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РОЗВИТОК ПОЛОЖЕНЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЄНСА
Антимонопольний комплаенс це система заходів, прийнятих усередині
компанії або групи компаній і спрямованих на інформування, навчання та
інструктаж працівників щодо норм антимонопольного права, і прийнятої в
компанії або в групі компаній політики дотримання даних норм, а також на
контроль і моніторинг дотримання зазначених норм і політик [1, 2, 3, 15].
Таким чином, програми антимонопольного комплаенса є різновидом
організаційних систем внутрішнього контролю, націлених на стандартизацію
поведінки персоналу, зокрема, в сфері дотримання норм антимонопольного
права.
Антимонопольний комплаєнс, що приймає на практиці різні форми,
успішно застосовується в зарубіжній практиці (наприклад, в Італії,
Великобританії, Франції, Канаді) [4-8, 16]. Організація системи комплаенса
включає (в різних поєднаннях – в залежності від специфіки бізнес-процесів
організації) наступні заходи:
 виявлення ризиків порушення антимонопольного законодавства,
оцінку виявлених ризиків;
 вибір і призначення відповідальної особи, створення робочої групи з
питань антимонопольного комплаєнсом, навчання зазначених осіб;
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 прийняття внутрішніх актів для організації системи комплаенса, а
також супутніх документів (таких як політика компанії щодо дотримання вимог
антимонопольного законодавства, торгово-збутова політика, що передбачає
відсутність дискримінаційних умов і критеріїв при відборі контрагентів, і т.д.);
 виявлення фокус-груп співробітників в зонах високих / типових
ризиків порушень антимонопольного законодавства, впровадження систем
навчання і перевірки знань фокус-груп співробітників, забезпечення зворотного
зв'язку;
 визначення і впровадження точок контролю антимонопольного
комплаенса, визначення контролерів;
 розробку і впровадження процедур самооцінки системи комплаенса;
 впровадження системи інформування про потенційні порушення
антимонопольного законодавства;
 створення ресурсу для проведення внутрішніх розслідувань порушень
антимонопольного законодавства;
 впровадження процедури зовнішнього контролю ефективності
системи антимонопольного комплаенса;
 впровадження антимонопольного комплаенса в філіях компанії;
 розміщення інформації про програму антимонопольного комплаенса
на сайті підприємства.
Створення антимонопольного комплаенса набирає популярність в
українському бізнес-співтоваристві. Оцінивши специфіку економічних
операцій компанії і масштаб бізнесу за допомогою спеціального
антимонопольного аудиту, є можливість розробити оптимальний комплекс
заходів, які будуть затребувані і ефективні для конкретної компанії і дійсно
будуть служити інструментом зниження ризиків, а не додатковою статтею
витрат.
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ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ
Для ефективної реалізації бізнес-процесів (БП) основної діяльності
підприємства необхідно забезпечити контроль і управління їх станом, в тому
числі і управління процесами змін БП. Необхідність у змінах БП, як правило,
пов'язана з відхиленням параметрів БП від заданих відповідними регламентами,
з виникненням нештатних ситуацій при забезпеченні виконання БП
необхідними ресурсами. Підставами для формування і реалізації керуючих
впливів на БП є результати оцінки комплексних показників ефективності
процесів, які визначаються на основі даних контролю їх стану.
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