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1. Екстериторіальне іноземне законодавство, потенційно застосовне до
українських компаній

2. Практичні кейси застосування Закону про корупцію за кордоном –
FCPA (США)

3. Практичні кейси застосування Закону про хабарництво –
UK Bribery Act (Велика Британія)

4. Способи зменшення негативних наслідків корупційних порушень за
екстериторіальними законами

Питання до розгляду
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Екстериторіальне іноземне законодавство
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FCPA

Деякі FCPA штрафи за останнє десятиліття

BAE Systems, 
Великобританія

400 млн дол. США
2010

Total S. A., 
Франція

398 млн дол. США
2013

Technip S. A., 
Франція

338 млн дол. США
2010

Archer-Daniels-Midland,
США, Німеччина та 

Україна

53,8 млн дол. США
2013

Daimler AG, 
Німеччина

185 млн дол. США
2010

Alstom, 
Франція

772 млн дол. США
2014

795 млн дол. США
2016

VimpelCom, 
Нідерланди

Telia Company 
AB, Швеція

965 млн дол. США
2017

Petróleo Brasileiro
S.A., 

Барзилія

1.78 млрд дол. США
2018

Mobile 
TeleSystems,

Росія

Ericsson, 
Щвеція

1 млрд дол. США
2019

Airbus SE,
Франція

850 млн дол. США
2019

3,8 млрд дол. США
2020
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FCPA

Факти

 Тривалість порушення ~ 2008-2015 рр. 

 Правопорушники – дочірні компанії Airbus та їхні працівники та агенти

 Суть порушення:

i. пропозиції та сплата хабарів іноземним публічним діячам та особам, що мали вплив на них

ii. надсилання електронних листів з території США щодо корупційних дій

iii. надання послуг з перевезення класу люкс іноземним публічним діячам в межах території 

США

 Мета – отримання замовлень від приватних та державних підприємств на продукцію Airbus

 Сума отриманих прибутків внаслідок порушень ~ 1 млрд євро

Штрафи за результатами розслідування ~ 4 млрд доларів США

 Платіж Департаменту Юстиції США – 582,4 млн доларів США

 Платіж на користь французької прокуратури (PNF) – 2,3 млрд доларів США

 Платіж на користь британського Бюро боротьби шахрайством в особливо великих розмірах 

(SFO) – 1,09 млрд доларів США

Airbus уклала угоду про відстрочку судового переслідування (deferred prosecution agreement – DPA).

Airbus SE (Франція)
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FCPA

Факти

 Правопорушники – керівні особи компанії

 Суть порушення:

i. спонсорування кампанії бразильського політичного діяча, що здійснював нагляд за місцем 

будівництва заводу з переробки нафти Petrobras

ii. здійснення платежів для врегулювання парламентських запитів щодо контрактів Petrobras

iii. керівництво Petrobras у співпраці з підрядниками компанії сплачувало відкати бразильським 

політичним діячам, що сприяли призначенню таких осіб на керівні посади в компанії

 Petrobras надавала неправдиву інформацію, що вводила в оману інвесторів компанії, за рахунок 

чого отримала мільярди доларів США інвестицій

Штрафи за результатами розслідування – 1,78 млрд доларів США

 Платіж Департаменту Юстиції і Комісії з цінних паперів США – по 85,3 млн доларів США

 Платіж органам Бразилії – 682.5 млн доларів США

 Повернення незаконно отриманих прибутків – 933,5 млн доларів США

Petrobras уклала угоду про відмову від судового переслідування (non-prosecution agreement – NPA) з 

Департаментом юстиції США.

Petróleo Brasileiro S.A. відома як Petrobras (Бразилія)
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FCPA

Факти

 Тривалість порушення ~ 2004-2012 рр.

 Правопорушники – МТС та її дочірня компанія в Узбекистані

 Суть порушення – підкуп публічного діяча Узбекистану (420 млн доларів США), що був наближеним 

до колишнього Президента Узбекистану та мав вплив на телеком регулятора Узбекистану

 Мета – вихід на телекомунікаційний ринок Узбекистану

 Сума отриманих прибутків внаслідок порушень – більше 2,4 млрд доларів США

Штрафи за результатами розслідування – 850 млн доларів США

 Платіж Департаменту Юстиції США – 750 млн доларів США

 Платіж Комісії з цінних паперів США – 100 млн доларів США

МТС уклала DPA з Департаментом юстиції США.

