих людей, звіряти дати, назви, адреси та інше. Фейк може бути 
цілеспрямованим задумом і служити розвагою публіки.   
 
4. Пам'ятайте: точність фактів важливіша сенсації 
Емоції - небезпечний ворог розслідувача(відзначимо в дужках, що при цьому вони часто є кращим другом 
журналіста). У нашій роботі часто присутня спокуса піддатися загальному настрою і видати бажане за дійсне, 
йдучи на поводу «сенсацій». Деякі медіа із задоволенням випускають фактоїди, адже вони популярні в 
аудиторії. Поруч з емоціями часто йде недбалість, бажання швидше і першим розповісти світу гучну новину. Тут 
часто криється небезпека опублікувати брехню. 
 
5. Використовуйте соціальні мережі обережно 
Соціальні мережі одночасно полегшують і ускладнюють роботу розслідувачів. В ідеалі, по кожному факту, 
знайденому в них, треба знайти мінімум два-три підтвердження (бажано з прямою мовою). В процесі факт-
чекнігу необхідно розділяти інформацію і саме джерело. Точніше, перевіряти і те, й інше. Завдяки Інтернету і 
соціальним мережам завжди можна знайти сліди діяльності людини, зв'язатися з родичами та друзями, 
опитати колег і знайомих [27]. 
 

3. ПРАВИЛА ВЕРИФІКАЦІЇ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
 

● Зв'яжіться з людиною, яка завантажила/опублікувала новину. 
Це дуже важливо для перевірки. Зберіть додаткову інформацію і перевірте, чи є якісь вимоги до 
матеріалу, чи можна отримати дозвіл на використання інформації. 

● Порівняйте те, що він говорить з тим, що ви знаєте. 
Треба шукати інші облікові записи, які мають відношення до потрібних вам подій. Крім того, запитайте, 
чи є у користувача додаткові фотографії/відео, які вам можна переглянути. 

● Звірте дані про місце перебування. 
Twitter, Facebook та інші платформи дозволяють користувачам пов'язувати свої пости з місцем їх 
географічного перебування. Це ще одна ознака, що дозволяє визначити, чи дійсно знаходилася людина 
там, де вона говорить. 

● Використовуйте зворотний пошук по зображеннях. 
Фото, які, як стверджується, були зроблені  нещодавно, часто виявляються старими. Використовуйте 
Google Reverse Image Search або TinEye і ви побачите, чи з'являлося дане зображення в Інтернеті 
раніше. Ця функція також працює і для мініатюрних відео - і підкаже вам, де ще можна побачити це 
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онлайн. 
● Перевірте EXIF-дані фотографії. 

Кожне цифрове зображення містить метадані, які показують речі, які ви не бачите. Крім багатьох 
корисних даних, прочитання EXIF може, наприклад, допомогти визначити тип камери, яка зробила 
знімок. Іноді навіть бувають прописані географічні дані [26]. 

 

4. ФЕЙКОВІ НОВИНИ І СВІТЛИНИ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 
Фейкові світлини. 
Чимало доказів розслідувачі WikiInvestigation збиратимуть, зокрема,  у засобах масової інформації. Проте 
підробка знімків, фейкові та постановочні зображення в ЗМІ вже давно стали звичною справою. 
Не завжди фотографія заслуговує на довіру: на жаль, досить поширені різні види маніпуляцій з фотознімками: 

● Видача постановочної фотографії за документальну. 
● Маніпуляції з підписом до зображення. 
● Видалення (чи додавання елементів)із готової світлини (файла фотографії) за допомогою програмного 

забезпечення (наприклад, Photoshop). 
Що робити, якщо в Інтернеті ви побачили зображення до новини й сумніваєтеся в його відповідності тексту? 
Збережіть його на своєму комп’ютері й завантажте в сервіс Google Images (images.google.com). Якщо фотографія 
вже десь використовувалася, ви це побачите. Ви також зможете знайти першоджерело, в якому опис знімка 
вірогідно подано правдиво. Окрім цього, перевірити фото можна за допомогою пошуку зображень на сайтах 
tineye.com або snopes.com. Це хороший спосіб дізнатися, чи не було фото вже визначене як фейкове.  
 
Як фальшиві новини проникають в українські медіа?  
По-перше, фейки стають такими винахідливими або ж так вражають, що мимоволі ставиш під сумнів власну 
здатність до критичного мислення. По-друге, в гонитві за трафіком редакції спішать першими опублікувати 
гарячу новину, часто нехтуючи перевіркою контенту, який вони поширюють. А по-третє, часто редактори на 
стрічці новин - це малооплачувані та низькокваліфіковані працівники. Так, без злого наміру, медіа підхоплюють 
ті новини, які варто було б оминути десятою дорогою.  
 
 

Як розпізнати підробку? 

❏ Скептично ставтеся до заголовків. 
❏ Перевірте веб-адресу, на яку посилається публікація. 
❏ Вивчіть першоджерело. 
❏ Зверніть увагу на незвичайне форматування. 
❏ Вивчіть додані фотографії. 
❏ Перевірте дату публікації. 
❏ Вивчіть докази, на які посилається автор публікації. 
❏ Подивіться, як про цю подію пишуть інші видання. 
❏ Переконайтеся, чи не є історія жартом. 
❏ Пам’ятайте, що деякі історії навмисно подано як неправдиві 

(сатиричні новини та розіграші). 

 
 
У підсумку маємо зазначити, що у будь-якому випадку, факт-чекінг - це не звід непорушних правил. Це, 
насамперед, відповідальність, зацікавленість і небайдужість розслідувача, розуміння медіаландшафту плюс 
знання технологій і сервісів. 
 

Правові вимоги до доказування і доказів викладаються в «Правових аспектах вікі-розслідування» у 
розділі 3. 
 

 

8. Експертиза й оцінка результатів розслідування 
 

В. Внуков 
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❏ Юридична кваліфікація після закінчення розслідування має визначити, які саме порушення 
законодавства траплялися і які правоохоронні органи повинні реагувати на ці порушення. 

❏ Бажано до експертизи долучити юриста або особу, що має достатній досвід у проведенні 
антикорупційних розслідувань 

❏ Перевірте і переконайтесь, щоби усі припущення щодо корупційної схеми й протиправних дій були 
обґрунтовані фактами та підтверджені свідченнями. 

 

 
 

 

Результати закінченого розслідування перед публікацією мають пройти юридичну експертизу для визначення 
обґрунтованості висновків розслідування: повноти зібраних доказів і наявності причинно-наслідкових зв’язків. 
Бажано до цієї експертизи долучити юриста або особу, що має достатній досвід у проведенні антикорупційних 
розслідувань. 

 

 

Після експертизи юрист може рекомендувати посилити публікацію додатковими доказами, наприклад, 
розміщенням фотокопії підтверджуючих документів, свідченнями профільного експерта і т.п. 

Необхідним кроком юридичної експертизи є юридична кваліфікація дій осіб, щодо яких розслідування 
здійснювалось, а також кваліфікація викритої корупційний системи або явища. В результаті такої кваліфікації 
можна чітко визначити формулювання із зазначенням порушень законодавства, статтями законів і кодексів, з 
очікуваними санкціями. Так само ця кваліфікація допоможе посилити висновки публікацій. 
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В результаті кваліфікації результатів розслідування юрист зробить висновки, до компетенції (підслідності) яких 
правоохоронних органів належить матеріал розслідування і хто має реагувати на дане корупційне (або інше) 
правопорушення. 

Одним з результатів розслідування може бути недосконала система законодавства або прогалини в певних 
правовідносинах, що також виявляє юрист та пропонує шляхи вирішення проблеми: підготовка або участь в 
підготовці змін до законодавства і нормативних актів. 

Після юридичної експертизи готуються і відправляються відповідні звернення на вибрані органи з викладенням 
фактажу, кваліфікацією і додатками з доказами. 
 
