
СЕРТИФІКАЦІЯ РІВНЯ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА КОМПЛАЄНСУ 
Загальні положення



ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО:
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компанії з нерозвинутою 
комплаєнс-культурою є 
менш ефективними та 
отримують менше доходів

[Джерело – презентація 
на Тижні ділової доброчесності 
від KPMG]

42%
комплаєнс-ризиків 
пов’язані з відносинами 
з контрагентами

70%
професійних спеціалістів 
найважливішим критерієм 
під час пошуку роботи 
наряду з розміром 
заробітної плати назвали 
імідж компанії на ринку

[Джерело – презентація 
на Тижні ділової доброчесності 
від Sandoz]

[Джерело – дослідження E&Y 
«Найкращі роботодавці 2017 
року»]



ПРАГНЕТЕ

14

поліпшити довіру
до вашої компанії
з боку клієнтів?

заручитися підтримкою
перспективних
партнерів?

збільшити лояльність 
і залученість 
співробітників?

Пройдіть сертифікацію UNIC – підтвердіть

високий рівень ділової доброчесності та прозорості!
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СТАНДАРТИ

Сертифікація проходить 
за Стандартом UNIC

Спосіб запровадження може 
відрізнятися в кожного 
учасника UNIC в залежності від:

Комплаєнс-програма, що діє
в одній компанії, може бути 
неефективною в іншій. 

База 

Стандарт ISO 37001:2016

НЕМАЄ УНІВЕРСАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

розміру;

структури;

організації;

специфіки галузі. 4



СЕРТИФІКАЦІЯ

запровадив 
процедуру / політику 
запобігання корупції

керується процедурою / 
політикою запобігання 
корупції та її принципами 
у своїй роботі

СВІДЧИТЬ, ЩО УЧАСНИК UNIC 
(на дату проведення Сертифікації) 

НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО В УЧАСНИКА МЕРЕЖІ

не було і не станеться 
в майбутньому корупції

визначив свої 
комплаєнс-
ризики

розслідуванням порушень 
з комплаєнсу учасника Мережі

розробив процедуру / 
політику запобігання 
корупції

НЕ Є
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Приєднання до Мережі = 
самооцінка рівня 
комплаєнсу учасником

Оцінка високого 
рівня комплаєнсу
незалежними 
експертами = 
Сертифікація

ШЛЯХ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ

Крок 1
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Засвідчує право 
на використання логотипу 
UNIC

Засвідчує членство 
у Мережі
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ЕТАПИ СЕРТИФІКАЦІЇ

Відбір 
незалежних 
експертів

Підготовка 
до Сертифікації 

Оцінка Прийняття  
рішення про 
Сертифікацію 

1 2 43
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Базується на попередній 
пропозиції і враховує:

Вимоги до незалежних експертів 
детальніше – Додаток 1 до 
«Процедура Сертифікації UNIC»

ЕТАП 1: ВІДБІР ЕКСПЕРТІВ

Технічна оцінка Фінансова оцінка1 2

фінансова 
пропозиція >

125% найнижчої 
запропонованої
приблизної вартості

ТАК

ПРИЙНЯТО

На основі фінансової пропозиції 
від відібраних експертів на етапі 1:

ВІДХИЛЕНО

кваліфікацію;

досвід;

склад команди.

НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТІВ ВІДБИРАЮТЬ В 2 ЕТАПИ:

НІ
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Перелік 
відібраних 
незалежних 
експертів –
на сайті UNIC

Про нас

Наші документи



ЕТАП 2: ПІДГОТОВКА

Учасник UNIC подає 
заявку на Сертифікацію

Самооцінка < 3 місяці 

Оцінка 
незалежними 
експертами

Повторна 
самооцінка

ТАК

1

2

НІ

СЕКРЕТАРІАТ МЕРЕЖІ ДОПОМАГАЄ УЧАСНИКАМ 
В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ

Рівень комплаєнсу
учасника є 
достатнім для 
Сертифікації?

Учасник отримує 
рекомендації, що 
повинні бути 
впроваджені до 
повторного 
подання заявкиТАК

НІ

Проводиться 
Сертифікація
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ЕТАП 3: ОЦІНКА

ОЦІНКА ВКЛЮЧАЄ:

розмір;

структуру;

організацію;

галузь.

За результатами 
оцінки незалежний 
експерт готує Звіт

Приклади висновків та рекомендацій наведені 
в Додатку 2 до «Процедура Сертифікації UNIC»

Методологія проведення оцінки наведена в 
Додатку 3 до «Процедура Сертифікації UNIC»

Збір 
документації та 
доказів 

1

Планування та 
робота на 
місцях

2

ОЦІНКА ВРАХОВУЄ:
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ЕТАП 4: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

Укладення ліцензійної угоди / Надання 
дозволу на використання логотипу UNIC

Звіт незалежного експерта 
з рекомендаціями не нижче, ніж  
«Пріоритет-3»

Попередній дозвіл 
власника логотипу UNIC

Рішення Виконавчого 
комітету

«Пріоритет-1» – потрібні термінові коригувальні дії
«Пріоритет-2» – потрібно негайно вжити конкретних заходів
«Пріоритет-3» – бажано вжити конкретні коригувальні заходи

Перевірка за відкритими 
інформаційними джерелами
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ПЕРЕВАГИ СЕРТИФІКАЦІЇ

для позначення 
товарів, робіт, послуг 
(нанесення на упаковку, 
етикетку);

в інформаційному 
просторі (використання 
в діловій документації, 
на веб-сайті, тощо).

іншими учасниками 
ринку високого рівня 
доброчесності та 
комплаєнсу. нових контрагентів;

інвесторів;

кредиторів.

ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ 
ЛОГОТИПУ

ВИЗНАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
ДОВІРИ

зі сторони: 
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ВАРТІСТЬ І ЧАС

ВАРТІСТЬ ОЦІНКИ

Великі структури

6 місяців2 місяців
Маленькі структури

незалежним експертом залежить від кількості 
витраченого часу проектною командою для проведення 
такої оцінки та розміру, структури, організації та галузі 
компанії, що проходить таку оцінку.

СТРОК ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ

Від До
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ПОДВІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

Проводить оцінку та дає 
рекомендації.

Не бере участі у прийнятті 
рішення щодо видачі 
сертифікатів UNIC.

Приймає рішення щодо видачі 
сертифікатів UNIC.

Не проводить оцінку 
та не дає рекомендації.

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЕКСПЕРТ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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Секретаріат Мережі
+38 (044) 237-74-53

unic.org.ua @UNIC2017info@unic.org.ua

КОНТАКТИ


