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Сукупні світові витрати на оборону в 2019 році 
складали понад $1,9 трлн. 

Оборонна промисловість є основною мішенню для корупції 
через величезну кількість залучених грошей, тісні зв'язки між 
оборонними контрактами і політикою, а також надмірну 
секретність, в рамках якої працює сектор. 



Індекс оборонних компаній (DCI)
Мета
Вимірювання прозорості та якості етичних і антикорупційних програм у 
найбільших світових оборонних компаніях. 

Як?
Він аналізує публічні зобов’язання відкритості, політик та процедур компаній. 
Індекс використовує загальнодоступну інформацію для оцінки якості, доступності 
політики і процедур боротьби з корупцією у 10 ключових сферах та дає оцінку 
компанії за шкалою від A (низький ризик корупції) до F (високий ризик 
корупції).



Індекс оборонних компаній (DCI): 
світові тренди

134 оборонні компанії 

16

високий рівень 
дотримання 

антикорупційних політик
(оцінки А та В)

97

низький рівень 
прозорості і боротьби з 

корупцією
(оцінка D, Е та F)

22

Середній рівень 
прозорості
(оцінка С)



Світові тенденції

Лідери

● Leonardo S.p.A (Італія) - 103
● Raytheon Technologies 

(США) - 85

Аутсайдери

● CEA Technologies 
(Австралія) - 0

● Zastava Arms (США) - 2



З українських оборонних компаній у 2015 році оцінювався лише ДП “Антонов”

Він отримав оцінку F та 0 балів.

Індекс 2015: ДП “Антонов”



Індекс 2020: Укроборонпром

Оцінка Е - 28/112 балів
низький рівень боротьби з корупцією і забезпечення прозорості



Керівництво та організаційна структура

● Керівництво компанії перебуває під 
антикорупційним контролем. 

● В компанії здійснюється ефективний та 
етичний нагляд.

● Застосовується комплексна політика 
боротьби з корупцією.



Внутрішній контроль

● Програми боротьби з корупцією та 
дотримання законів відіграють життєво 
важливу роль у захисті компаній від 
корупції. 

● Антикорупційна програма є складовою 
культури організації, її регулярно і 
ретельно переглядають та оновлюють.

● Компанія здатна самостійно повідомляти 
правоохоронні органи про випадки 
неправомірних дій.



Ринки високого ризику

● Публікується будь-яка інформація про 
оборонних замовників і клієнтів. 

● Компанія висвітлює інформацію щодо 
співпраці з країнами, які мають високі 
корупційні ризики.

● Інформація щодо бенефіціарного права 
власності, дочірніх компаній і холдингів, а 
також про відсоток власності, країну 
реєстрації та країну діяльності є публічною.



Підтримка співробітників

● Навчання співробітників основам 
антикорупційної етики є центральною 
частиною розбудови належної ділової 
поведінки в компанії.

● Співробітники-викривачі захищені від 
тиску.

● В компанії існує чітка політика щодо 
викривачів, а також функціонують 
надійні канали повідомлень про 
корупційні правопорушення.



Конфлікти інтересів

● Ризики конфлікту інтересів мінімізовані 
внутрішніми політиками і процедурами.

● Існує орган, що опікується перевірками та 
наглядом за відсутністю конфлікту інтересів 
всередині компанії.

● Розроблена та імплементована чітка політика 
щодо залучення представників державного 
сектору до роботи компанії.



Управління державними підприємствами

● Структура управління компанією мінімізує 
політичне втручання в її господарську 
діяльність.

● Існує прозорий процес висування та 
призначення членів наглядової ради, 
більшість її членів - незалежні та беруть 
участь в аудиті.

● Впроваджено процедури для здійснення 
операцій з активами відповідно до ринкової 
вартості.



Управління ланцюгами поставки

● Уряд не втручається в ланцюги 
постачання, не вимагає використання 
вітчизняних постачальників або тендерів з 
єдиного конкретного джерела.

● Компанія здійснює ретельну перевірку 
постачальників, бере до уваги наявність чи 
відсутність в них антикорупційної 
політики.

● Контракти з постачальниками 
укладаються з урахуванням положень про 
боротьбу з корупцією.



Залучення клієнтів

● Компанія захищена від лобіювання.
● Існує чітка політика щодо благодійних 

пожертв, політичних внесків, спонсорства 
та подарунків. 

● У випадку внесків чи пожертв, компанія 
публічно інформує про це в офіційних 
каналах комунікації.



Агенти, посередники та спільні 
підприємства
● Здійснюється перевірка всіх потенційних 

посередників та партнерів компанії  
щодо наявності конфліктів інтересів, 
попередньої історії неправомірної 
діяльності чи незрозумілого 
бенефіціарного права власності. 

● Контракти з третіми сторонами 
укладаються з урахуванням положень 
про боротьбу з корупцією.



Офсетні угоди

● Офсетне контрактування  прозоре. 
● Компанія публічно повідомляє про корупційні 

ризики, пов'язані із офсетним контрактом.
● Здійснюється належна перевірка будь-яких 

офсетних партнерів.
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