 

Детальніші про завершення розслідування і розкриття результатів дивись в «Правових аспектах вікі-
розслідування» у розділі 4 

 

9. Звернення до правоохоронних органів та 
ухвалення рішення про публікацію 

В. Внуков 

 
 

❏ Зазвичай публікація і передача в правоохоронні органи (за наявності складу злочину) відбувається 
одночасно. 

❏ Якщо існує небезпека приховування доказів злочинцями або зацікавленими сторонами, то у цих 
випадках матеріали розслідування варто передати до правоохоронних органів і очікувати їх 
дозволу на публікацію. 

❏ Перевіряйте, як розглядається справа у правоохоронних органах і повідомляйте громадськість про 
реагування правоохоронців. 

 
 
Публікація результатів розслідування і (або) передача в правоохоронні органи вирішується громадським 
детективом або його командою, але бажано до цього рішення залучити юриста. Зазвичай публікація і передача 
в правоохоронні органи (за наявності складу злочину) відбувається одночасно. Виключенням можуть бути 
випадки, коли злочин готується або ще не закінчений і є небезпека приховування доказів. В таких випадках 
треба спочатку передати матеріали до правоохоронних органів, з якими варто встановити контакт щодо 
винайдених фактів злочину і очікувати їх дозволу на публікацію після проведення активних оперативних та 
слідчих дій. 
 

 
 

Реакцію державних органів на звернення громадських розслідувачів контролює юрист і розслідувальна 
команда з подвійною метою. По-перше, у разі неналежної реакції правоохоронців на звернення громадські 
розслідувачі продовжують листування з цим та іншими державними закладами й досягають належного 
реагування та вчинення заходів з притягнення корупціонера до відповідальності та зупинення корупційної 
схеми. По-друге, розслідувальна команда за результатами реакції правоохоронців доповнює публікацію 
фінальною розв’язкою історії або за допомогою додаткових публікацій створює публічний тиск на 
правоохоронні органи у разі, якщо вони не вживають необхідних заходів. 
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10. Публікація даних розслідування  

О. Кодунова 

 
 

❏ Перевірте, щоб у вашу публікацію не потрапили фейкові світлини або фейкові факти! 
❏ Якщо йдеться про використання приватного контенту для вашої публікації, запитайте у власника 

дозволу на публікацію. 
❏ У деяких випадках власник контенту може зажадати від вас оплати за його використання. Це 

буває не часто, але варто пам’ятати про таку можливість і завчасно з’ясовувати це питання з 
власником. 

❏ Посилайтесь на авторство щодо використаного контенту, якщо тільки власник інформації не 
забажає залишитись анонімним. 

❏ Під час контактів з власниками приватного контенту отримуйте “інформовану згоду” на 
публікацію їх матеріалів. Це означає, що автор контенту повинен розуміти, на що саме він дає 
дозвіл. Чудово, якщо у Вас є письмові свідчення про дозвіл. 

 
 
У листопаді 2017-ого розгорівся неабиякий скандал через звичайну, здавалося б, публікацію. Міноборони РФ 
розмістило у соцмережі пост з твердженням, що в його розпорядження надійшло "незаперечне 
підтвердження" забезпечення США прикриття боєздатних загонів "ІД" для використання їх і просування 
американських інтересів на Близькому Сході. Під постом Міноборони РФ опублікувало фотографії, які нібито 
доводять це. Проте британський журналіст і блогер Еліот Хіггінс зауважив, що докази - фейк. Оскільки одна з 
опублікованих Міноборони фотографій є … скріншотом з мобільної гри «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops 
Squadron».  
 
Отже, далі ми поговоримо про один з фінальних етапів - про публікацію даних. За яких умов можна викладати 
матеріал на загальний огляд? Чи підпадають під статтю про авторське право публікації із соціальних мереж? Як 
розпізнати фейкові світлини і хто несе відповідальність за неправдиву публікацію? Давайте з’ясуємо… 
 
Насамперед зверніть увагу на те, щоби у вашу публікацію не потрапили фейкові новини та світлини.  
 
Про верифікацію (перевірку, факт-чекінг) йшлося у попередньому розділі, тому відсилаємо вас до нього, якщо є 
потреба розібратись, як перевірити отриману інформацію і не покладатись на фейки.  
 
А тепер детальніше про права та обов’язки тих, хто робить публікації. 
 
Існують важливі відмінності між кадрами, які направляються безпосередньо в конкретну організацію, і 
матеріалом, який публічно завантажується в мережу. Найголовніше - пам'ятати, що коли хтось завантажує 
фотографію або відео (навіть в соціальні мережі), то авторське право залишається за ним. Тому, якщо ви хочете 
завантажити картинку або відео для використання в інших програмах, необхідно спочатку отримати на це 
дозвіл. Якщо ви просто хочете вбудувати матеріал, використовуючи наданий усіма соцмережами код 
вбудовування, то юридично отримувати дозвіл не треба. Проте, з  етичної точки зору було б доцільно 
звернутися до людини, яка створила контент, і повідомити її, де і як ви збираєтеся його використовувати. 
 
Отримання дозволу 
Адвокати завжди наполягають, аби всі угоди фіксувалися в офіційно підписаному договорі. Однак в ажіотажі 
подій дня стало нормою домагатися дозволів безпосередньо в соціальній мережі. Це має багато переваг, 
насамперед тим, що  дає можливість прямого діалогу з користувачем, який поділився матеріалом. 
Уміння ставити правильні питання при контакті допоможе вам і з верифікацією. Найважливіше питання - чи 
дійсно той матеріал зафіксувала саме ця людина? Вражає, яка велика кількість людей завантажує для своїх 
каналів чужий контент. Нерідко вони будуть «давати дозвіл» на використання, хоча й не матимуть на це права. 
Вам потрібно поставити основні питання про їх місце перебування, а також уточнити, що ще вони могли бачити, 
- все це з метою допомогти вам перевірити справжність того, що вони, за їхніми запевненнями, засвідчили 
особисто. Якщо людина щойно пережила душевну травму або шок, вона, в принципі, все ще може перебувати в 
небезпечній ситуації. Ви повинні переконатися, що інсайдер чи жертва у безпеці та здатна вести діалог. 
Коли отримуєш дозвіл, важливо також бути максимально чесним щодо того, як ти плануєш використовувати 
даний матеріал, файли або відео. Якщо ви маєте намір отримати ліцензію на відео з максимальним 
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охопленням, то потрібно пояснити це таким чином, щоб власнику контенту було ясно, що саме мається на увазі. 
 
Оплата 
Усталеного стандарту для оплати за подібний контент не існує. Одні хочуть за свій матеріал оплату, інші ні. Є 
задоволені тим, що організації використовують їх фото або відео, якщо на них вказується ім'я автора. Інші ж, 
навпаки, не хочуть згадки своїх імен. Тому ви, запитуючи дозвіл на використання контенту, повинні поставити ці 
питання. Потрібно подумати і про наслідки застосування матеріалу. Наприклад, людина виклала фрагмент 
контенту, і, з якихось міркувань, поділилася ним тільки зі своїм вузьким колом рідних і близьких. Але вона й не 
уявляла, що її розшукає розслідувач. 
 
Авторство 
Наш досвід і аналіз показують, що переважній більшості людей оплата не потрібна. Достатньо згадування 
прізвища. Це не просто ілюстрація правоти - це також питання прозорості відносин з аудиторією. Чітко 
встановлених стандартів на вказівку імен немає, бо у кожного користувача своє оригінальне ім’я.  І оскільки ви 
не сплачуєте  за використання чужого матеріалу, вам варто враховувати  їхні побажання. Майте на увазі, що 
вбудований контент зникне з вашого сайту, якщо він був видалений з соціальної мережі власником облікового 
запису. Тому потрібно докладати максимум зусиль, щоб відшукати оригінал файлу, особливо якщо ви плануєте 
тримати контент довгий час. 
 
