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Питання для обговорення

1. Визначення комплаєнс. Антикорупційний комплаєнс
• Хто очолює та відповідає за впровадження програм

антикорупційного комплаєнс в компанії?

• Співвідношення функцій комплаєнс, управління ризиками, юридичного
забезпечення, служби внутрішнього аудиту

2. Чому потрібно запроваджувати процедури
антикорупційного комплаєнс:
• Вимоги міжнародних договорів; законів інших країн, що мають

екстериторіальну дію

• Вимоги українського законодавства

• Конкурентні переваги бізнесу із запровадженою комплаєнс
політикою
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Поняття антикорупційного комплаєнс



Що таке комплаєнс?

Compliance – це система заходів щодо управління ризиками не
дотримання вимог:

• законів України та інших країн

• інших нормативних документів, стандартів ...

• етичних норм (кодексів поведінки)
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Сфери застосування функції 
комплаєнс

1. Антимонопольне регулювання

2. Протидія корпоративному шахрайству та корупції

3. Захист персональних даних

4. Корпоративні відносини

5. Захист прав споживачів

6. Трудові відносини

7. Екологічні стандарти

8. Технічні стандарти

9. Дотримання вимог щодо санкцій

10. Інші
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Що таке антикорупційний 
комплаєнс?

Система заходів щодо управління ризиками не
дотримання вимог законів України та інших країн,
інших нормативних документів, стандартів та
етичних норм (кодексів поведінки) що стосуються
боротьби з корупцією.
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Чому сьогодні про антикорупційний 
комплаєнс?

• Події останніх двох років свідчать про спробу
глобального розвороту України зі сходу на захід

• Такий розворот може бути успішним лише за
умови кардинальної зміни загального ставлення
до факторів, що обумовлюють успішність бізнесу в
країні

• Один з таких факторів – ставлення до корупції
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Чому корупційний бізнес нестійкий?

1. Пряма залежність успіху від персоналій (що буде завтра?)

2. Особиста безпека власників і топ-менеджерів завжди під
загрозою

3. Невірне сприйняття працівниками матеріальних стимулів
Тільки два приклади:
1. У квітні 2014 російська «дочка» Hewlett-Packard визнала свою провину

в порушенні FCPA в справі про дачу хабарів російським урядовцям з
метою отримання великого контракту з Генеральною прокуратурою
РФ. Загальна сума штрафів - $108 млн.

2. Daimler Chrysler Automotive Russia ZAO (DCAR) - російська дочірня
компанія Daimler в 2010 р. погодилася виплатити $27,26 млн. в якості
кримінальних санкцій. DCAR звинувачувалася в участі в практиці
виплати хабарів іноземним урядовцям з метою укладення
контрактів з держструктурами на придбання автомобілів Daimler.
Компанія використовувала корпоративні рахунки, касу, офшорні
рахунки, шахрайські платіжні схеми та посередників.
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Чому корупційний бізнес нестійкий?

4. Втрата кращих співробітників - питання часу

5. Ринки:
• при переорієнтації з Росії на Захід - хто там буде партнером?(UK Bribery

Act передбачає відповідальність компанії, що здійснює діяльність у
будь-якій країні світу через філії, дистриб'юторів, постачальників,
підрядників, працівників тощо)

• на глобальному ринку (наприклад, ринку ЄС) конкуренти моментально
«задавлять», ініціюючи антикорупційні, антимонопольні та інші
розслідування)

• допуск до державних тендерів є все більш проблематичним

6. За скільки і кому можна продати корупційний бізнес?
Логіка потенційного покупця:
• якщо є корупція, значить бізнес неефективний без неї
• покупець відповідає за все, скоєне купленою компанією раніше
• якщо вся компанія досі була «заточена давати» - змінювати

ситуацію буде складно, довго і дорого
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Хто відповідає за стійкість бізнесу?

Класичний «трикутник» відповідальності 
Ради директорів:

1. Governance

2. Compliance

3. Risk
Жодна антикорупційна програма не буде 

ефективною без «strong voice from the top»!!!
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Служба Compliance і суміжні з  нею:

• Юридична служба

• Служба внутрішнього аудиту

• Служба управління ризиками

• Служба економічної безпеки
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Чому потрібно запроваджувати процедури 
антикорупційного комплаєнс

Центр 

міжнародного  

приватного  

підприємництва 



Комплаєнс: регулювання

Українська юридична особа

Внутрішнє регулювання Зовнішнє регулювання

- локальні акти української ЮО

- глобальні політики 

(від штаб-квартири)

Законодавство 

України та інших країн, де 

ведеться бізнес

Кодекси

професійних 

асоціацій

Міжнародні акти та іноземні

антикорупційні

закони (UK Antibribery Act, FCPA, 

US Sunshine Act etc.)



