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ВСТУП

ЗАПИТ

За результатами нещодавньої освітньої
зустрічі Мережі, ми отримали декілька
запитів поділитися прикладами
антикорупційних положень або заборонених
практик, які б члени Мережі змогли
застосовувати в контрактах з партнерами для
попередження та управління корупційними
ризиками

ОТЖЕ, ПОЧНЕМО!

Нижче надано короткі рекомендації щодо
укладення контрактів з бізнесом, оцінка
корупційного ризику якого вища за низьку.
Пропонуємо розглянути наступним чином:

КОЛИ доцільно вимагати застосування
таких положень у контракті, і

ТИПИ антикорупційних зобов'язань, які
необхідно включати до контракту.

www.unic.org.ua

2

http://unic.org.ua/news/cheni-unic-rozpovili-pro-te-chomu-komplayens-ce-vigidno-14/


КОЛИ

За загальною практикою, від компанії не
вимагається застосовувати антикорупційні
положення в контрактах з бізнесом з
низькою оцінкою ризику з огляду на те, що
відповідні адміністративні витрати, скоріше
за все, будуть невиправданими.

У той же час, вірогідніше за все, компанія
захоче мати такі положення в контрактах з:

 постачальниками з стандартними
умовами закупівлі;

 субпідрядниками з значним обсягом
роботи;

 агентами, які діятимуть від її імені
компанії.

Зверніть увагу, що компанія може і не мати
достатнього впливу на включення своїх
антикорупційних положень в усі контракти,
наприклад, з ключовими клієнтами. У цих
випадках відсутність такого положення не
означає, що контракт не можна укладати.
Водночас, зазначене має розглядатися як
негативний фактор при оцінці ризиків.

Оцінюючи ризики, компанія повинна
врахувати всі чинники, в тому числі,
відсутність антикорупційних положень в
договорі, та чи є корупційний ризик щодо
конкретної операції достатньо низьким та
обґрунтованим для укладення такого
договору.
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типи

Просте антикорупційне положення: вимогу
нижче можна вважати мінімально
достатньою: «Сторона не бере участь в
жодному корупційному діянні, включаючи
та не обмежуючись, будь-які пропозиції
хабара, вимагання хабара, шахрайство,
картелі, зловживання службовим
становищем, легалізація доходів,
отриманих злочинним шляхом, та вчиняти
інші схожі діяння».

Комплексне антикорупційне положення:
Компанія може обрати, особливо у випадку
більш складних або ризикованих операцій
чи бізнесу, включити комплексні
антикорупційні положення. Зокрема таке
положення може включати наступне:

• Визначаючи корупційне діяння,
включати пропозицію хабара, вимагання
хабара, шахрайство, картелі зловживання
службовим становищем, легалізацію
доходів, отриманих злочинним шляхом, та
будь-яку схожу протиправну діяльність.

• Згода стосовно того, що бізнес:

i. Не бере участь в жодній корупційній

практиці щодо контракту або проекту;
ii. Слідкує за тим, щоб його персонал,

дочірні і пов'язані, компанії не брали
участь в жодній корупційній практиці;

iii. Вживатиме відповідних заходів для
попередження корупційних практик з
боку агентів, спільних підприємств та
партнерів, субпідрядників,
постачальників та консультантів.
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ТИПИ (2)

• Підтвердження бізнесом, що стосовно
його власників, директорів та відповідних
менеджерів не проводилося розслідування,
вони не були засуджені або позбавлені у
зв’язку з корупцією прав займати посаду/
здійснювати діяльність.

• Підтвердження бізнесом, що всі платежі,
що здійснюються у зв'язку з виконанням
угоди, правильно і точно відображені у звітній
документації, включаючи суму, ціль і
одержувача, та проводяться у відповідності з
внутрішніми процедурами разом із
супровідною документацією.

• Згода бізнесу забезпечити підготовку
свого персоналу з питань протидії корупції.

• Положення, що дозволяють компанії
проводити аудит стосовно відповідної
операції.

• Положення, що дозволяють компанії
проводити розслідування у разі підозри в
корупції, пов'язаної з операцією.