Дотримання етики 
Насамперед, пам'ятайте: коли ви працюєте з матеріалом, знятим іншими, ви повинні ставитися до власника 
такого контенту з повагою. Ви повинні наполегливо працювати над перевіркою правдивості свідчень, а також 
бути максимально відкриті в спілкуванні з аудиторією. Розслідувачі відповідальні за те, щоб використовувати 
контент з дотриманням етичних норм. Те, що хтось публічно виклав частину контенту у соцмережі, не означає, 
що він зважував наслідки його появи у проекті WikiInvestigation. Необхідно отримувати інформовану згоду, а не 
просто обмежуватися кивком. Це означає, що автор контенту повинен розуміти, на що саме він дає дозвіл. Коли 
справа доходить до вказівки імен, необхідно домовлятися з людьми, чи хочуть вони бути згадані, і якщо так, то 
яким саме чином [28]. 
 
 

Додатки  

 

Додаток 1.     Міжнародний досвід використання потенціалу громадянських активістів і 
викривачів корупції (whistle-blowers) для викриття корупції організаціями 
громадянського суспільства (мас-медіа та недержавні неприбуткові організації - НДО) 

Л. Волошенко 

 

Вступ 
 
Рада OECD з питань доброчесності у публічному секторі, що представляє найрозвиненіші країни світу зі зрілою 
демократією та міцними державними інституціями, у своїх рекомендаціях [1] у протидії корупції робить наголос 
на належному і відкритому державному урядуванні, культурі, лідерстві, професіоналізмі, внутрішньому і 
зовнішньому нагляді та контролі у публічному секторі, функціонуванні політичної системи, і лише на 
останньому місті згадує заохочення інституцій громадянського суспільства, серед яких окремо згадує 
«сторожових псів» (Watchdogs) і мас-медіа. Тому не випадково, що провідний міжнародний досвід розвинених 
країн (OECD) [2], який можна використати під час антикорупційних розслідувань спільними зусиллями 
представників громадянського суспільства, стосується саме розслідувальної журналістики. У свою чергу 
журналісти-розслідувачі все більше долучають до своїх розслідувань громадськість. Натомість провідний досвід 
інтегрованої моніторингової та адвокаційної діяльності [3]організацій громадянського суспільства широко 
представлений у перехідних країнах або країнах, що розвиваються. Очевидно, це пов’язано з відносною 
слабкістю державних інституцій у цих країнах і вадами їхніх політичних систем, що обумовлює той факт, що у 
багатьох цих країнах вагомою рушійною силою реформ є саме організації громадянського суспільства. Окремі 
громадянські антикорупційні розслідування - це нове суспільне явище, досвід якого практично не має 
висвітлення у світових виданнях. Тому саме з цих позицій ми розглянемо релевантний світовий досвід, що 
можна використати у методології громадянських антикорупційних розслідувань, пошуку партнерів і побудові 
розслідувальних команд: 

http://www.oecd.org/gov/ethics/recommendation-public-integrity.htm
http://www.oecd.org/gov/ethics/recommendation-public-integrity.htm
https://www.oecd.org/corruption/putting-an-end-to-corruption.pdf
https://www.oecd.org/corruption/putting-an-end-to-corruption.pdf
https://www.oecd.org/corruption/putting-an-end-to-corruption.pdf
https://www.u4.no/publications/doing-accountability-differently-a-proposal-for-the-vertical-integration-of-civil-society-monitoring-and-advocacy/
https://www.u4.no/publications/doing-accountability-differently-a-proposal-for-the-vertical-integration-of-civil-society-monitoring-and-advocacy/
https://www.u4.no/publications/doing-accountability-differently-a-proposal-for-the-vertical-integration-of-civil-society-monitoring-and-advocacy/
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● Досвід спільної роботи команд журналістів-розслідувачів, експертів і громадських активістів; 
● Краудсорсинг (участь місцевих громад і експертних спільнот) у журналістських розслідуваннях; 
● Мотивація викривачів корупції та особливості співпраці з ними; 
● Досвід здійснення факт-чекінгу (перевірка або верифікація фактів); 
● Залучення громадськості та партнерських організацій до антикорупційного моніторингу і розслідувань. 

  

Співпраця журналістів-розслідувачів, експертів і громадських активістів 
  
У дописі Anne Koch [4]на порталі Global Investigative Journalism Network наведена думка Drew Sullivan [5], 
відомого журналіста з OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project): «Нам не варто відставати від 
часу. Те, що ми традиційно називаємо журналізмом, зникає через розмитість ролей між активістами, 
блогерами, громадянськими непрофесійними журналістами, «сторожевими псами» і журналістами. Якщо 
розглянути їх окремо, вони роблять подібні речі – усі вони розслідувачі». Саме тому ми вважаємо досвід 
журналістських розслідувань надзвичайно важливим для громадських активістів, що провадять антикорупційні 
розслідування. 

У дослідженні, що виконувалось командою авторів під егідою The Reuters Institute for the Study of Journalism at 
the University of Oxford  [6] підкреслюється важливість поєднання зусиль організацій, що займаються 
антикорупційними розслідуваннями з НДО (недержавними організаціями), що провадять суспільно спрямовану 
адвокаційну діяльність. Цю думку підкреслює приклад співпраці розслідувальної журналістської організації 
OCCRP (International Consortium of Investigative Journalists) та Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо 
протидії поширенню шкідливих технологій будівництва з використанням азбесту. Інший широко відомий 
спільний проект стосується співпраці OCCRP та Transparency International, які задля підвищення ефективності 
кооперації та протидії глобальній корупції заснували Global Anti-corruption Consortium [7]. У цьому консорціумі  
OCCRP публікує історії розслідувань і створює глобальну мережеву платформу для спільних проектів, а 
Transparency International  здійснює адвокацію та кампанії, що спрямовані на довготривалі зміни. До 
консорціуму так само залучаються інші недержавні організації на рівні глобального або національного 
антикорупційного руху. Ефект кооперації досягається, коли інформація поширюється між партнерами з різним 
підґрунтям на систематичній основі. Варто зауважити, що частина цієї інформації має бути у публічному доступі 
для громадян, інтереси яких прямо пов’язані з цією інформацією. Крім того, публічність інформації сприяє 
долученню широких кіл громадян та організацій до розслідувальної та адвокаційної діяльності. 
  

Краудсорсинг у журналістських, громадських і кримінальних розслідуваннях 
  
Нещодавнє видання The Reuters Institute for the Study of Journalism [6] наводить дуже показовий приклад, як 
може здійснюватися співпраця громадських активістів-розслідувачів і національної поліції. 13 квітня 2013 року 
під час проведення масового марафонського забігу у Бостоні (США) неподалік від фінішної лінії сталися два 
потужних вибухи, що вбили 3 людини та травмували 170 інших. Переслідування злочинців, що здійснили цей 
жахливий терористичний акт, закінчилось вже за чотири дні, коли вони були ідентифіковані та схоплені 
поліцією. Окрім офіційних правоохоронних органів, до розслідування долучились широкі кола громадськості, 
що провадили мережеве «паралельне розслідування»  онлайн. Ці групи, сформовані та сконфігуровані 
самостійно громадянами відповідно до завдань, отримали назву «cyber-vigilantes» або «digilantes». Групи 
використовували потужний потенціал колективних інтелекту, знань та ресурсів задля спільної мети. Це явище 
отримало назву «краудсорсинг». У випадку з Бостонським марафоном громадські «кібер-шукачі» викривали та 
ділились інформацією, ресурсами, аби допомогти поліції в кримінальному розслідуванні терористичного акту.  