ISO 37001: міжнародний стандарт 
антикорупційного комплаєнс у бізнесі

Опублікований: 13 жовтня 2016 року

Детально про стандарт (англ.; рос.):

https://www.iso.org/ru/iso-37001-anti-
bribery-management.html

Текст (англ.):

https://www.sist.org.cn/xwzx/tzgg/2018
04/P020190301519827489288.pdf



ISO 37001: сертифікати відповідності 
отримані компаніями України



Найбільш значущі зарубіжні закони

FCPA

Foreign Corrupt Practices Act

• Набрав чинності в США в 1977 році з метою:

1. запобігання та утримання від виплати хабарів іноземним
урядовцям

2. більшої прозорості у фінансовій звітності

3. створення конкурентного середовища для компаній, що діють
за кордоном

• У липні 2020 Міністерством юстиції США опубліковано A Resource
Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act Second Edition

• Текст тут: https://fcpablog.com/wp-content/uploads/2020/07/fcpa-
guide-2020_final.pdf
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Найбільш значущі зарубіжні закони

UK Bribery Act

Закон Великобританії «Про протидію корупції»

• Ухвалений у 2010; набрав чинності 01.07.2011

1. Подібні до FCPA цілі, але більш суворі положення

2. Широке трактування порушень

3. Покриває виплату хабарів урядовцям і комерційний підкуп

• Міністерство юстиції Великобританії опублікувало
Керівництво по його застосуванню - The Bribery Act 2010 –
Guidance

• Оригінал тексту The Bribery Act 2010 – Guidance тут:
http://www.justice.gov.uk/downloads/legislation/bribery-act-2010-guidance.pdf
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Закон Великобританії «Про протидію 
корупції»

Корупційні злочини:

1. Пропозиція, обіцянка або передача хабара, а також вимога
хабара, згода його прийняти або отримання хабара
(«активне» та «пасивне» хабарництво) – ст. 1 та ст. 2

2. Підкуп іноземної посадової особи з метою отримання,
збереження бізнесу або отримання переваг під час його
провадження – ст. 6

3. Корпоративна відповідальність за нездатність запобігти
хабарництву, що вчиняється від імені комерційної організації
– ст. 7
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Закон Великобританії «Про 
протидію корупції»

Підсудність:

1. До відповідальності за злочини, передбачені ст. ст. 1; 2 та 6
Закону притягуються (а) особи, що скоїли злочин на території
Великобританії, та (б) резиденти Великобританії, що скоїли
злочини за кордоном

2. До відповідальності за злочини, передбачені ст. 7 Закону
притягуються юридичні особи, що ведуть свій бізнес (хоча б
частково) у Великобританії, незалежно від того, де скоєно
злочин, який не вдалося запобігти, а також від того, де
зареєстрована компанія
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Закон Великобританії «Про протидію 
корупції»

«Пов'язані особи, що діють в інтересах компанії»:

До відповідальності за злочини, передбачені ст. 7 Закону
притягуються юридичні особи, що не змогли запобігти скоєння
в їх інтересах злочинів, передбачених ст. ст. 1; 2 та 6:

1. Співробітником

2. Філією, дочірнім або спільним підприємством

3. Дистриб'ютором

4. Постачальником, підрядником

5. Посередником

Перелік не є вичерпним.
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Закон Великобританії «Про 
протидію корупції»

Для того, щоб уникнути відповідальності по ст. 7, компанія
має довести виконання нею 6 принципів:

1. Відповідність процедур корупційним ризикам – мають
бути прийняті процедури, які зрозумілі усім і які легко
виконувати

2. Заінтересованість та участь найвищого керівництва

3. Оцінка корупційних ризиків

4. Комплексний аналіз (працівники, контрагенти тощо)

5. Комунікація (включаючи навчання)

6. Комплексний контроль, перевірка та оцінка
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Закон Великобританії «Про протидію 
корупції»

Деякі особливості правозастосування

1. Facilitation payment

2. Примус

3. Розсуд обвинувальних властей
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Сучасний стан правозастосування 