• Положення, що дозволяють компанії
негайно розірвати контракт у разі будь-якого
порушення антикорупційних положень.

• Згода бізнесу про відшкодування компанії
будь-якої шкоди, всіх збитків і витрат,
понесених компанією, зумовлених
порушенням бізнесом антикорупційних
положень.
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ТИПИ (3)

Положення, що контрагенти компанії, якщо
укладення договору з ними пов’язане з
виконанням контракту чи проекту компанії
(наприклад, субпідрядники, постачальники,
агенти та консультанти), приймають на себе
аналогічні антикорупційні зобов’язання.

Наприклад, "Якщо [Сторона] передоручила
надання будь-яких послуг субпідряднику,
субагенту чи будь-якій іншій третій
стороні, [Сторона] письмово повідомляє
субпідрядників про антикорупційні
положення та отримує письмове
підтвердження про згоду їх дотримуватися.
Кожна Сторона підтверджує, що вона та її
субпідрядники за цією угодою мають
відповідні політики, процедури та
контроль, для забезпечення того, що
послуги за цим договором відповідають
антикорупційним положенням, включаючи
як мінімум політики та процедури, пов'язані
з: [__]”.).
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ЗРАЗОК ДЛЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ

Заборонені практики

1.1. Кожна Сторона погоджується, що у будь-який час протягом дії
договору (або будь-якого його подовження), вона не повинна
залучатися у будь-які заборонені практики у зв’язку із цим
Договором або будь-якими питаннями, які його стосуються. Кожна
Сторона повинна добросовісно співпрацювати з іншою Стороною
та її представниками у визначенні того, чи заборонена практика
мала місце та повинна надати негайну та достатньо детальну
відповідь на будь-яке таке повідомлення від іншої Сторони, а також
надати документальні докази для такої відповіді після вимоги такої
іншої Сторони.

1.2. Для цілей цієї статті «заборонена практика» є однією або
декількома з наступних, визначених дій:

1.2.1. «практика примусу», що означає заподіяння шкоди або
завдання збитків, або загрозу заподіяння шкоди або завдання
збитків, прямо або опосередковано, будь-якій стороні або майну
сторони для вчинення неналежного впливу на дії іншої сторони;

1.2.2. «практика таємних домовленостей», що означає
домовленості між двома або більше сторонами, що мають на меті
досягнення неналежної мети, в тому числі вчинення неналежного
впливу на дії іншої сторони;

1.2.3. «корупційна практика», що означає пропозицію, надання,
отримання, або вплив, прямо або опосередковано, у зв’язку із будь-
чим ціннісним для вчинення неналежного впливу на дії іншої
сторони;

1.2.4. «шахрайська практика», що означає будь-яку дію або
уникнення дії, в тому числі викривлення, що навмисно або через
необережність вводить в оману, або намагається ввести в оману,
сторону для отримання фінансової або іншої вигоди або для
уникнення зобов’язання; та

1.2.5. «крадіжка», що означає незаконне привласнення майна, що
належить іншій стороні.
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ЗРАЗОК ДЛЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Утримання від конкуренції, корупції

1. Працівник погоджується, що протягом всього терміну дії цього
Договору Працівник:

• прямо чи опосередковано (як директор, працівник, консультант,
підрядник, радник або іншим чином) не конкуруватиме з
Роботодавцем, а також не матиме будь-якої частки в будь-якому
господарському утворенні чи організації, яка, виключно на думку
Роботодавця, є конкурентом Роботодавця, не надаватиме їй будь-
яких послуг, не братиме в ній участі та не буде пов’язаний з нею;
або

• прямо чи опосередковано не надаватиме порад або
рекомендацій будь-якій іншій особі щодо найму або домагатися
найму будь-якого з працівників Роботодавця.

• прямо чи опосередковано не буде брати участь в корупційних
діяннях, включаючи та не обмежуючись, будь-які пропозиції хабара,
вимагання хабара, шахрайство, зловживання службовим
становищем, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом,
та вчиняти інші схожі діяння.