Ми розуміємо, що під час тих трагічних подій були наявні виключні умови, і співпраця між громадськими 
активістами й поліцією у такому форматі не відбувається щоденно, тому саме у розслідувальній журналістиці 
існують інші приклади, коли журналісти-розслідувачі й широка громадськість та експерти співпрацюють 
щоденно на постійній основі. Уроки цієї співпраці, що отримала назву краудсорсинг, можуть бути успішно 
використані для громадських антикорупційних розслідувань.  

Краудсорсинг у журналістиці можна визначити як дії спеціально запрошених груп людей з метою зробити 
внесок у репортерське завдання, таке, як збір новин, отримання специфічних даних, проведення аналізу, 
надання власного досвіду, певних документів…,  у відповідь на чітко окреслений відкритий заклик до співпраці. 
За останнє десятиліття ми стали свідками не тільки численних прикладів надання громадянами корисної 
інформації журналістам відомих медіа-видань, але й вражаючих прикладів співпраці онлайн на спеціальних 
платформах, що дозволило широкій громадськості взяти участь у пошуку та отриманні суспільно важливої 

https://gijn.org/2018/02/02/investigative-journalists-ngos-can-work-together/
https://gijn.org/2018/02/02/investigative-journalists-ngos-can-work-together/
https://www.occrp.org/en/50-other/biographies/1707-drew-sullivan
https://www.occrp.org/en/50-other/biographies/1707-drew-sullivan
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-01/Global%20Teamwork%20The%20rise%20of%20collaboration%20in%20investigative%20journalism.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-01/Global%20Teamwork%20The%20rise%20of%20collaboration%20in%20investigative%20journalism.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-01/Global%20Teamwork%20The%20rise%20of%20collaboration%20in%20investigative%20journalism.pdf
https://www.transparency.org/whatwedo/activity/global_anti_corruption_consortium
https://www.transparency.org/whatwedo/activity/global_anti_corruption_consortium
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-01/Global%20Teamwork%20The%20rise%20of%20collaboration%20in%20investigative%20journalism.pdf


34 

інформації [6] (The Reuters Institute for the Study of Journalism at the University of Oxford, Global Teamwork: The 
Rise Of Collaboration In Investigative Journalism, 2018) 

Серед численних прикладів варто навести найбільш відому в Україні платформу "Bellingcat", що дозволила 
долучити до розслідувань широку спільноту і отримати якісно нові дані.  Яскравий приклад краудсорсингового 
розслідування [8] – це відновлення подій і деталей по російському "Буку",  що вразив малайзійський літак над 
Донбасом. 

У 2007 році Paul Bradshaw, англійський онлайн-журналіст і блогер (протягом 2010-2015 років він також викладав 
як запрошений професор у City University's School of Journalism у Лондоні), розпочав роботу зі створення 
розслідувальної онлайн платформи Help Me Investigate [9], що мала допомогти кожному громадянину провести 
розслідування на користь публічних інтересів. У 2009 році вона почала працювати за фінансової підтримки 
Channel 4 та Screen West Midlands. Вперше суб’єктом розслідування став громадянин, а не медіа-організація. 
Головним став результат громадського розслідування, а журналістська історія стала другорядним побічним 
продуктом [10]. Журналістам пропонувалось долучитись до уже розпочатого громадськими активістами 
розслідування або приєднатись на етапі, коли вже отримані певні результати розслідування. Але згодом модус 
платформи дещо змінився і сфокусувався на підтримці місцевих громадських редакторів (людей без 
журналістської освіти), що наповнювали платформу розслідуваннями з певного тематичного переліку. 
Платформа «Help Me Investigate» не мала бізнес-моделі, тому по закінчені фінансування з боку Channel 4 та 
Screen West Midlands платформа свідомо перейшла на волонтерські принципи роботи. Низка розслідувань, що 
були проведені за допомогою платформи, мали широкий резонанс і були опубліковані великими медійними 
організаціями Сполученого королівства. У 2011 році платформа оголосила про відкриття свого програмного 
коду і очікувала розвитку платформи спільнотою програмістів на волонтерських засадах, але без суттєвих 
наслідків. 

Оскільки більша частина роботи громадських розслідувачів здійснюється на волонтерських засадах, варто 
згадати мотиваційні фактори для громадян, що долучаються до журналістських розслідувань. Tanja Aitamurto 
(заступник директора Brown Institute for Media Innovation, Stanford University), узагальнила дані досліджень і 
визначила головні фактори [11], чому люди беруть участь у краудсорсинговій журналістиці: 

● Бажання вплинути на суспільне благо; 
● Бажання здійснити свій внесок в плюралістичні погляди стосовно певної історії або теми; 
● Прагнення до рівності та намагання пом’якшити асиметричне використання багатства й інформації; 
● Досягнення самовдосконалення через  отримання нових знань або навчання колег і партнерів; 
●  Участь в обговореннях і розв’язаннях питань задля побудови власної ідентичності. 

  

Мотивація викривачів корупції та особливості співпраці з ними. 
 
За міжнародною практикою, викривачем корупції [12] є особа, яка надає будь-яку інформацію про діяльність, 
яка є незаконною, неетичною або неправильною в організації, яка є приватною або публічною. Це розкриття 
інформації про незаконну діяльність, яка загрожує або шкодить інтересам суспільства, про зловживання в 
рамках діяльності організації, державного органу або компанії. 

У дослідженні, що було проведене в Единбурзькому  університеті [13] і опубліковане у 2013 році, були детально 
розглянуті фактори, що впливають на стосунки журналістів-розслідувачів і викривачів корупції. Більша частина 
викривачів корупційних дій (далі в тексті «викривачі») спочатку намагається вирішити питання на «нижчому 
рівні». Вони повідомляють про факти, що стали їм відомі, керівництву компанії або закладу, де вони працюють, 
або у спеціалізовані антикорупційні відділи чи органи, звертаються до свого депутата або правозахисної 
громадської організації. І лише менша частина викривачів звертається безпосередньо до журналістів як до 
останнього прихистку, коли вони бачать, що їхні зусилля вирішити проблему марні, спеціалізовані 
антикорупційні органи жодним чином не реагують або, навіть, пов’язані з корупціонерами. 

Треба взяти до уваги, що дуже часто лише завдяки втручанню журналістів і широкому розголосу проблеми 
вдається досягти глибокого викриття усіх деталей злочинних дій та домогтися належного реагування на ці дії. 
Існує класичний приклад, коли у 2005 році медична сестра відділення інтенсивної терапії Тоні Хофман 
повідомила адміністрацію лікарні у місті Квінсленді про підозрілі дії лікаря-хірурга Джаянта Патела, що 
призвели до смерті кількох пацієнтів. Адміністрація лікарні почала розслідування, яке дало обмежені 
результати. І лише широкий розголос справи у багатьох журналістських виданнях примусив ретельно дослідити 
факти і встановити зв’язок між навмисними діями лікаря і смертями більше ніж 80 пацієнтів лікарні протягом 
декількох років. 
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Важливим є питання щодо мотивів, якими керуються викривачі, коли вирішують повідомити про факти корупції 
або зловживання. Найчастіше викривачі не мають жодної користі від свого вчинку, а керуються пошуком 
справедливості. Дуже часто (на другому місті по частоті) викривачі діють через відчуття обурення, гніву, 
бажання помсти або покарання винних, зокрема у випадках, коли викривач уже зазнав утиску винних осіб 
через свою принципову позицію. Пошук справедливості та бажання покарати винних – два найчастіших мотиви, 
що, до того ж, дуже часто діють спільно. Вагомість особистої користі або отримання переваг як мотиву 
виявилась у дослідженні досить обмеженою. Інші мотиви, що мають обмежене значення, перелічують потребу 
визнання та слави, політичні інтриги, торгівлю інформацією, дезінформацію з метою дискредитації журналіста 
або бажання виправдати себе (у випадку, коли особа була залучена у злочинні дії). 