• стійка тенденція до збільшення розміру штрафів

• все більш активне міжнародне співробітництво

• порушення справ в іноземних юрисдикціях після
врегулювання позовів DOJ і SEC

• тенденція до кримінального переслідування посадових
(фізичних) осіб за діяння значної давності

• наявність ефективної антикорупційної програми
захищає від відповідальності

• співпраця з владою і наявність системи комплаєнс є
аргументами для зменшення розміру штрафів
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FCPA: найбільші штрафи в історії

30

№ Компанія Країна Сума штрафу Рік

1. Petrobras Бразилія $1.78 млрд. 2018

2. Ericsson Швеція $1 млрд. 2019

3. Telia Company AB Швеція $965 млн. 2017

4. MTS Росія $850 млн. 2019

5. Siemens Німеччина $800 млн. 2008

6. VimpelCom Нідерланди $795 млн. 2016

7. Alstom Франція $772 млн. 2014

8. Société Générale SA Франція $585 млн. 2018

9. KBR / Halliburton США $579 млн. 2009

10. Teva Pharmaceutical Ізраїль $519 млн. 2016

http://www.fcpablog.com/blog/2017/9/21/telia-disgorges-457-million-to-sec-agrees-to-965-million-in.html
http://www.fcpablog.com/blog/2017/9/21/telia-disgorges-457-million-to-sec-agrees-to-965-million-in.html
http://www.fcpablog.com/blog/2008/12/16/final-settlements-for-siemens.html
http://www.fcpablog.com/blog/2016/2/18/vimpelcom-reaches-795-million-resolution-with-us-dutch-autho.html
http://www.fcpablog.com/blog/2014/12/22/alstom-pays-772-million-for-fcpa-settlement-sfo-brings-new-c.html
http://www.fcpablog.com/2009/02/kbr-and-halliburton-resolve-charges.html
http://www.fcpablog.com/blog/2016/12/22/teva-announces-519-million-fcpa-settlement.html
http://www.fcpablog.com/blog/2016/12/22/teva-announces-519-million-fcpa-settlement.html


FCPA в СНД:

Pfizer / Wyeth (2012)

У період з 2003 р. по 2005 р. російський підрозділ Pfizer
здійснював грошові платежі, дарував подарунки,
оплачував поїздки і робив пожертви російським медикам
- працівникам державних установ - з метою отримання
від них позитивних відгуків на продукцію Pfizer, сприяння
імпорту продукції Pfizer і стимулювання лікарів до
призначення хворим препаратів виробництва Pfizer.

У серпні 2012 р. Pfizer погодилася з остаточним рішенням,
за яким з компанії було стягнуто близько $26,3 млн.
штрафу SEC і $15 млн. кримінальних санкцій.



FCPA в СНД:

VimpelСom (2016)
Голландський телекомунікаційний холдинг визнав, що в 2004 -
2011 роках його менеджери давали хабарі дочці президента
Узбекистану Гульнарі Карімовій за допомогу у виході на ринок цієї
країни. В цілому структури VimpelСom перерахували на рахунки
фірм, афілійованих з цією особою, $ 114 млн. І завдяки цьому
отримали необхідні ліцензії. Ще $ 0,5 млн. були замасковані під
благодійні пожертви на адресу фондів, пов'язаних з Г. Карімовою.
Розміри штрафів (всього $ 795 млн.):
• $ 230,1 (DOJ)
• $ 167,5 млн. (SEC)
• $ 397,5 млн. (Влади Нідерландів)
Це шостий за величиною розмір санкцій за FCPA за всю історію!
Аналогічне розслідування йде щодо МТС
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FCPA в СНД:

MТС (2019)
МТС добровільно погодилася сплатити кримінальний штраф і
конфіскацію на загальну суму $850 млн.
За даними SEC, МТС заплатила $420 млн. хабарів узбецькому
чиновнику, пов'язаному з колишнім президентом Узбекистану,
щоб забезпечити бізнес.
Хабарі дозволили МТС вийти на ринок телекомунікацій в
Узбекистані і діяти там протягом 8 років, за який він отримав
понад $2,4 млрд. доходу. МТС припинила свою діяльність в
Узбекистані у 2016 році.
Розміри штрафів:
• $ 750 млн. (DOJ)
• $ 100 млн. (SEC)
Це четвертий за величиною розмір санкцій за FCPA за всю
історію!
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Україна в справах FCPA

