
Підтримка запобігання корупції та проведення розслідувань 
шляхом залучення громадськості на місцевому рівні

(WikiInvestigation)

1. Аннотація
Україна водночас знаходиться у стані двох воєн – війна за територіальну цілісність та війна проти 
організованої повномасштабної корупції, що глибоко проникла у економічну, соціальну та 
політичну сфери країни.
Для проведення ефективної антикорупційної діяльності, органи державної влади повинній йти на 
декілька кроків попереду за злочинців. З цією метою методологія розслідувань повинна весь час 
вдосконалюватись, включаючи в себе нові технологічні рішення, а також ефективні методи 
співпраці із особами та групами осіб, що надають якісну інформацію, потрібну для прийняття 
конкретних рішень.

2. Формулювання проблеми
Незважаючи на те, що існує велика кількість онлайн-інструментів для проведення розслідувань, 
все ще не вистачає ефективної платформи для підтримки комплексного та безперервного діалогу 
між активістами та громадськістю задля виявлення корупційних справ на місцевому та 
центральному рівнях.

3. Вирішення проблеми
З метою вирішення вищевказаної проблеми, Фонд Інновацій та Розвитку (IDF) разом із 
партнерами впроваджують проект “Підтримка запобігання корупції та проведення розслідувань 
шляхом залучення громадськості на місцевому рівні” (скорочена назва: WikiInvestigation), що 
фінансується Європейським Союзом. 

Зокрема, проект складається із наступних частин:  

I. Онлайн-платформа WikiInvestigation.

Платформа дасть доступ до цифрових даних, створених багаточисленними користувачами. 
Механізм її функціонування схожий до Вікіпедії, що дозволяє створювати розслідування та 
завантажувати дані, в той час як інші користувачі зможуть їх доповнювати.   

Платформа WikiInvestigation застосовуватиме принцип, за яким будь-який новий запис повинен 
посилатися на конкретне джерело (публікацію), а ініціатор конкретної справи або будь-який інший 
користувач може довести достовірність завантаженої інформації за допомогою доказів, або її 
спростувати. У такому разі координатор розслідування (досвідчений чи перевірений користувач) 
повинен приймати рішення стосовно того, чи залишати дані, чи їх видаляти, якщо інформація не 
доведена; дане рішення залежить від заздалегідь визначених критеріїв.   
Платформа створює систему, де кожна особа може перетворитись на цивільного розслідувача та 
знайти партнерів для розкриття корупційних справ.

Це означає пряме залучення суспільства до антикорупційних справ, де кожна дія та внесок мають 
велике значення. Платформа – це унікальне місце для комплексних розслідувань, що базується на 
швидкому зворотньому зв’язку, рівності всіх користувачів та повній анонімності кожного. 

Цей проект фінансується
Європейським Союзом

Цей проект реалізовується
Фондом Інновацій та Розвитку

Погляди, висвітлені в цій публікації, можуть не співпадати із поглядами Європейської Комісії.



II. Мережа слідчих у Києві та п’яти пілотних містах (Харків; Одеса; Дніпро; 
Чернівці; Житомир), що будуть займатись наступним:

   проведення розслідувань у стратегічних сферах Проекту (охорона здоров’я, освіта, соціальна 
сфера; екологія та прирордні ресурси; кримінальна юстиція) через платформу WikiInvestigation;
   створення активної комунікації із місцевими координаторами із п’яти пілотних міст;
   нарощення потенціалу та інтересу, а також мотивації серед місцевих активістів у межах пілотних 
міст для визначення сфери розслідування, за яку вони будуть відповідальними.

III. Ефективне судове переслідування та запобігання корупції у межах 
п’яти пілотних міст у визначених сферах діяльності, базуючись на 
інформації, отриманої із платформи WikiInvestigation:

   передача стратегічних судових справ із платформи WikiInvestigation до правоохоронних органів та 
подальше їх опрацювання;
   розробка стратегічних документів та тематичних досліджень, які потім будуть повідомлятися 
державним установам для закриття корупційних прогалин, висвітлених на платформі WikiInvestiga-
tion;
   водночас, команда проекту буде займатися інформуванням зацікавлених груп та широких верств 
населення на центральному та місцевому рівнях.

4. Очікувані результати:

   активісти об’єднають зусилля задля надання аналітичних даних, потрібних для прийняття рішень 
правоохоронними органами, наділеними слідчими повноваженнями (включаючи новостворені 
агенції), з метою сприяння правоохоронній  розслідувальній діяльності;
   передача аналітичних даних, отриманих під час розслідувань, (у формі тематичних досліджень та 
програмних документів) до відповідних державних органів, приведе до зміни політики та існуюючих 
практик, мінімізації чи закриття корупційних прогалин;
терпимість громадськості до корупції зменшиться, оскільки проведені розслідування призведуть до: 
  (a) переслідування злочинців; та
  (b) подальшого запобігання корупції;
   проект заохочуватиме вмотивованих громадян - громадських активістів, журналістів-розслідувачів 
та ін. - досліджувати та подавати/доповнювати корупційні справи на платформі в режимі онлайн;
   функція продажу інформації на платформі спонукатиме різних активістів витрачати достатньо 
часу на пошук інформації, співставляти різні дані та отримувати відповідні висновки, що сприятиме 
подальшому розслідуванню даної корупційної справи.

5. Тривалість проекту
15 грудня, 2017 – 15 грудня, 2020 (36 місяців). 
 
6. Партнери проекту
Інститут прикладних гуманітарних досліджень, StopCorruption, Нова Країна,
Автомайдан, Global Ukraine, Bendukidze Free Market Center.
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