Інший аспект взаємин з викривачем стосується верифікації інформації. Журналісти часто висловлюють 
викривачу прохання про можливість надати документальні підтвердження отриманих відомостей. Іноді 
отримати документи буває досить складно. Але треба взяти до уваги, що документальні підтвердження – це 
потужний засіб від дискредитації як журналіста, так і викривача. Це у спільних інтересах обох, бо перевірено 
часом, що перша реакція злочинця на викриття – спроба особисто дискредитувати журналіста або викривача і 
відволікти увагу від змісту обвинувачень. За наявності переконливих документів  це майже неможливо. 

До яких журналістів найчастіше звертаються викривачі? Дослідження показує, що це журналісти та організації, 
які прагнуть перетворень у країні й довели, що здатні досягти результату не тільки у оприлюдненні викритих 
фактів, а й у формуванні публічної думки та належного реагування компетентних державних органів. Другий 
важливий фактор – здатність журналіста або організації забезпечити у разі потреби анонімність викривача і 
захистити його персональні дані від злочинного зламу. Досягається це певними технічними засобами захисту 
інформації, якими має володіти журналіст. Інші фактори, що поступаються частотою першим двом: репутація і 
авторитетність видання, охоплення аудиторії, канали розповсюдження, тематична спрямованість, наявність 
досвіду у розслідуванні аналогічних проблем, здатність журналіста протистояти домінантним наративам, що 
поширюються на замовлення впливових осіб. У деяких випадках викривачі перевіряють здатність журналіста 
належно розпорядитись інформацією, надаючи її поступово окремими частинами. 

Підсумовуючи результати дослідження, варто підкреслити, наскільки важливою є роль викривачів корупції у 
антикорупційних розслідуваннях. Саме тому викривачі суспільно важливої інформації отримали другу назву – 
«громадянська розвідка», без якої нема розслідувальної журналістики. 

Світовий досвід здійснення факт-чекінгу (перевірка або верифікація фактів) 

Факт-чекінг (Fact checking) – це акт перевірки фактичних припущень в нехудожньому творі для з’ясування їх 
вірогідності та правдивості. Факт-чекінг може здійснюватись перед публікацією (ante hoc) або після неї (post 
hoc).  Факт-чекінг після публікації здійснюється зазвичай окремими експертами або медійними організаціями. 
Факт-чекінг до публікації зазвичай проводять всередині організації, що публікує факти. У цьому розділі ми 
згадаємо факт-чекінг після публікації («post hoc»), оскільки публікація у мас-медіа може бути джерелом цінної 
інформації для громадянського розслідувача, а співпраця розслідувальної команди з факт-чекінговими 
експертами може значно покращити результативність рослідування. Питання внутрішнього («ante hoc») факт-
чекінгу перед публікацією буде розглянуте у іншому розділі методичних рекомендацій. 

За даними Reuters Institute for the Study of Journalism at Oxford University (22 листопада, 2016) [14] експертний 
факт-чекінг , не пов’язаний з медіа, загалом є характерною рисою для країн півдня і сходу Європи на противагу 
Західній Європи і США, де рівень довіри до мас-медіа суттєво вищій і де більша частина факт-чекінгу 
провадиться всередині медійних організацій. Окрім медійного і експертного факт-чекінгу виділяють також 
«реформаторський» факт-чекінг, що є близьким до експертного, але здійснюється НДО, що провадять 
адвокаційну діяльність, спрямовану на реформи й соціальні зміни у суспільстві. Що є цікавим – це те, що 
експертні й «реформаторські» факт-чекінгові інституції, виходячи з власних статутний інтересів, часто 
намагаються встановити партнерські стосунки з іншими організаціями та мас-медіа для поширення інформації 
й досягнення позитивних змін у суспільстві. Практичні кейси з партнерських стосунків факт-чекінгових 
організацій в Україні будуть наведені у наступній главі. Згідно з даними Duke Reporters’ Lab [15], в Україні 
налічується чотири організації, що залучені до систематичної діяльності з факт-чекінгу. Як і в інших країнах 
півдня і сходу Європи, в Україні жодна з них не пов’язана з журналістською діяльністю у сфері антикорупційних 
розслідувань. 
 

Залучення громадськості та партнерських організацій до антикорупційного моніторингу і розслідувань 
  

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/The%2520Rise%2520of%2520Fact-Checking%2520Sites%2520in%2520Europe.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/research/files/The%2520Rise%2520of%2520Fact-Checking%2520Sites%2520in%2520Europe.pdf
https://reporterslab.org/fact-checking/
https://reporterslab.org/fact-checking/
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Антикорупційна ініціатива OECD CleanGovBiz повідомляє про успішні кейси в Індії, Кенії, Нігерії [16], де була 
впроваджена онлайн-система, що заохочувала громадян повідомляти за допомогою e-mail про випадки, коли 
державні службовці вимагали у них хабарі. На основі цих повідомлень місцеві НДО (недержавні організації) 
провадили адвокаційну діяльність, спрямовану на зменшення корупційних ризиків в державних закладах і 
правоохоронних органах. Аналогічні [17]антикорупційні моніторингові та розслідувальні НДО присутні повсюди 
у багатьох транзитних країнах і країнах, що розвиваються. 
  
Британські дослідники Daniel Hough and Serena Verdenicci (2015) [18] стверджують, що широке залучення 
громадськості до антикорупційної діяльності змінює ставлення до корупції у країні, оскільки корупція пов’язана 
з проблемою здатності громадян до колективних дій. Класичним є кейс, коли у Кенії у 1996 році моніторингові 
недержавні організації виявили схему розкрадання бюджетних коштів [19],виділених на освіту, і залучили 
громадськість до масової антикорупційної кампанії, внаслідок чого зменшили втрати бюджету на 54%. Вільний 
доступ до інформації та вільні медіа – найвагоміші чинники [20]залучення й ефективності дій громадськості. Але 
згодом виявилось, що вільний доступ до інформації, взятий окремо без використання важелів впливу на 
державні установи, не вирішує проблему. 
  
Не дивлячись на широке впровадження онлайн-платформ з  відкритих публічних даних і відкритого урядування 
(наприклад, Extractive Industries Transparency Initiative, Open Government Partnership), підзвітність і здатність 
державних установ реагувати на потреби громадян та поліпшувати публічні послуги залишається низкою. 
Дослідження Anti-corruption Research Centre U4 [3]пропонує покращити прозорість, підзвітість державних 
установ і публічну участь в урядуванні (Transparency, Participation and Accountability - TPA) за допомогою 
вертикальної багаторівневої інтеграції інституцій громадянського моніторингу та адвокації, і залучення до дій 
реформістських кіл у державному секторі. Коаліції цих інституцій мають охоплювати місцевих громадських 
активістів і організації, регіональні, національні та міжнародні об’єднання. Концепція вертикальної інтеграції 
була відпрацьована коаліцією організацій громадянського суспільства у Мексиці на межі 21 століття за 
підтримки Світового банку, а згодом у інших країнах. В Україні де-факто ця схема працює у вигляді так званого 
«сендвіча» [21] - поняття, визначення якому надав американський соціолог Jonathan Fox [22] у 2014-15 рр. 
 
 

Додаток 2.     Як можна використати міжнародний досвід для розробки адаптованої 
методології для онлайн-платформи wiki-розслідувань 
 

Л. Волошенко 

 
Світовий досвід проведення антикорупційних розслідувань із залученням громадськості та експертів з НДО 

(недержавних організацій) дозволяє виділити низку критично важливих факторів, що розслідувачі корупції 

мають врахувати. 
  

Успіх розслідувань залежить від довіри між членами розслідувальної команди. 

У статті Alina Mungiu-Pippidi, поважної дослідниці проблем корупції, в журналі “Journal of Democracy” (2016 
рік) [23] зазначається: «Ці країни [такі, як Україна] мають плюралізм та свободу, але їм бракує здатності до 

колективних дій…». Ця проблема пов’язана передусім із браком довіри між державними установами, 

недержавними інституціями та громадянами, так само між окремими громадянами. Так само брак довіри 

негативно впливає на міжособисту співпрацю. Тому від самого початку зусилля проектної команди та 

розслідувальних груп мають бути спрямовані на розбудову довіри. 

