
 

 

Програма*  

підготовки Уповноважених, відповідальних за запобігання корупції  

(комплаєнс - офіцерів)  

«Антикорупційний комплаєнс» 

 

понеділок 

10.00 11.30 

 

Відкриття заходу. Поняття комплаєнс. Антикорупційний комплаєнс. 

Конкурентні переваги бізнесу з впровадженою комплаєнс політикою 

Олександр Окунєв,  

Голова Правління  

Професійна асоціація  

корпоративного управління (ПАКУ) 

  

11.30 11.45 Перерва на каву 

11.45 13.15 

 

Правове регулювання попередження корупції в бізнесі 

Олександр Окунєв 

 Міжнародні нормативні документи 

 

13.15 14.00 Перерва на обід 

14.00 15.30 

 

Правове регулювання попередження корупції в бізнесі (продовження) 

Олександр Окунєв 

 Вимоги законодавства інших країн, що застосовується до українських 

суб'єктів підприємництва 

 Вимоги українського законодавства 

 

15.30 15.45 Перерва на каву 

15.45 17.15 

 

Антикорупційні розслідування в Україні та за кордоном (розгляд 

кейсів) – висновки з чужих помилок та практичні поради 

Олександр Окунєв 

вівторок 

09.30 11.00 

 

Впровадження антикорупційних заходів в організаціях 

Олег Бойко, 

незалежний консультант з питань корпоративного 

управління, управління ризиками та комплаєнсу (GRC) 

 Поняття організації, модель організації 

 Місце й роль антикорупційного комплаєнс в організації, модель трьох 

ліній захисту 

 Кар'єра в антикорупційному комплаєнс 

 Складові елементи антикорупційного комплаєнс  

 

11.00 11.15 Перерва на каву 

11.15 12.45 

 

Антикорупційна програма (АКП). Нагляд за АКП. Основні елементи 

АКП 

Олег Бойко 

 Політика щодо подарунків і гостинності 

 Політика в сфері доброчинної діяльності та підтримки політичних партій  

 

12.45 13.45 Перерва на обід 

13.45 15.15  

Центр  
міжнародного  

приватного  
підприємництва  

 



 
Основні елементи АКП (продовження) 

Олег Бойко 

 Політика в сфері конфлікту інтересів 

 Антикорупційна перевірка контрагентів 

 

15.15 15.30 Перерва на каву 

15.30 16.30 

 

Практичне завдання: Про що уповноваженому з АКП говорити з: 

 фінансовим директором,  

 головним юристом,  

 керівником управління кадрів,  

 IT-директором? 

 

16.30 17.15 

Презентація компанії YouControl  

Ігор Курочка, 

Начальник відділу Підтримки та навчання компанії YouControl   

 

17.00 17.30 Самостійна робота учасників  

середа 

09.30 11.00 

 

Кодекс етики 

Олег Бойко 

  

11.00 11.15 Перерва на каву 

11.15 13.15 

 

Внутрішній контроль та звітність 

Олег Бойко 

 види заходів контролю 

 поняття про внутрішній контроль 

 модель COSO 

 взаємодія АКП та фінансового контролю 

 

13.15 14.00 Перерва на обід 

14.00 15.30 

 

Управління корупційними ризиками 

Олег Бойко 

 

15.30 15.45 Перерва на каву 

15.45 17.15 

 

Практичні вправи: 

1. Визначення та оцінка ризиків. 

2. Представлення результатів у вигляді «ризик-реєстру» і «тепломапи» 

3. Аналіз результатів 

4. Постановка прикладу ситуації з підвищеним ризиком та дій з її 

вирішення 

 

17.15 17.45 Самостійна робота учасників  

четвер 

09.30 11.00 

 

Канали для консультацій і повідомлень про порушення («Гаряча 

лінія»). Реакція на виявлені порушення 

Олег Бойко 

 

11.00 11.15 Перерва на каву 

11.15 12.00 

 

Ділова гра «повідомлення про порушення» 

 

12.00 12.30 
Робота з персоналом. Комунікація і тренінги; інформація і заохочення 

Олег Бойко 

12.30 12.45  



 
Заключне слово: Оцінка ефективності, моніторинг та вдосконалення 

АКП 

 

12.45 13.45 Перерва на обід 

13.45 15.15 

Запровадження «лінії довіри»: досвід українських компаній.  

 

Олег Лагодієнко,  

директор компанії «Етиконтроль» 

15.15 15.20 Технічна перерва 

15.20 16.20 

 

Корпоративна розвідка в системі комплаєнс 

Павло Верхняцький, 

 засновник і генеральний директор COSA  

 Комплаєнс в сучасних геополітичних умовах 

 Комплаєнс як визначальна складова корпоративної безпеки 

 Інструменти і методи корпоративної розвідки в системі комплаєнс 

 

16.20 16.30 Перерва на каву 

16.30 18.00 

 

Тестування учасників Програми 

 

18.00 17.00 Самостійна робота учасників 

 п’ятниця  

10.00 10.30 

 

Підготовка до групової презентації фінальної вправи 

 

10.30 10.45 Перерва на каву 

10.45 13.15 

 

Групові презентації фінальної вправи «Побудова системи заходів з 

метою мінімізації визначених корупційних ризиків в модельній 

компанії» 

 

13.15 14.00 Перерва на обід 

14.00 15.00 

 

Стандарт ISO 37001 «Системи менеджменту протидії корупції»  

Павло Матюшко,  

тренер і консультант міжнародної компанії S.I.C. Global Inc. 

по стандарту ISO 37001: 2016  

«Системи менеджменту боротьби з хабарництвом» 

 

15.00  16.30 

 

 Антикорупційний комплаєнс: практика українських компаній 

Олексій Поволоцький,  

директор департаменту з корпоративного управління,  

ризик-менеджменту та комплаєнс ДТЕК,  

Катерина Науменко,  

начальник відділу комплаєнс менеджменту ДТЕК   

16.30  17.00 

 

Урочисте вручення сертифікатів учасникам Програми, що успішно 

склали тести і виконали фінальну групову вправу 

 

 У програмі можливі деякі зміни.  