TEVA Pharmaceutical - рекордна сума штрафу за порушення
антикорупційних законів в 2016 році.
Найбільший в світі виробник ліків погодивcя на зняття кримінальних
звинувачень і виплату штрафу Мінюсту США у сумі більш ніж в $283 млн. у
зв'язку зі схемами, що включають підкуп офіційних осіб в Росії, Україні та
Мексиці.
Ще $236 млн. компанія виплатила американській Комісії з цінних паперів.
В період з 2001 по 2011 рік компанія виплачувала українському
чиновнику щомісячний «гонорар», а також організовувала подорожі і
надавала інші цінні речі на загальну суму близько $200 тис.
В обмін на це чиновник використовував своє службове становище і вплив
в українському уряді для сприяння реєстрації фармацевтичних препаратів
TEVA.
Імена, посади і відомча приналежність чиновників не називаються.
Аналогічні звинувачення проти компанії були висунуті в РФ і Мексиці.

34



Україна в справах FCPA

В кінці 2013 року Альфред С. Топфер Інтернешнл Юкрейн
Лтд. (українська «дочка» Archer Daniels Midland Company):
• визнала свою провину в скоєнні корупційних дій в

порушення FCPA і погодилася заплатити DoJ $17.8 млн. в
якості штрафу у кримінальній справі

• заплатила штраф також і Комісії з цінних паперів США (SEC)
в розмірі приблизно $36.6 млн.

• крім того, уклала з DOJ угоду про припинення
кримінального переслідування (Non-Prosecution
Agreement), зобов'язавшись створити адекватну систему
внутрішнього контролю для виявлення неправомірних
платежів, взяла на себе зобов'язання надавати періодичні
звіти про впровадження compliance-програм і
внутрішнього контролю для запобігання та розслідування
можливих порушень FCPA
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Альфред С. Топфер Інтернешнл Юкрейн Лтд: 
суть справи

• Переказ грошей третім особам («підрядникам») для
передачі українським посадовцям з метою отримання
відшкодування ПДВ

• Згідно звинувачення, всього було переведено приблизно $22
млн. для отримання відшкодування ПДВ на суму понад $100
млн.

• Посадові особи ADM (материнської компанії) отримали
кілька повідомлень, в тому числі і по електронній пошті, про
потенційно незаконні платежі, що здійснювалися Альфред С.
Топфер Інтернешнл Юкрейн Лтд, але не вжили належних
заходів для запобігання корупційних платежів
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Україна в справах FCPA

BK Medical ApS / Analogic Corp. - штраф за махінації з бухгалтерською
звітністю (2016).
Компанія, підконтрольна Analogic Corp., порушила FCPA у зв'язку зі своєю
діяльністю в РФ, Україні, Ізраїлі, Казахстані та В’єтнамі.
BK Medical ApS, що базується в Данії і займається виробництвом медичного обладнання, визнала, що за
домовленістю з зарубіжними дистриб'ютором вартість поставленого нею обладнання була штучно
завищена, за рахунок різниці дистрибьютором були перераховані «відкати» держслужбовцям.
У компанії визнали факт шахрайства з бухгалтерською звітністю та іншою документацією з метою
приховати сумнівні платежі третім особам.

Для врегулювання претензій в рамках кримінального провадження в США
Analogic Corp. погодилася виплатити штраф у $3,4 мільйони, пішла на
співпрацю з американськими правоохоронними органами, а також взяла
на себе зобов'язання переглянути корпоративну політику, спрямовану на
виявлення, усунення та запобігання порушень антикорупційного
законодавства.
Крім того, Analogic Corp. виплатила штрафів на загальну суму понад $11,4
мільйони Комісії США з цінних паперів і бірж.
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Основні елементи антикорупційної 
програми

1. Кодекс етики (відносини з контрагентами; державними
органами; посередниками; перевірка контрагентів; знаки
гостинності, подарунки, благодійність; конфлікт інтересів)

2. Інформування та регулярне навчання, перевірка знань
персоналу

3. Лінія довіри, механізми розслідувань отриманої інформації

4. Система стягнень за виявлені порушення

5. «Чорні списки» контрагентів (працівників)

6. Моніторинг ефективності програми

Будь-яка програма не буде ефективною без strong voice from 
the top!!!



Професійна асоціація 
корпоративного управління

Контакти:
Олександр Окунєв, Голова правління ПАКУ:
тел. +38 (044) 22-88-759, (097)212-25-58
E-mail: o.okuniev@cgpa.com.ua
www.cgpa.com.ua

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


