
Державна антикорупційна 
програма на 2023-2025 роки

Підрозділ 2.4. Державний та приватний сектори 
економіки



§ 2.4.4. Проблема. Високий рівень толерування корупції у приватному
секторі економіки.
Очікувані стратегічні результати: 1-6, 9

Проект Державної антикорупційної програми на 2023–
2025 роки пропонує рішення таких проблем.



ПРОБЛЕМА 1:

РІШЕННЯ:

Відсутні ефективні адміністративні, процесуальні та юридичні стимули для
бізнесу впроваджувати практики доброчесності.

1) Провести аналітичне дослідження з метою визначення можливості внесення 
змін до КК України, КПК України та інших законів з метою врахування 
рекомендацій ОЕСР;
2) Впровадити результати аналітичного дослідження щодо врахування 
рекомендацій ОЕСР на рівні законодавчих змін;
3) Визначити на законодавчому рівні поняття, правовий статус та повноваження 
зовнішнього комплаєнс монітора.



ПРОБЛЕМА 2:

РІШЕННЯ:

Відсутність систематичного характеру взаємодії представників бізнесу та
інститутів громадянського суспільства з органами державної влади.

1) Забезпечити підтримку з боку органів державної влади Щорічного Місяця
Ділової Доброчесності комплаєнс-практиків Всеукраїнської Мережі
доброчесності та комплаєнсу;
2) Розробити механізм оприлюднення відомостей про використання ресурсів,
наданих для відновлення України міжнародними партнерами, інформації про
суб’єктів, які отримують кошти під реалізацію проектів, передбачених у Плані з
відновлення України.



ПРОБЛЕМА 3:

РІШЕННЯ:

Відсутнє спільне бачення щодо впровадження антикорупційних стандартів у
діяльності компаній приватного сектору серед представників юридичних осіб,
інститутів громадянського суспільства та органів державної влади.

Розробити Концепцію імплементації антикорупційних стандартів.



ПРОБЛЕМА 4:

РІШЕННЯ:

Недостатній рівень надання методичної допомоги юридичним особам щодо
застосування антикорупційних стандартів та реалізації антикорупційних
програм.

Розробити методичні рекомендації щодо:
- виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи;
- реалізації антикорупційної комплаєнс-функції, особливостей діяльності
антикорупційних комплаєнс-відділів та антикорупційних комплаєнс-офіцерів.



ПРОБЛЕМА 5:

РІШЕННЯ:

Складність процесу розроблення та впровадження Кодексу
доброчесності юридичної особи

Розробити Типовий кодекс доброчесності.



ПРОБЛЕМА 6:

РІШЕННЯ:

Відсутній ефективний механізм верифікації інформації, яка міститься в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, щодо кінцевого бенефіціарного власника юридичної
особи.

1) Розробити та затвердити всі підзаконні нормативно-правові акти, що
необхідні для належної реалізації положень Закону України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої
бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб»;
2) Забезпечити реалізацію низки технічних рішень, що необхідні для дієвої
верифікації кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб.



ПРОБЛЕМА 9:

РІШЕННЯ:

Відсутня на рівні закону чітка і конкретна вимога до внутрішніх аудиторів юридичних
осіб приватної форми власності повідомляти про виявлені ними факти вчинення
корупційних і пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про випадки підбурення
до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної
особи.

Чітко визначити безпосередньо у ст. 61 Закону України «Про запобігання корупції»
обов’язок внутрішнього аудитора юридичних осіб повідомляти спеціально
уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, а також посадову особу,
відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника
юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про факти вчинення
корупційних правопорушень чи правопорушень, що пов’язані з корупцією, також про
випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з
діяльністю юридичної особи.


