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Проблеми протидії корупції, які виступають предметом обговорення на 

численних сучасних конференціях, останнім часом помітно стали володіти 

властивістю монопольного тематичного переваги, обмеженого питаннями 

превенції корупційних проявів в області державної цивільної та муніципальної 

служби. Ця теза, не ставить під сумнів важливість розвитку антикорупційних 

тактик в публічній сфері, можливість обміну досвідом, накопиченим суб'єктами 

профілактики корупції в самому різному вигляді, форматі, аспекті: 

регіональному, за сферами корупційної схильності суспільних відносин, щодо 

законодавчих технологіям, інноваційним заходам. Але всі вони виявляються 

поліотраслевимі по практичного застосування, за спрямованістю реалізації. 

Беручи до уваги, що тема антикорупційних комплаенс систем для 

вітчизняного правоприменителя є багато в чому дивовижною, а також ту 

обставину, що в Україні вона не досить розвинена в методичному, 

організаційному, правовому аспекті, до їх оформлення пропонується 

зосередитися на висвітленні ключових, першорядних положеннях. Перше 

положення, укладено в гіпотезах необхідного забезпечення правової політики 

підприємств, яке не дозволяє проникати ризиків прояви корупції. В першу 

чергу, це стосується забезпечення прозорості правових і адміністративних 

процедур, без яких не може обходитися нормальне функціонування компанії, 

що здійснює велику управлінську, господарську діяльність. Вирішенню цього 

завдання багато в чому заважає стереотип про те, що правове забезпечення 

захисту активів підприємства забезпечується типовими контрактами і 

антикорупційними застереженнями в них, участю в антикорупційних угодах. 

Упущенням, як видається, тут є відсутність уваги до ризиків легалізації 

корупції, які стають можливі в результаті недоліків локального нормотворчості 
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в компаніях. Щоб уникнути голослівності суджень на цей рахунок, досить 

привести окремі приклади коррупциогенность тих положень правових актів 

компаній, застосування яких веде до втрати активів. З огляду на інтимний 

характер питань якості антикорупційної комплаенс-безпеки підприємств, як в 

успіхах, так і в недоліках, вимушеним є збереження джерел приводяться 

прикладів. Тим часом, їх освітлення на сторінках збірника матеріалів 

конференції, підпорядковане цілям превенції типового їх поширення. Отже, 

найбільш вразливою від корупційного проникнення є сфера розподілу благ і 

переваг. По відношенню до компаній, нормативні положення встановлюють 

порядок, процедури і регламенти такого розподілу зосереджені в Положеннях 

про надання благодійної допомоги, в Положеннях про спонсорську діяльність, 

в Положеннях про обмін діловими подарунками. 

Дуже важливий резерв розвитку антикорупційних комплаенс систем 

закладений в задачах організаційно-методичного забезпечення і супроводу 

антикорупційних політик (практик) комерційних організацій. Тут знову можна 

вдатися до формули перевірки гіпотези. Остання, виражена в стереотипі про те, 

що кожна компанія повинна мати індивідуальну антикорупційну комплаенс 

систему. Упущення, при аналізі цього стереотипу полягає в тому, що велика 

кількість і різнорідність корпоративних антикорупційних практик створюють 

перешкоди розвитку бізнес-відносин. Абсолютно суверенна система 

антикорупційної захисту компанії породжує надмірність взаємних 

перевірочних процедур між партнерами, утворює профіцит бюрократизації 

економічних відносин, веде до витрат оперативного їх розвитку, не дозволяє 

бути компанії гнучкою в умовах швидкоплинні ділової кон'юнктури. 

Виключенню таких витрат служить завдання забезпечення співвідношення та 

гармонізації антикорупційних комплаенс систем компанії в своєму діловому 

оточенні, який породжує ефект «снігової кулі». Коротко, цей ефект 

представлений в такому арифметичному порядку взаємодії. Перша компанія, 

встановлює антикорупційні бізнес-відносини з другої, яка в свою чергу, 

поширює суть прийнятих зобов'язань на своє коло партнерів. Резерви 

досягнення таких цілей укладені: в розробці Кодексів сумлінних галузевих 

антикорупційних практик; в прийнятті взаємних Положень про обмін діловими 

подарунками; в створенні галузевих служб (банківський сектор, енергетика, 

фармацевтика, промисловість, інформаційний сектор); в організації спільних 

проектів навчання співробітників компаній-партнерів щодо дотримання 

антикорупційних вимог, обмежень, заборон і обов'язків; у включенні перевірки 

антикорупційних знань та компетенцій працівників компанії в систему 

атестації, просування і ротації кадрів. Потенціал резерву розвитку 

антикорупційних комплаенс систем може бути не обмежений умовами 

відповідності національним правовим системам або підходам, їх прийнятності 

для однієї країни. 
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