
Всеукраїнська мережа 
доброчесності і 
комплаєнсу



Про мережу

Платформа для 

впровадження стандартів 

доброчесності відповідно до 

кращих міжнародних практик

Майданчик для

просування 

ідеї відповідального 

ведення бізнесу

Освітній проект, що

популяризує ідею 

доброчесності та прозорості 

серед громадськості та бізнесу

1



Ініціатори

Рада бізнес-омбудсмена

В Україні

Європейський банк 

реконструкції та розвитку

Організація економічного 

Співробітництва та розвитку
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Переваги членства

Добра ділова 

репутація
Колективна протидія 

корупції

Послаблення 

регуляторного тиску

Полегшений доступ 

до кредитування
Полегшений вихід на 

міжнародні ринки

Обмін кращими практиками 

у сфері комплаєнсу
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Хто може приєднатися

Приєднатися може будь-яка компанія незалежно від 
розміру чи сфери діяльності. 

Ключовим для приєднання є бажання запроваджувати 
високі стандарти доброчесності ведення бізнесу.
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Процедура приєднання

Заповнити

анкету

потенційного

члена

Пройти 

верифікацію

(експертну 

перевірку 

наданої в 

анкеті 

інформації)

Членство в 

мережі

Регулярне 

підтвердження 

статусу 

доброчесної 

компанії
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Структура органів
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Загальні збори учасників

•Представляє всіх 

учасників

•Забезпечує виконання 

стратегії Мережі

•Обирає членів 

Виконавчого Комітету

•Обирає членів Комітету з 

питань доброчесності

•Приймає рішення з 

найважливіших питань 

діяльності Мережі

Виконавчий комітет

•Призначається 

Загальними Зборами на 

безоплатній основі

• Відповідає за 

повсякденну діяльність 

Мережі

•Затверджує/припиняє 

членство

•Веде список членів

Комітет з питань 

доброчесності

•Призначається 

Загальними Зборами на 

безоплатній основі

•Вживає необхідних 

заходів в залежності від 

обставин справи 

(наприклад, проводить 

зустрічі з метою 

підтвердження 

комплаєнсу);

•Ініціює виключення з 

Мережі та встановлює 

факти порушення.

Експертна група

•Висувається Загальними 

Зборами учасників

•Надає постійну 

аналітичну та технічну 

допомогу органам та 

членам Мережі

•Відповідальна за

•підготовку 

проектів/внесення змін 

до документів Мережі;

•Слугує в якості 

національного 

контактного центру.

Скликається раз на рік Скликається за необхідності
Скликається раз на 

квартал, 5-9 представників



Правила маркування товарів/ послуг

Право на використання є строковим та підлягає 
поновленню на періодичній основі. 
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Після проходження всіх етапів верифікації учасник мережі 

отримує право на використання торгової марки для 

розміщення на маркетингових матеріалах чи продукції 

компанії.

Отримання права використовувати торгову марку UNIC є 

високим визнанням доброчесності компанії та високої 

комплаєнс культури. 



Члени зобов'язуються

Підтримувати добру ділову репутацію

Постійно удосконалювати власні стандарти доброчесності
відповідно до міжнародних стандартів

Забезпечувати сталість мережі шляхом членського внеску

Обмінюватися досвідом щодо кращих практик
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Учасники – 46 компаній (на 01.07.2017)
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Тетяна Херувімова, інспектор Ради бізнес-омбудсмена

tetiana.kheruvimova@boi.org.ua

Ольга Пікульська, директор з комунікацій Ради бізнес-омбудсмена

olga.pikulska@boi.org.ua
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