По-перше, дуже важливим під час формування команди розслідувачів є уникнення дублювання сфер 

відповідальності, що може створити конкуренцію між особами або залученими організаціями. В команді мають 

бути чітко визначені ролі та розподілені обов’язки, обговорені умови публікації даних розслідування. 

Конкуренція має бути зведена до мінімуму [6]! По друге, із самого початку група має прояснити інтереси осіб і 

організацій, що долучаються до розслідування. Наприклад, громадський детектив зацікавлений у передачі 

матеріалів розслідування у правоохоронні органи і притягненні корупціонера до відповідальності, журналісти 
зацікавлені у публікації, викривачі корупції – у покаранні посадовців, що зловживають владою, експерти –  у 

цікавих кейсах, професійному зростанні і авторитеті, представники НДО – в адвокаційній діяльності, 

регуляторних та законодавчих змінах. Не припускається існування конфлікту інтересів, що зумовлений бізнес-

інтересами, посадою, родинними зв’язками та ін. Або наявність конфлікту інтересів має бути задекларована від 

самого початку, що має зберегти довіру між членами команди. 

Дотримання членами розслідувальної команди конфіденційності під час розслідування так само пов’язане з 

довірою між членами команди. Наведемо яскравий приклад: під час розслідувань так званих «Панамських 

http://www.oecd.org/cleangovbiz/
http://www.oecd.org/cleangovbiz/
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/50350066.pdf
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/50350066.pdf
http://www.corruptionwatch.org.za/about-us/who-we-are/about-corruption-watch/
http://www.corruptionwatch.org.za/about-us/who-we-are/about-corruption-watch/
http://sro.sussex.ac.uk/56890/
http://sro.sussex.ac.uk/56890/
http://www.gsdrc.org/docs/open/hdq973.pdf
http://www.gsdrc.org/docs/open/hdq973.pdf
https://www.u4.no/publications/evidence-of-citizen-engagement-impact-in-promoting-good-governance-and-anti-corruption-efforts/
https://www.u4.no/publications/evidence-of-citizen-engagement-impact-in-promoting-good-governance-and-anti-corruption-efforts/
https://www.u4.no/publications/evidence-of-citizen-engagement-impact-in-promoting-good-governance-and-anti-corruption-efforts/
https://www.u4.no/publications/doing-accountability-differently-a-proposal-for-the-vertical-integration-of-civil-society-monitoring-and-advocacy/
https://www.u4.no/publications/doing-accountability-differently-a-proposal-for-the-vertical-integration-of-civil-society-monitoring-and-advocacy/
https://www.u4.no/publications/doing-accountability-differently-a-proposal-for-the-vertical-integration-of-civil-society-monitoring-and-advocacy/
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/01/05/ukrainians-are-protesting-corruption-and-using-a-new-approach-heres-how-it-works/?utm_term=.9e2959008bb8
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/01/05/ukrainians-are-protesting-corruption-and-using-a-new-approach-heres-how-it-works/?utm_term=.9e2959008bb8
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/01/05/ukrainians-are-protesting-corruption-and-using-a-new-approach-heres-how-it-works/?utm_term=.9e2959008bb8
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https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-01/Global%20Teamwork%20The%20rise%20of%20collaboration%20in%20investigative%20journalism.pdf
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документів» (Panama Papers) понад 400 журналістів з різних частин світу працювали протягом року над цими 

паперами, але жодного витоку інформації не сталось. Нарешті усі історії були опубліковані журналістами 

одночасно за попередньою домовленістю. Головні запобіжники порушення конфіденційності даних 

розслідування за думкою дослідників - це втрата репутації, рейтингу, для журналіста – професійні втрати. Для 

новачків-учасників на платформі, які ще не отримали власний кредит довіри, має бути опція обмеженого 

доступу до даних. Іншій варіант -  багаторівнева система доступу, де доступ до інформації у повному обсязі 

отримують лише ті, хто має надійну репутацію. 

 

Успіх розслідувань залежить від залучення компетентних експертів 

Важливість залучення профільних експертів відповідно до специфіки розслідування не можна перебільшити. 

Не усі експерти воліють працювати на гонорарній основі. Оскільки громадське антикорупційне розслідування 

за визначенням спрямоване на соціальні ефекти та не передбачає отримання прибутку, у першу чергу варто 

залучати у розслідувальні команди експертів, що мають не матеріальну мотивацію, а прагнуть до 

справедливості у суспільстві, самореалізації, набуття цікавого досвіду або зміцнення професійного авторитету. 
Окремо варто згадати партнерські стосунки з факт-чекінговими організаціями, з якими варто встановлювати 

партнерські стосунки. 

Згідно з даними Duke Reporters’ Lab [15], в Україні налічується чотири організації, що залучені до 

систематичної діяльності з факт-чекінгу. 

● Команда Voxukraine  (https://voxukraine.org) - працює з 2015 року. Це експертна організація, що 

переважно спеціалізується на економічних питаннях. Публікує ґрунтовні дослідження 2-3 рази на 

місяць. 

● Команда Factcheck (http://www.factcheck.com.ua) – працює з 2016 року. Основу команди складають 

професіонали зі школи для державних службовців. Організація бере участь у створенні спеціальних 

передач на Espreso.TV 

● Команда Стоп Фейк (https://www.stopfake.org) - заснована у 2014 році як засіб контрпропаганди проти 

російських фейкових новин. Пов’язана зі школою журналістики НаУКМА. 
● Слово і діло (https://www.slovoidilo.ua/) - засновник Віталій Коршунов. Організація спрямовує свій 

аналітичний потенціал на перевірку фактів стосовно постатей української політики. 

Сфера факт-чекінгового моніторингу в Україні стрімко розширюється, з’являються нові організації та експерти, 

до цієї роботи починають долучатись українські мас-медіа. 

 

Успіх розслідувань залежить від інтеграції груп розслідувачів з організаціями громадянського суспільства, що 
здійснюють адвокацію інтересів суспільства: 

Співпраця команди розслідувачів з організаціями громадянського суспільства має чисельні переваги. По-перше, 

ці організації мають ґрунтовний досвід і розуміння, саме які проблеми є найактуальнішими для місцевого 

контексту. Експерти цих організацій можуть надати цінну інформацію, що визначить рамки антикорупційного 

розслідування і допоможе зосередитись на актуальних і реалістичних завданнях розслідування і таким чином 

посприяє уникненню витрат зайвих зусиль на другорядні питання. В Україні існує низка організацій, що 

спрямовують свою діяльність на суспільно важливі зміни. Наприклад, Реанімаційний пакет реформ (РПР) 

(http://rpr.org.ua/)  – потужна коаліція провідних громадських організацій та експертів України, які об’єдналися 
заради просування та імплементації реформ в Україні. РПР функціонує як координаційний центр для  82 

неурядових організацій та 22 експертних груп, котрі розробляють, просувають і контролюють реалізацію 

реформ. І кількість учасників платформи постійно зростає. Учасники платформи проводять дослідження різних 

сфер українського суспільства, корупційних ризиків, провадять антикорупційні розслідування, узагальнюють 

досвід, готують законопроекти і співпрацюють з комітетами Верховної ради, проводять кампанії адвокації, 

інформаційні кампанії в засобах масової інформації. 

