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Джерело: складено автором 

Таким чином, можна зробити наступні висновок, що кожен споживач прагне 

максимізувати користь при наявності певних бюджетних обмежень. На вибір товару 

впливають цінові та нецінові фактори. Як тільки споживач буде отримувати максимальну 

користь при заданому бюджеті, у нього зникнуть стимули замінювати якісний товар на 

неякісний. І він почне купувати якісніші й корисніші продукти. 
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КОМПЛАЄНС-БЕЗПЕКА КРЕАТИВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ РОЗРОБОК 

Підвищення ефективності креативної діяльності підприємства та її безпеки 

рекомендується здійснювати з використанням нового інструменту - комплаєнсу, 

який досить широко поширений і законодавчо закріплений в економічно 

розвинених країнах. Комплаєнс являє собою відповідність конкретних дій 

підприємства (організації) в цілому, окремого колективу чи працівника внутрішнім 

або зовнішнім вимогам (законам, стандартам, нормам, положенням і т.п.). З цього 

визначення виходить, що комплаєнс програма підприємства або організації 
передбачає використання її складових для боротьби з проявами корупції, 

шахрайством, відмиванням грошей, фінансуванням тероризму, порушеннями 

корпоративної етики, нечесного ведення бізнесу і т.п. Комплаєнс-порушення 

надзвичайно характерні для сфери креативної діяльності, зокрема, для об’єктів 

інтелектуальної власності (ОІВ): 

 корупційні прояви при розподілі замовлень на виконання інтелектуально-

інноваційних за рахунок бюджетних та інших видів коштів; 

 корупційні прояви при формуванні творчих колективів, намагання ввести в 

їх склад некомпетентних осіб або осіб з низьким рівнем професійних навичок; 

 несправедливий розподіл фінансування окремих етапів креативних 

розробок, виділення завищених обсягів коштів на менш важливі етапи НДР;  

 порушення справедливості при розподілі та закріпленні за окремими 
науковими групами інформаційних, фінансових та матеріальних ресурсів;  

 елементи шахрайства при формуванні списку авторів публікацій; 

 порушення наукової етики при патентуванні основних результатів НДР;  

 порушення справедливості при розподілі винагороди;  

 корупційні прояви при проведенні процесів комерціалізації результатів 

інтелектуально-інноваційної діяльності підприємства;  

 нечесна політика відносно правил споживання технологічного продукту. 

Наведені вище негативні прояви при отриманні, комерціалізації та 

споживанні позитивних результатів ОІВ не є вичерпними. Тому актуальною 

задачею є створення на підприємствах відповідної програми, з використанням якої 

були б можливості не допускати проявів нечесності, шахрайства та корупційності в 
сфері їх інноваційної діяльності та комерціалізації отриманих результатів. І в якості 

такої системи ми пропонуємо комплаєнс-програму.  
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Матеріальні збитки від комплаєнс-порушень отримують різні учасники 

ринку: а) підприємства-виробники оригінальної продукції (втрачають додатковий 

дохід); б) правовласники ОІВ, за рахунок (зменшення відрахувань (роялті) 

виробників оригінальної продукції за використання ліцензії); в) збиток іміджу 

товарного знаку; г) знижається рівень конкуренції (контрафакт зазвичай суттєво 

дешевший, чим оригінальна продукція); д) гальмується розвиток технічного 

прогресу, принижується роль і значення інтелектуальної власності; з) зростає частка 
умовно-постійних витрат на рекламу продукції або послуг; і) загроза здоров'ю 

споживача (контрафактна продукція має невисоку якість). 

Для суттєвого зменшення інтелектуальних та матеріальних втрат 

підприємств виробників та споживачів ОІВ ми пропонуємо ввести в науковий обіг 

термін інтелектуальний комплаєнс. Інтелектуальний комплаєнс – це заходи по 

забезпеченню здатності підприємства до усунення всіх порушень законів, норм та 

положень в сфері створення, комерціалізації та використання ОІВ.  

В зв'язку з цим нами пропонуються заходи, здійснювані при створенні 

системи інтелектуального комплаєнсу для безпеки креативної діяльності. 

По-перше, необхідно визначити «відповідального» (комплаєнс-менеджера, 

комплаєнс-контролера, комплаєнс-офіцера) за створення і функціонування системи 
інтелектуального комплаєнса.  

По-друге, необхідно виявити зони потенційних інтелектуальних комплаєнс-

ризиків за допомогою аналізу бізнес-процесів підприємства, зіставлення рішень, що 

приймаються, і дій з їх наслідками в сфері ОІВ.  

По-третє, побудова ефективної системи інтелектуального комплаєнса, 

застосовуючи методику COSO (методика раціонального ризик-менеджменту).  

По-четверте, визначити відповідальних за прийняття рішень, що 

продукують інтелектуальні комплаєнс-ризики.  

По-п'яте, підготовка персоналу для виконання комплаєнс-функцій.  
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НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ НА АВІАЦІЙНИХ 

ПІДПРИЄМСТВАХ 

На сьогоднішній день внутрішні та зовнішні ринки країн переповнені 

підприємствами, що займаються авіаційної діяльності. Адже авіаційна 

промисловість є важливою галуззю машинобудування. Таких діючих підприємств 

чимало і кожен прагне бути єдиним конкурентом на ринку і мати змогу зібрати всіх 

споживачів, які будуть купувати авіаційну продукцію його виробництва. Щоб 

залишатися конкурентоспроможним необхідно постійно вдосконалюватись та 

збільшувати свої прибутки, адже це є однією з найважливіших цілей будь-якого 

господарюючого суб’єкта. Проте в середовищі будь-якого ринку постійно зростає 

роль собівартості та витрат для забезпечення ефективності здійснення 
підприємницької справи. Собівартість відображає фінансово-економічний розвиток 

підприємства: якість керівництва, роботи основних засобів праці, ефективність 

використання матеріалів та ресурсів, капіталу та робочої сили, ефективність 