2. Сторони цим погоджуються, що положення цієї статті є
істотними умовами трудової дисципліни Роботодавця; та будь-які
порушення таких положень вважаються істотним порушенням
Працівником своїх обов’язків за цим Договором (грубе порушення), а
також правил трудової дисципліни Роботодавця.
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ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ 
АНТИКОРУПЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ? 

У наступних випусках дайджесту ми
розглянемо питання щодо оцінки ризику
контрагентів, які категорії бізнесу становлять
більше ніж низький ризик. Експертна Група
Мережі вже розпочала роботу над цим.

А між тим Вам можуть стати у нагоді наступні
правила:

 Визначте такі категорії бізнесу, які будуть
зобов’язані працювати за стандартними
умовами контракту компанії (наприклад,
постачальники та субпідрядники, з якими
компанія може погоджувати умови).

 Визначте такі категорії бізнесу, у
перемовинах з якими компанія,
ймовірніше за все, докладатиме зусиль,
щоб застосувати антикорупційні
положення (наприклад, клієнти, великі
постачальники з більшим впливом на
процес перемовин, ніж у компанії).

• По відношенню до зазначеного бізнесу:

a) визначте такі категорії бізнесу, щодо
яких, імовірно, буде недоцільно
вимагати включення
антикорупційних положень в
контракти.

b) визначте такі категорії бізнесу, щодо
яких, імовірно, буде доцільно
вимагати включення
антикорупційних положень в
контракти.

www.unic.org.ua
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ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ АНТИКОРУПЦІЙНІ 
ПОЛОЖЕННЯ? (2)

• Компанії рекомендується розробити
антикорупційне положення, яке вона реально
буде використовувати. Компанія має оновити
свої стандартні договірні документи для
включення цих положень.

• Компанії рекомендується
задокументувати ці процедури.

• Компанія повинна призначити менеджера
(-ів), відповідального за впровадження цих
процедур. Зокрема:

i. забезпечити застосування стандартного
формулювання компанії у відповідних

випадках;
ii. забезпечити, щоб у випадках, де

стандартне формулювання компанії не
використовується: включити будь-яке
положення про заборону корупції, якщо
це доцільно, або, де це недоцільно,
відсутність такого положення має
підвищувати ризик бізнесу або операції.

• Управління ризиками може відноситись
до компетенції різних працівників.
Наприклад, менеджер із закупівель може
контролювати призначення постачальників,
менеджер проектів - призначення
субпідрядників, а менеджер з продажу -
укладання контракту з клієнтом.

www.unic.org.ua
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КРАЩІ ПРАКТИКИ

Радимо проглянути наступні ресурси, щоб
заохотитись:

 Антикорупційні положення Міжнародної 
торгової палати  

 Приклади антикорупційних положень в угодах 
про співпрацю  з сайту www.u4.no

 Рекомендації щодо заборонених практик в 
операціях з  ЄБРР

 Отримайте безкоштовно антикорупційні 
положення для Вашої компанії від Compliance 
Periscope 

www.unic.org.ua
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http://www.ethic-intelligence.com/wp-content/uploads/icc_anti_corruption_clause.pdf
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https://complianceperiscope.com/home/2017/6/27/get-your-company-new-anti-corruption-clauses-for-free-available-in-english-ukrainian-and-russian


Мережа дякує членам 
Експертної  групи за їх внесок : 

Ганні Герасимчук, 
керівнику юридичного відділу 
ТОВ «Нокіан Шина»

Тетяні Херувімовій, 
інспектору Ради бізнес-
омбудсмена 

Мережа планує регулярно
обмінюватися кращими
практиками з членами. Будь ласка,
підпишіться тут. Наші дайджести
безкоштовні, і Ви можете завжди
відмовитись від розсилки.

Якщо Ви бажаєте отримати
додаткову інформацію з будь-яких
питань, викладених у цьому
дайджесті, будь ласка, зв'яжіться з
нами info@unic.org.ua.

Назва публікації: Положення договору щодо заборонених практик
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Інформація, що міститься в цьому документі, носить загальний характер і не призначена для розгляду обставин 

будь-якої конкретної фізичної або юридичної особи.
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