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В умовах постійних змін в структурі економіки, постійного збільшення як 

морального, так і фізичного зносу основних засобів, росту конкуренції та 
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дефіциту фінансових ресурсів постає необхідність щодо визначення перспектив 

інноваційно-інвестиційної діяльності не тільки на рівні держави та регіону, але 

і окремих підприємств, в тому числі визначення їх інноваційно-інвестиційного 

потенціалу. 

Дослідження проблем організації інноваційної діяльності на промислових 

підприємствах України виявило, що поряд із відсутністю діючих державних 

програм підтримки та фінансування інноваційних проектів, нестачею власних 

оборотних коштів у підприємств, впровадження нововведень найчастіше 

вимагає значно більших витрат, ніж очікувалося при ухваленні рішення про 

інновацію; потенційно ефективні нововведення не впроваджуються або 

впроваджуються з великою затримкою у часі (внаслідок помилок в оцінці 

строків впровадження, опору впровадженню інновацій, недосконалої 

організації інноваційних процесів та відсутності розвинутої інноваційної 

інфраструктури). Важливість максимально швидкого виходу інновації 

підприємства на ринок (наприклад, нової продукції або послуги) стосується 

проблеми скорочення тривалості інноваційного циклу. Адже інновація будь- 

якого виду має системний характер і поширюється в усіх сферах діяльності 

організації та є головним фактором росту економічного ефекту [1]. 

Зокрема, механізм економічного моніторингу практично не 

використовується для потреб управління станом комерційного потенціалу 

інтелектуальних технологій, виявлення часових моментів його зростання та 

падіння, визначення найбільш сприятливих часових відрізків для виходу на 

ринок інтелектуальних технологій, прийняття управлінських рішень щодо 

сфери їх використання та інше. Для кожного з цих напрямків і кожної з стадій 

поточного стану конкретної інтелектуальної технології характерно своє 

сполучення факторів та показників, що визначають особливості і параметри 

перспективних тенденцій, їх відносну значущість, ієрархію їх взаємодії одного 

з одним.  

На наш погляд, принципи моніторингу комерційного потенціалу 

інтелектуальних технологій мають одну спільну властивість – системність, 
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тобто, не дивлячись на високу важливість кожного окремого фактора 

(показника), економічний моніторинг розглядає їх тільки в певній сукупності 

(системі). Крім того, розгляд окремих чинників комерційного потенціалу може 

призвести до певного перекосу результуючого показника, так як кожний 

показник має свій ранг, свою ступінь впливу на кінцевий результат, що, 

безперечно, слід також враховувати. Виходячи з цих посилок, пропонуємо до 

системи традиційних принципів моніторингу додати ще, на наш погляд, два 

надзвичайно важливих принципи: принцип системності і принцип інтеграції.  

Проведення моніторингу передбачає систематичний збір цільової інформації, її 

відповідну обробку і приведення до стану споживання з метою покращення 

процесу прийняття управлінських рішень в сфері інноваційної діяльності. На 

наш погляд, найбільш важливим в цьому сенсі є отримання зворотного зв’язку 

в цьому процесі, що передбачає чіткість визначення задач і цілей моніторингу 

та максимальну об’єктивність його результатів. Виходячи з цього, моніторинг 

комерційного потенціалу інтелектуальних технологій повинен проводитися з 

урахуванням певних вимог, сутність яких, на нашу думку, і викладена в 

пропонованих принципах моніторингу комерційного потенціалу: принцип 

системності; принцип точності; принцип деталізації; принцип інтеграції; 

принцип цілеспрямованості, принцип об’єктивності, принцип ефективності.  

Лише активізація процесу інвестування в інноваційний розвиток може 

викликати якісні зрушення в техніці та технології виробничої бази 

промислових підприємств та покращити кінцеві економічні результати їх 

діяльності на основі підвищення якості управління збігом інвестиційного 

попиту та інвестиційної пропозиції на ринку інвестиційних товарів. На 

державному рівні повинні максимально повно використовуватися всі важелі та 

стимули активізації інноваційно-інвестиційного процесу, створюватися 

сприятливі умови для сталого розвитку національних підприємств та 

збільшення частки їх власних накопичень, провадитися заходи з підвищення 

зацікавленості підприємств та організацій в активізації інноваційно-

інвестиційних процесів та створюватися можливості їх фінансового 
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забезпечення. Найважливішими напрямами вдосконалення управління 

інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств на державному рівні 

вважаємо [1]: активізацію використання державних замовлень; розробку 

заходів із стимулювання випуску наукоємної продукції, конкурентоспроможної 

на світовому ринку, що збільшило б обсяги експорту; стимулювання імпорту 

нових перспективних патентів, ліцензій, видів обладнання; проведення урядом 

тарифної політики щодо обмеження імпорту певних видів товарів з метою 

захисту національних товаровиробників. 
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Принимая правила ведения бизнеса в Европе, наши предприниматели 

стараются отвечать их требованиям, среди которых не последнее место 

занимает антикоррупционный комплаенс. Украина уже ратифицировала ряд 

международных договоров, в частности, Конвенцию ООН против коррупции от 

31 октября 2003 г., Уголовную конвенцию о борьбе с коррупцией от 27 января 

1999 г., Гражданскую конвенцию о борьбе с коррупцией от 4 ноября 1999 г. 

Ратифицировав указанные конвенции, Украина обязалась имплементировать их 

рекомендации в собственное законодательство. Также уже внесены изменения 

в ряд национальных кодексов, вступил в силу Закон Украины «О 

предупреждении коррупции». Итак, на сегодня указанные нормативные акты 

являются такой совокупностью норм, которую уже можно назвать отдельным 

институтом права.  

Комплаенс давно стал неотъемлемой частью деловой среды: честное 


