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На сьогоднішній день для дослідників, які вивчають проблеми в області комплаєнс, практиків 

антикорупційної діяльності дискусійними залишаються питання класифікації дью-ділідженс в системі послуг, 

питання розробки зрозумілої і прийнятної методики планування дью-ділідженс, питання розробки спеціального 

стандарту комплаєнс-діяльності з планування дью-ділідженс і пошуку нових методів виконання процедури, 

зокрема, ідентифікації, аналізу та оцінки ризиків з метою забезпечення професійного супроводу реалізації 

інвестиційних проектів [1].  

Надання послуги в формі дью-ділідженс - менш стандартизована форма аудиторської діяльності. 

Спеціальні положення, інструкції та керівництва, розроблені методологами аудиторських компаній з надання 

послуги в формі дью-ділідженс, не розкриваються широкому колу осіб. Підсумкові звіти дью-ділідженс також 

носять конфіденційний характер. Тому існують труднощі в розумінні самого процесу проведення 

досліджуваної процедури, а також в розумінні того, яким чином здійснюється організація планування дью-

ділідженс. У зв'язку з цим мета цього дослідження - розкрити особливості процесу виконання аудиторської 

послуги дью-ділідженс і запропонувати алгоритм її планування із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. 

Слід зазначити, що процедура дью-ділідженс широко використовуються в різних сферах господарської 

діяльності промислових підприємств в різних сферах [2-17], але, на наш погляд, одна з сфер надзвичайно 

важливої для промислових підприємств в сучасних умовах залишається для дью-ділідженс ще не освоєною. Ми 

маємо на увазі сферу комплаєнс-діяльності.  

Комплаенс (англ. compliance — відповідність) — це здатність промислового підприємства відповідати 

нормам та правилам, як зовнішнім, так і внутрішнім, бути відповідальним за ведення бізнесу. Якщо 

підприємство не контролює зони ризику, то у підсумку воно понесете збитки, не тільки фінансові, а й 

репутаційні [2-6]. При цьому потрібно усвідомлювати, що навіть якщо підприємство вирішило повністю 

відповідати нормам закону та прийняло для цього всі заходи, це не означає, що це підприємство захищене від 

виникнення комплаенс-ризиків.  

Історично комплаєнс почав своє становлення у США. Поштовхом для його розвитку стали 60-70 роки 

ХХ століття, зокрема Вотергейтський скандал, коли було викрито численні випадки корупції, які стосувалися 

також приватних компаній. З метою протидії такій ситуації було прийнято Закон США «Про корупцію за 

кордоном» (Foreign Corrupt Practices Act/FCPA), яким були встановлені жорсткі правила контролю, вимоги до 

бухгалтерської та фінансової документації, а також правила взаємовідносин з державними службовцями [1-6]. 

 

Таблиця 1 - Основні напрямки (сфери) використання дью-ділідженс в різних сферах господарської діяльності 

промислових підприємств 
№ 

п/п  

Модулі дью-

ділідженс 

Процедури дью-ділідженс 

1  Бухгалтерський 

дью-ділідженс 

аналіз системи бухгалтерського обліку; аналіз бухгалтерської звітності; аналіз аудиторських 

висновків; 

2  Фінансовий дью-

ділідженс 

аналіз фінансового стану; аналіз обґрунтованості співвідношення власного і позикового 

капіталу; перевірка розрахунків відсотків до сплати; перевірка дотримання ковенант; 

страхування майна і діяльності;  

3  Податковий дью-

ділідженс 

аналіз системи податкового обліку; перевірка розрахунків податкових платежів; перевірка 

податкових декларацій; аналіз результатів податкових перевірок;  

4  Правовий дью-

ділідженс 

перевірка статуту та інших установчих документів; перевірка договорів і угод до них; 

перевірка ліцензій і дозволів; аналіз інформації про судові розгляди;  

5  Управлінський дью-

ділідженс 

оцінка ефективності керівництва компанії; оцінка ефективності інших категорій працівників 

компанії; перевірка реалізації програм по вкладеннях в людський; перевірка дотримання 

умов колективного договору; капітал;  

6  Маркетинговий 

дью-ділідженс 

аналіз конкурентоспроможності на ринку; аналіз продукції, що випускається; аналіз 

покупців; аналіз постачальників;  

7  Інформаційний дью-

ділідженс 

перевірка працездатності діючих інформаційних систем; перевірка діючих систем і каналів 

зв'язку; перевірка періодичного технічного обслуговування систем; перевірка забезпечення 

підтримки рівня кваліфікації працівників для роботи з інформаційними системами; 

8  Екологічний дью-

ділідженс 

перевірка дотримання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього середовища; 

перевірка правильності нарахування та сплати екологічних податків; 

9 Комплаєнс дью-

ділідженс 

виявлення корупційних елементів; перевірка правильності дій співробітників як протидія 

шахрайським схемам;протидія відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом та 

протидія тероризму; максимальне зменшення (повне усунення) комплаєнс-ризиків; 
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По кожному напрямку (виду) дью-ділідженс на промислових підприємствах проводяться конкретні дії 

та процедури, які знаходяться в сфері їх інтересів (табл. 1). Традиційний комплаєнс має такі напрямки: протидія 

легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом; протидія корупції, шахрайству та фінансуванню тероризму; 

розробка документів і процедур, що забезпечують відповідність діяльності компанії чинному законодавству; 

усунення конфлікту інтересів; захист даних; антимонопольний комплаєнс та інші не менш важливі напрямки. 

Проте з розвитком інформаційних технологій та їх впливом на наше життя з’являються нові зони, що 

потребують уваги (GDPR, кібербезпека та ін.). 

За результатами виконання процедур дью-ділідженс виявляються відповідні напрямки виробничо-

комерційної роботи промислових підприємств, які потребують особливої уваги в сфері комплаєнс. Якраз в цих 

сферах діяльності виявляються та ідентифікуються різні види комплаєнс-ризиків, що впливають на економічні 

результати діяльності підприємства. Таким чином здійснюється реалізація ризик-орієнтованого підходу до 

проведення дью-ділідженс в сфері комплаєнс. За результатами виявлення комплаєнс-ризикових зон 

проводиться порівняння виявлених комплаєнс-ризиків з типовими, визначають види, складаються профілі 

комплаєнс-ризиків. На основі такого роду ідентифікації в подальшому пропонуються рекомендаційні заходи 

щодо запобігання і мінімізації виявлених комплаєнс-ризиків, розкривають рекомендації топ-менеджменту для 

прийняття ефективних та науково обгрунтованих управлінських рішеннь в сфері комплаєнс-діяльності. 
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