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Влада реагує 
на запит

Ініціатором 
відносин, 
як правило, 
виступає бізнес

Співпраця з державними органами



Порушення політик 
подарунків

Питання репутації

Політичні аспекти

Співпраця з державними 
органами. Ризики



Організація зустрічей і переговорів з 
представниками державних установ;

Участь у спеціалізованих виставках і 
конференціях, проведення семінарів і 
презентацій для представників державних 
органів;

Відстеження законодавчих і політичних 
тенденцій та змін, консультування, політичний 
аналіз;

Просування і захист інтересів компанії в 
органах державної влади.

Співпраця з державними 
органами. Рішення 



Контакти з «зовнішнім державним 
світом» максимально обмежені

Декларування певних принципів
діяльності 

Індиферентне ставлення до 
проблематики комплаєнс
процедур

Співпраця з державними 
органами. Логіка
комплаенс



Офіційні звернення 

Петиції

Листи

Експертні групи 

Комунікації бізнесу з 
органами державної 
влади







• Невелика будка в гаражі…

• Локальне представництво 
міжнародної компанії 
Hertz (оренда автомобілів) 
в Нью Джерсі 



 Усі заходи, які здійснюються від імені підприємства, повинні
бути сумісними з його антикорупційною програмою.

 Якщо ділові партнери не мають відповідну програму, вона
повинна бути прийнята.

 Будь-які відносини з «третьою стороною» повинні бути
задокументовані.

 Будь-який платіж на користь «третьої сторони» повинен бути
належною та виправданою винагородою за законні послуги
або товари, які були надані й оплачені законним шляхом.

 Слід контролювати виконання «третьою стороною»
обумовлених програм і політик.

Політики відносин з третіми 
особами та …



… методики спілкування з 
державними органами

Громадські 
ради

Листування 

Телефонна 
комункація

Вплив на 
державний орган 
(чи конкретну 
людину-
представника 
державного 
органу)





Платформи формування відносин 
з третіми особами та методики спілкування 

з держорганами

Державно-приватне партнерство

Державний контракт

Особливі економічні зони

Концесійні угоди

Технопарки

Аутсорсинг

Фандрайзинг



Наслідки змін, що відбуваються,
в бізнес-середовищі та 

суспільстві для бізнес процесів  в 
Україні

Поведінка представників 
державної служби у 

формуванні
партнерських діалогів з 

бізнесом 
і навпаки





 хто з представників влади є ефективним лобістом 
інтересів бізнесу, а які професійні організації 
займаються своїм політичним PR замість того, щоб 
захищати інтереси підприємців;

 чому діалог бізнесу і влади проходить емоційно, а не 
конструктивно;

 хто моделює негативну громадську думку про 
державних і муніципальних службовців;

 ПРИКЛАД: хто організовує інформаційні атаки на 
будівництво нових об'єктів в історичних регіонах 
і як з цим боротися.

Розвиток відносин, 
класичні методи 



«И вот, смотрю я недавно новости.. и 
что вижу, рекламная 
акция Касперского предлагает 
вознаграждение представителю 
Компании или указанному в 
лицензионном 
соглашении физическому 
лицу получить приз за закупку 
продуктов защиты для узлов сети для 
"своего" бизнеса…

Кейс 

http://www.kaspersky.ru/nagrada?&campaign=kl_nagrada_rutrc&redef=1&thru=referer1%3Dkl_nagrada%26referer2%3Dkl_nagrada_rutrc


Ключевой момент выделен жирным, 
т.е. есть вариант когда физическое 
лицо закупает для антивирусы для 
компании (зачем, вариант с 
сложными закупочными 
процедурами и использованием 
принципов разделения полномочий 
в закупках тут вряд ли адекватен, т.к. 
акция  до 250 ПК...), а подарок 
получает для себя. 

Кейс 



Налицо классический конфликт интересов, 
борьба с которым является ключевым элементом 
системы внутренних процедур антикоррупции
по любым стандартам. 

Кстати, подобная схема вообще-то называется 
откат. Для отдельных предложений на основе 
информации по ценам и призам с сайта 
https://rozetka.com.ua/

Кейс 
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