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ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ 

РИЗИКІВ

Ганна Герасимчук, Голова Секретаріату Мережі



ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА 

КОМПЛАЄНСУ – ІНІЦІАТИВА ДЛЯ БІЗНЕСУ, ЩО 

ПРАЦЮЄ ПРОЗОРО ТА ЕТИЧНО 

ЗА ІНІЦІАТИВИ:
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UNIC В ЦИФРАХ

58

62 000

46
учасників

працівників

міст



ХТО І ЯК МОЖЕ ПРИЄДНАТИСЯ

Приєднатися може будь-яка 
компанія чи асоціація незалежно 
від розміру чи сфери діяльності. 
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Ключовим для приєднання є 

бажання запроваджувати високі 

стандарти доброчесності

ведення бізнесу.



Добра ділова 

репутація
Колективна протидія 

корупції

Послаблення 

регуляторного тиску

Полегшений доступ 

до кредитування

Полегшений вихід 

на міжнародні ринки

Обмін кращими 

практиками у сфері 

комплаєнсу

ПЕРЕВАГИ ЧЛЕНСТВА

після сертифікації
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ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ ЛОГОТИПУ ДЛЯ МАРКЕТИНГУ



ЧИ ЗНАЛИ ВИ, ЩО …

96% респондентів відповіли, що

корупція є широко поширеним

явищем в Україні*

*RESULTS OF CHAMBER CORRUPTION PERCEPTION SURVEY 2017 http://publications.chamber.ua/2018/Chamber_CPS_2017.pdf

36% випадків шахрайства скоєні 

третьою стороною. 67% з них – це 

наближені до організації особи: 

агенти, постачальники та клієнти** 

70% українських респондентів 

відповіли, що основною причиною, що 

спонукала співробітника до 

шахрайства, була можливість його 

скоїти**

56% шахрайства вчиняють 

співробітники**

73% респондентів відповіли, що 

їхні організації стали жертвами 

хабарництва / корупції протягом 

останніх 2 років**

**Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018: результати опитування українських організацій https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/economic-crime-survey.html

86% респондентів ключовим ризиком

називають кадровий дифіцит, а 51% 

- найбільшою загрозою для 

зростання***

*** Виклики, що зростають – Погляд керівників 2018 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ua/pdf/2018/07/Business-Leaders-2018-ua-v2.pdf 6



ЧИ ЗНАЛИ ВИ, ЩО …

76% бізнесу не вважають за необхідне вдаватися до 

корупції, аби мати більше шансів на успіх в Україні*

*RESULTS OF CHAMBER CORRUPTION PERCEPTION SURVEY 2017 http://publications.chamber.ua/2018/Chamber_CPS_2017.pdf

**Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018: результати опитування українських організацій https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/economic-crime-survey.html

34% організацій в Україні збільшили витрати на протидію 

шахрайству протягом останніх 2 років, а 37% планують їх 

збільшити протягом наступних 2 років** 

Серед найвпливовіших суб’єктів, які можуть прискорити

позитивні зміни у бізнес-середовищі в Україні, 46,88% 

керівників назвали бізнес-об’єднання, бізнес-партнерів -

31,25%***

*** Виклики, що зростають – Погляд керівників 2018 https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ua/pdf/2018/07/Business-Leaders-2018-ua-v2.pdf 7



ЩО ТАКЕ САМООЦІНКА
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• Розуміння організаційної 
культури компанії

• Встановлення ризиків, з якими 
стикається компанія

• Визначення сфер, що 
потребують особливої уваги 

Внутрішня 

процедура для:



ХТО ЗДІЙСНЮЄ
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 Дві чи три особи, що працюють в компанії (або запрошені ззовні)

 Які мають високу довіру та добру репутацію

 З досвідом та необхідною підтримкою від інших відділів компанії

 З дотриманням умов конфіденційності

 Які звітують керівництву



ЗА ЯКИМ СТАНДАРТОМ
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 Заснований на основі існуючих кращих практик

 Застосовний у всьому світі

 Найбільш деталізований

 Включає вичерпні інструкції

 Сертифікується 



ПРИКЛАД  САМООЦІНКИ
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Приєднання до Мережі = 

самооцінка рівня 

комплаєнсу учасником

Оцінка високого 

рівня комплаєнсу

незалежними 

експертами = 

Сертифікація

СЕРТИФІКАЦІЯ: 
ПРИКЛАД ЗОВНІШНЬОЇ ОЦІНКИ

Крок 1

К
р

о
к
 2

Засвідчує право 

на використання логотипу 

UNIC

Засвідчує членство 

у Мережі 12



Внутрішній 
комплаєнс

Визначення 
порушень 

Транзакції 

Посередники і 
співробітники 

Зовнішній 
комплаєнс

UNIC СЕРТИФІКАЦІЯ: 
ОБСЯГ ОЦІНКИ

13



UNIC СЕРТИФІКАЦІЯ:
ПРИКЛАД

Чи має компанія політику щодо співпраці з агентами 

та іншими посередниками?

 Контракти з представниками

та іншими посередниками

дозволяють компанії

проводити перевірку

 Відповідна політика

посередників була перевірена

 Як часто треба перевіряти

третю сторону та як часто це

відбувається на практиці?

Внутрішній 
комплаєнс

 Політика, яка вимагає від третіх

сторін подання доказів того, що вони

перевіряють своїх співробітників /

контрагентів

 Застереження про право на

припинення договорів з агентами та

іншими посередниками за порушення

застереження про хабарництво

 Чи співмірні ризики та вжиті заходи з

попередження?
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ПРАГНЕТЕ
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поліпшити довіру

до вашої компанії

з боку клієнтів?

заручитися підтримкою

перспективних

партнерів?

збільшити лояльність 

і залученість

співробітників?

Приєднуйтесь до UNIC та пройдіть сертифікацію – підтвердіть

високий рівень ділової доброчесності та прозорості!
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НАШІ УЧАСНИКИ
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Ганна Герасимчук
Голова Секретаріату
T: +38 (096) 739-43-29
E: ganna.gerasymchyk@unic.org.ua

КОНТАКТИ

Юлія Врублевська
Проектний координатор
T: +38 (067) 544-00-93
E: yuliia.vrublevska@unic.org.ua

Анна Попова
Спеціаліст з маркетингу та комунікацій
T: +38 (067) 543-70-33
E: anna.popova@unic.org.ua

БЦ «Поділ Плаза»
вул. Спаська, 30А, 
9-й поверх
Київ 04070, Україна

info@unic.org.ua
@UNIC2017
unic.org.ua

+38 (044) 237-74-53


