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іміджу підприємства на зовнішніх ринках варто враховувати те, що 

корпоративний імідж за своєю суттю є багатовимірним. Навіть, якщо 

підприємство нічого не робитиме для побудови іміджу, він все-одно 

сформується. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДНОСТІ 

 

Досягнення необхідного рівня економічної безпеки на кожному окремому 

рівні ієрархічної структури є надзвичайно важливим для промислового 

підприємства і нагально потребує в достатній мірі обґрунтованого та 

адекватного науково-методичного забезпечення. На нашу думку, необхідною 

умовою економічної безпеки на мего-, макро-, мезо та макрорівнях є 

забезпечення економічної безпеки саме на рівні підприємства, теоретико-

методичне значення якої визначається забезпеченням умов для його 

ефективного функціонування та стратегічного розвитку в умовах впливу загроз 

різноманітного характеру [3, 6, 9] Тому досягнення запланованих показників 

виробничо-комерційної діяльності кожного підприємства та забезпечення 

необхідного рівня його економічної безпеки багато в чому буде залежати від 

роботи по виявленню, оцінюванню і усуненню (мінімізації) ризиків та загроз, 

які виходять як із зовнішнього, так і із внутрішнього середовища промислового 

підприємства. Промислові підприємства здійснюють свою діяльність в 

складних умовах ризику розвитку підприємств. Вони відіграють важливу роль в 

економіці кожної країни, виконуючі такі надзвичайно важливі  функції, як: 

 виробництво різного роду товарів та формування купівельної 

спроможності у споживачів для їх придбання та споживання; розширення 

соціальної інфраструктури;  

 створення робочих місць;  

 забезпечення власного зростання і т.п.  

Тому питання економічної безпеки в їх діяльності є надзвичайно 

важливими. Більшість топ-менеджерів прагнуть до забезпечення сталого 

розвитку свого підприємства з найменшим рівнем ризику волатильності 

(невизначеності, непередбачуваного коливання показників бізнес-діяльності), 

що істотно впливає на основні показники стратегічного розвитку, тобто різких 

непередбачуваних коливань вартості як самого підприємства, так і його активів. 

Сьогоднішні реалії господарювання такі, що забезпечення безпеки 



 

Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції  «УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: ДОСВІД, 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 27 квітня 2021, Харків; ХНУБА 

54 

підприємства, в першу чергу його економічної безпеки, неможливо без 

впровадження в практику його діяльності системи комплаєнс. 

Але далеко не завжди при формуванні враховуються показники корупції, 

шахрайства, відмивання грошей, порушення корпоративної етики, 

антимонопольного, податкового законодавства і т.п. В останні 20…25 років в 

світовій економіці все це є предметом комплаєнс-досліджень. Виходячи з цих 

посилань, пропонуємо ввести в економічну термінологію дефініцію 

«комплаєнс-безпека підприємства». Новий термін потребує свого теоретико-

методологічного обґрунтування та визначення як економічної категорії. 

Сутність терміну «комплаєнс-безпека» виходить з визначення як самого 

терміну «комплаєнс», так і поняття «економічна безпека» [1-15].  

Тому пропонується визначати поняття комплаєнс-безпеки промислового 

підприємства як міра (ступінь, показник) захищеності життєво важливих 

інтересів промислового підприємства від зовнішніх та внутрішніх порушень 

законів, нормативних правових актів, стандартів, установчих та внутрішніх 

документів підприємства шляхом визначення, оцінювання та максимального 

зменшення (усунення) комплаєнс-ризиків. Ефективність використання цього 

напрямку економічної роботи на підприємствах в сучасних умовах очевидна.  
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РОЗВИТОК ПОЛОЖЕНЬ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЄНСА 

 

Антимонопольний комплаенс це система заходів, прийнятих усередині 

компанії або групи компаній і спрямованих на інформування, навчання та 

інструктаж працівників щодо норм антимонопольного права, і прийнятої в 

компанії або в групі компаній політики дотримання даних норм, а також на 

контроль і моніторинг дотримання зазначених норм і політик [1, 2, 3, 15]. 

Таким чином, програми антимонопольного комплаенса є різновидом 

організаційних систем внутрішнього контролю, націлених на стандартизацію 

поведінки персоналу, зокрема, в сфері дотримання норм антимонопольного 

права.  

Антимонопольний комплаєнс, що приймає на практиці різні форми, 

успішно застосовується в зарубіжній практиці (наприклад, в Італії, 

Великобританії, Франції, Канаді) [4-8, 16]. Організація системи комплаенса 

включає (в різних поєднаннях – в залежності від специфіки бізнес-процесів 

організації) наступні заходи: 

 виявлення ризиків порушення антимонопольного законодавства, 

оцінку виявлених ризиків; 

 вибір і призначення відповідальної особи, створення робочої групи з 

питань антимонопольного комплаєнсом, навчання зазначених осіб; 