Варто згадати також досвід Всеукраїнської громадської організації «Стоп корупції», (http://stopcor.org/) що 

поєднує правозахисну діяльність, спрямовану на місцеве самоврядування в регіонах України, з 

розслідувальною журналістикою. Мережа громадських правозахисників і розслідувачів «СтопКору», що 

охоплює понад 30 міст і регіонів України, досліджує корупційні ризики на місцевому рівні, а журналісти-

розслідувачі та юристи з центрального офісу організації перевіряють інформацію, розслідують кейси, 
створюють сюжети за матеріалами місцевих громадських активістів для спеціальної щотижневої програми 

антикорупційних розслідувань на «5 каналі». Усі матеріали викритих корупційних схем передаються у 

правоохоронні органи, а результати їх розгляду систематично контролюються. Медійна підтримка 

антикорупційних розслідувань впливає на громадську думку і створює тиск на корумпованих посадовців. 

Комплексні дії ВГО «Стоп корупції» дозволяють досягати відчутних результатів по більшості викритих 

випадків корупції. Такій спосіб дій, що спрямований на кінцевий результат, отримав назву «громадянська 

журналістика прямої дії». 
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Треба згадати ще один аспект, чому варто долучатись до великих мереж громадських організацій. Це питання 

безпеки розслідувачів. Згадаймо приклад. У 2017 році широко відома в Україні онлайн платформа «YouControl» 

(https://youcontrol.com.ua/) з аналізу відкритих даних і державних реєстрів зазнала необґрунтованих утисків від 

державних правоохоронних органів.  Сервіс «YouControl» використовують не лише приватні фірми й 

корпорації, а й численні неприбуткові громадські та медійні організації, що дозволяє їм здійснювати 

ефективний антикорупційний моніторинг державних установ і посадовців. Після сумнівного втручання 

правоохоронців у діяльність «YouControl» і виникнення загрози припинення діяльності платформи, велика 

кількість відомих громадських організацій виступила з колективною заявою і стала на захист цієї платформи, 

що вплинуло на громадську думку і дозволило платформі « YouControl»  продовжити роботу в Україні. 

Успіх розслідувань залежить від залучення викривачів корупції до розслідувань: 

Інсайдерська інформація (це інформація, яку надають викривачі корупції або, іншими словами, особи, що 

працюють в організації, яка стала предметом розслідування) є надзвичайно важливим джерелом, що може 

вирішальним способом вплинути на результати розслідування. Але в Україні працівники досить рідко 

викривають корупцію у своїх організаціях. Чому це так детально розглядає проект «Солідарність Проти 

Корупції» (2017 рік) [12]? Серед важливих причин такого становища наступні: 

● Це забирає у людини багато зусиль і часу; 

● Загроза безпеці викривача корупції та його родині; 

● Відсутність  зручних механізмів, як людина може повідомити про факт корупції; 

● Безкарність корупціонерів призводить до зневіри людей у правосудді. 

Кількість викривачів, які повідомляють про випадки корупції у реальному житті, а не просто заявляють про 

готовність повідомити, становить лише 2%. 34,6% громадян України вважають це даремним, 17% не вважають 

це необхідним, майже 8% вважають це небезпечним і ще майже 5% не бажали або побоювались надавати своє 

ім’я. Це проблема, оскільки громадяни не бажають залучатися до викриття корупції і, окрім того, є 

толерантними до неї. Майже третина українців готова виправдовувати корупцію, коли це стосується їхніх 

інтересів. Отже, щоб людина наважилася викрити корупцію, зазвичай мають бути дотримані гарантії безпеки й 

анонімності, захист трудових прав від адміністративного та морального тиску, існування незалежного органу із 

захисту прав викривачів. 

Зокрема, як зазначають Нестеренко О. В. і Шостко О. Ю. (2016 рік) [24], серед надійних гарантій захисту 

викривачів є: 

1. гарантування анонімності особам, які повідомляють про правопорушення в установі, організації; 

2. створення надійних каналів, через які викривачі можуть робити розкриття; 

3. створення спеціального досудового механізму щодо захисту прав викривачів; 

4. гарантування захисту від репресій на робочому місці; 

5. звільнення від юридичної відповідальності за розкриття інформації; 

6. встановлення права повідомляти суспільно необхідну інформацію в ЗМІ, неурядовим організаціям, у 

парламентські комітети чи комісії та ін.; 

7. встановлення соціальних гарантій у разі звільнення; 

8. матеріальна винагорода. 

Успіх розслідувань залежить від зручних і безпечних технологій для спільної роботи. В Україні існує цікавий 

досвід створення каналів повідомлення інформації для викривачів корупції. Наприклад, Український інститут 
публічної політики спільно з Талліннським технічним університетом створили онлайн-ресурс «Хабардокс» 

(https://xabardocs.org/) для захищеного анонімного повідомлення про випадки корупції. На цьому ресурсі 

присутні зареєстровані журналісти, і викривач може вирішити, кому з них він надасть інформацію. Інший 

приклад: Українська мережа викривачів «CORRUPT UA» створила надзвичайно цікавий крауд-мепінговий 

(crowd-mapping) інструмент для повідомлень про корупцію (http://corruptua.org/map/) – інтерактивну мапу 

України, на яку викривач корупції може нанести позначку про факт корупції з описом. 

На жаль, стверджувати, що досвід цих платформ в Україні є потрібним користувачами, буде перебільшенням. 

Вважаємо, що це зумовлено тим, що ці платформи створені окремо від громадських розслідувальних мереж та 

правоохоронних органів, і тому вони опиняються поза увагою потенційних викривачів. З цього погляду, 

інтегрований підхід, наприклад, міжнародного журналістського проекту OCCRP, що має російськомовну 

версію сайту і надає можливість викривачу корупції надіслати захищене повідомлення 

(https://www.occrp.org/ru/become-a-whistleblower/), варто взяти до уваги під час розробки онлайн-систем 

повідомлень про корупцію. 

Технології для спільної роботи команди розслідувачів, зокрема для спільної роботи онлайн, мають передбачати: 

● Засоби комунікації членів розслідувальної команди, що є зашифрованими і захищеними від 

несанкціонованого перегляду; 

● Здатність поширювати інформацію всередині розслідувальної команди та можливість працювати над 

спільними документами; 

https://youcontrol.com.ua/
https://youcontrol.com.ua/
http://vykryvachi.trudovi.org/article/chomu-v-ukrayini-ridko-vykryvayut-koruptsiyu/
http://vykryvachi.trudovi.org/article/chomu-v-ukrayini-ridko-vykryvayut-koruptsiyu/
http://acrec.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/03_vlppk_Whistleblower-book_color_ukr_light-site.pdf
http://acrec.org.ua/wp-content/uploads/2017/02/03_vlppk_Whistleblower-book_color_ukr_light-site.pdf
https://www.xabardocs.org/
https://www.xabardocs.org/
https://xabardocs.org/
http://corruptua.org/map/
http://corruptua.org/map/
http://corruptua.org/map/
https://www.occrp.org/ru/become-a-whistleblower/
https://www.occrp.org/ru/become-a-whistleblower/
https://www.occrp.org/ru/become-a-whistleblower/
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● Засоби аналізу великих об’ємів цифрових документів, що є предметом досліджень, а також мати 

інтегровані модулі для пошуку релевантної інформації у веб-мережі; 

● Збереження конфіденційності за допомогою шифрування та інших технік, що забезпечують захист 

даних; 

● Захисні системи мають відстежувати зовнішній трафік до мережі з метою запобігання сторонньому 

втручанню. 

Зі свого боку користувачі онлайн-платформи для спільної роботи розслідувальної команди мають навчитись 

правилам безпечної роботи та вміти використовувати функціональність платформи. З цією метою можна 

проводити тренінги, розміщувати на платформі підручники й методичні рекомендації, навчальні відеоматеріали 

тощо. 