Департамент юстиції відзначив «постійне покращення комплаєнс програм та систем внутрішнього 

облікового контролю МТС».

За домовленістю з Комісією з цінних паперів, протягом 36 місяців в МТС буде призначена особа, 

відповідальна за комплаєнс моніторинг. 

Mobile TeleSystems PJSC відома як МТС (Російська Федерація)
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UKBA

Факти

 Правопорушники – Standard Bank plc та його дочірня компанія в Танзанії Stanbic Bank Tanzania

 Суть порушення – платіж місцевому танзанійському партнерові Enterprise Growth Market Advisors 

(EGMA) в розмірі 6 млн доларів США

 Мета – вплив на членів Уряду Танзанії для схилення їх до розміщення урядом цінних паперів в обох 

банках на суму 600 млн доларів США

Штрафи за результатами розслідування ~ 32,6 млн доларів США

 Штраф на користь SFO – 25,2 млн доларів США

 Платіж Уряду Танзанії – 7 млн доларів США

 Платіж на користь SFO у зв’язку із розслідуванням та укладенням DPA – 330 тис фунтів

Standard Bank уклав DPA з SFO – вперше за порушення, передбачене ст. 7 UKBA (неспроможність 

запобігти корупційному порушенню).

Standard Bank зробив самостійне розкриття факту порушення.

Standard Bank погодився на подальшу співпрацю з SFO та незалежний аналіз існуючих механізмів, 

політик та процедур запобігання корупції.

“Standard Bank” (Велика Британія, Танзанія)
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UKBA

Факти

 Тривалість порушення ~ 2012-2015 рр.

 Правопорушники – кіпрська дочірня компанія Cyril Sweett International Limited

 Суть порушення – підкуп посадової особи страхової компанії Al Ain Ahlia Insurance Company (AAAI)

 Мета – отримання договору страхування з АААІ на будівництво готелю в Абу-Дабі

Штрафи за результатами розслідування ~ 2,25 млн фунтів стерлінгів

 Штраф – 1,4 млн фунтів

 Конфіскація ~ 851 тис фунтів

 Платіж на користь SFO у зв’язку із розслідуванням ~ 95 тис фунтів

SFO прийняло рішення про неможливість укладення DPA у цій справі

Перша справа за ст. 7 UKBA, що закінчилася винесенням вироку.

“Sweett Group” (Велика Британія)
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Приводи замислитись над можливістю порушень (red flags)

Незвичайні схеми оплати або 
фінансові домовленості

Рівень корупції в країні ведення бізнесу

Відмова бізнес партнерів від включення 
анти-корупційних положень до договору

Незвично високі комісії

Непрозорі видатки та бухгалтерія

Недостатня кваліфікованість та
забезпеченість ресурсами

«Рекомендації» державних органів
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Способи зменшення негативних наслідків корупційних порушень 
за екстериторіальними законами

FCPA (США) UKBA (Велика 

Британія)

Clean Company 

Act (Бразилія)

SAPIN II (Франція)

Наявність 

комплаєнс

програми

Так (згідно з 

рекомендаціями до 

FCPA та Принципами 

винесення вироків)

Так (можливе повне 

звільнення від 

корпоративної 

відповідальності у 

випадку застосування 

ст. 7 UKBA) 

Так (від 1% до 4% від 

валового доходу 

компанії)

Ні (кримінальний 

кодекс прямо не 

визнає комплаєнс 

програму інструментом 

зменшення 

відповідальності 

компаній – на практиці 

може братися до 

уваги)

Самовикриття / 

співпраця з 

органами

Так (згідно з 

Принципами

федерального 

звинувачення бізнес 

організацій, 

рекомендаціями до

FCPA, Політикою 

застосування FCPA до 

корпорацій, тощо) 

Так, але в 

індивідуальному 

порядку із 

застосуванням 

відповідних тестів

Так (штрафи можуть 

бути зменшені до 2/3, 

а інші санкції можуть 

повністю не 

застосовуватися)

Ні
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Стандарти для побудови комплаєнс системи
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Стандарти для побудови комплаєнс системи

Зацікавленість

топ-менеджменту

Оцінка

ризиків

Стандарти &

механізми 

контролю

Тренінг &

комунікація

Моніторинг &

контроль

Послідовне

виконання
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Самовикриття та співпраця з органами

Самовикриття

Співпраця з 
органами 

розслідування
Ремедіація

Зменшення штрафу до -50%

Співпраця з 
органами 

розслідування
Зменшення штрафу до -25%
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