Успіх розслідування залежить від наявності необхідних ресурсів 

Можливість залучити фінансові ресурси на розслідування від ЗМІ за рахунок грантів або краудфандінгу є 

найкращою перспективою [6]. Але, на жаль, культура філантропії в Європі низька порівняно зі США, тому 

європейські команди розслідувачів через брак власних ресурсів часто покладаються на зацікавлені сторонні 
фонди та організації. У цьому випадку можуть виникнути питання конфлікту інтересів, які треба заздалегідь 

прояснити, щоб уникнути перешкод у майбутньому і втрати незалежності у розслідуванні. Крім того, варто 

чітко з’ясувати зі спонсором та сформулювати мету і критерії успіху розслідування.  

В Україні існує цікавий досвід залучення коштів, що надають приватні особи на провадження журналістських і 

громадських розслідувань через українську краудфандингову платформу «Big Idea». Наприклад, 

східноукраїнська мережа громадянської журналістики «Накипіло» у 2018 розпочала і успішно здійснила 

кампанію по збору коштів (https://biggggidea.com/project/mediaproekt-nakipilo/) на свої проекти. «Громадянська 

журналістика» означає, що актуальні для суспільства проблеми, в тому числі корупція, висвітлюють 

громадянські активісти без журналістської освіти. 

Враховуючи український і світовий досвід, зокрема досвід британьської платформи «Help Me Investigate» (що 

був розглянутий у попередньому розділі), доводиться зробити висновок про доцільність мати визначену бізнес-

модель підтримки онлайн-платформи для спільної роботи розслідувальних команд. Ця модель може 
передбачати залучення сторонніх грантів на визначені розслідування та на інші потреби відповідно до 

пріоритетів донорів. Певні розслідувальні проекти можуть профінансувати великі медійні організації. Вагомий 

внесок у фінансування можуть скласти кошти від приватних осіб (крауд-фандінг) за умов прозорості й 

підзвітності щодо використання цих коштів. Але у будь-якому випадку треба взяти до уваги, що громадське 

розслідування за визначенням не може будуватись повністю на платній основі, витрати мають бути 

мінімальними, добре обґрунтованими та підтримувати лише діяльність осіб, що задіяні у розслідуванні 

більшість часу. 

 

 

 

Додаток 3.     Класифікація джерел інформації за Марком Лі Хантером [25] 
 

А. Лагутенко 

 

 

Наразі Україна знаходиться на шляху інтеграції до провідних світових спільнот “Західного світу”. Поступово 

відкриваються державні реєстри та бази даних, державні органи стають відкритими та відповідальнішими. Тому 

громадський детектив може користуватись все більшою кількістю джерел інформації. У цьому сенсі ми все 

більше наближаємось до можливостей, які дає громадянам відкрите суспільство. Саме тому ми вважаємо за 

доцільне згадати класифікації джерел, які наводять “західні журналісти”. Наприклад, у своєму навчальному 
посібнику з проведення журналістського розслідування Марк Лі Хантер [25] пропонує таку класифікацію: 

1) Інформація. Опубліковані матеріали в ЗМІ, доступ до яких можна отримати в публічній бібліотеці або ж 
архівах відповідних ЗМІ: газети, журнали, радіо, Інтернет, спеціалізовані видання, наукові видання. 
Наприклад, громадські організації можуть відстежувати зміни в тих чи інших Законах і фіксувати їх в своїх 
публікаціях. 

2) Бібліотеки освітніх центрів. У тому числі бібліотеки державних або приватних університетів, медичних 
коледжів, бізнес-шкіл тощо. Подекуди подібні бібліотеки мають зручніший підхід до роботи з базами 
даних, більш широкі ресурси та сучасніше обладнання, ніж публічні бібліотеки. Приклад: Пікет 
споживачів, який, за словами представників компанії-об’єкта, закінчився провалом, насправді завдав 
катастрофічних втрат ринковій капіталізації цієї компанії. Розслідування цього факту було можливим 
лише завдяки звітам фінансових аналітиків, що були в базі даних бібліотеки школи бізнесу INSEAD. 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-01/Global%20Teamwork%20The%20rise%20of%20collaboration%20in%20investigative%20journalism.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-01/Global%20Teamwork%20The%20rise%20of%20collaboration%20in%20investigative%20journalism.pdf
https://biggggidea.com/project/mediaproekt-nakipilo/
https://biggggidea.com/project/mediaproekt-nakipilo/
http://ru.unesco.kz/story-based-inquiry-a-manual-for-investigative-journalists
http://ru.unesco.kz/story-based-inquiry-a-manual-for-investigative-journalists
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3) Державні органи насправді продукують більше інформації, ніж будь яке інше джерело. Доповіді про 
події, що складаються в разі будь-якої похибки в роботі, та звіти про перевірки є в більшості своїй 
публічними і містять масу детальної інформації. Наприклад, мешканці району столиці надіслали численні 
скарги в міську владу. Де ці скарги? Який департамент їх отримав? Чи провів перевірку? І які результати 
цієї перевірки? Ця інформація є публічною і здебільшого надається офіційно. 

4) Бібліотеки державних органів. У міністерствах, парламенті, органах державного управління зазвичай є 
власні архіви, бібліотеки. Подекуди в них можна знайти інформацію, яку на момент розслідування 
офіційний (часто причетний) орган приховує. Тим не менш, матеріали з архівів держустанов можна 
отримувати офіційними каналами. Наприклад, сірійський журналіст отримав звіти, котрі йому 
відмовились надавати силові структури, завдяки Національній бібліотеці. 

5) Суди. У судах можна знайти матеріал, який дуже часто дає старт резонансним розслідуванням. У 
реєстрах судових рішень, в архівах судів можна знайти підтвердження багатьом фактам і ексклюзивну 
інформацію. А за підготовкою належних звернень, навіть ті дані, які на момент розслідування офіційне 
джерело приховує. Прикладом можуть слугувати чисельні гучні скандали, пов’язані з офшорними 
компаніями політиків. Зв’язки компаній з об’єктами рослідування часто виходять на широкий загал саме 
завдяки судовим рішенням. 

6) Установи, що сприяють розвитку економіки. Місцева торгово-промислова палата зазвичай публікує 
масу матеріалів у своєму регіоні, в яких представлена різноманітна інформація щодо зайнятості 
населення, галузей економіки, підприємств тощо. Наприклад, у ході розслідування смерті немовляти у 
лікарні із торгово-промислової палати було отримано рекламну листівку, в якій зазначалась група 
громадян, котрі подали позов до суду на цю лікарню. 

7) Кадастрові установи збирають відомості про власників майна. Часто також про непогашені кредити 
стосовно до цього майна. В Україні це джерело інформації доволі плідне. Ледь не щомісяця розслідувачі 
(громадські активісти, журналісти, молодіжні організації) публікують скандальні матеріали, побудовані 
якраз на матеріалах із кадастру. 

8) Звіти публічних акціонерних компаній та прес-релізи. Річні звіти, дані обов’язкової звітності та 
аналогічні документи містять купу цікавої інформації про компанії. Те саме стосується і прес-релізів, котрі 
зазвичай повідомляють принципи, що лежать в основі стратегії підприємств. Якщо фірма займається 
зовнішньою економічною діяльністю, її обов’язкова закордонна звітність може містити більше 
інформації, ніж надається вітчизняними державними органами. Подібні матеріали можуть спричинити 
розслідування діяльності будь-якої великої компанії та простежити ланцюжок, що пов’язуватиме її з 
чиновниками, політиками, правоохоронцями. 

9) Реєстри компаній. В кожній компанії є установи, які ведуть облік власників компаній. Незалежно від того, 
чи реалізують вони цінні папери, чи ні. Закритість української влади призвела до створення 
альтернативних реєстрів компаній. Тим самим зробивши таких канал отримання офіційної інформації 
дуже популярним і ефективним в українських реаліях. 

10) Міжнародні організації, що надають технічну, фінансову допомогу або ж інформацію про ситуацію в 
окремих країнах. Газета Кот-д’Івуару скористалась аудитом Євросоюзу та показала, що уряд цієї країни 
не за призначенням витратив десятки мільйонів доларів міжнародної допомоги. 
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