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Вступ  8 
 

 

ВСТУП 
 

Проблематика комплаєнс в цей час знаходиться у центрі уваги світової 

наукової спільноти. Комплаєнс визначає моральні стандарти ведення 

підприємницької діяльності у всьому світі, прямо визначає питання 

стабільності світової економіки в цілому, і бізнесу конкретного підприємства 

зокрема. На протязі останніх років кількість розслідувань комплаєнс-порушень, 

величина наслідків і розмір санкцій щодо виробничо-комерційної діяльності 

промислових підприємств, яка не була в повній мірі відповідною існуючим 

комплаєнс нормам, значно збільшилася і стала визначати суттєвий комплаєнс-

ризик, про наявність якого треба знати і який повинен враховувати в своїй 

діяльності кожний менеджер, при здійсненні виробничого, комерційного, 

клієнтського або правового в повсякденній діяльності промислового 

підприємства. 

Термін «комплаєнс» в останні роки став синонімом ефективного, дієвого та 

етичного управління. З кожним днем все більше і більше підприємств при 

розробці, створенні, виробництві, збуті і споживанні товарів та послуг 

використовують основні положення комплаєнс-функції. Практика роботи 

підприємств промислової сфери свідчить про те, що там, де комплаєнс-функція 

є складовою частиною управління підприємством, виникають суттєві 

передумови до зростання конкурентоспроможності підприємства та його 

продукції, поліпшення його техніко-економічних показників роботи, створення 

сприятливих соціальних, психологічних та суспільних чинників 

функціонування виробничо-комерційної діяльності підприємства.  

Сучасні наукові дослідження проблем внутрішнього контролю та 

внутрішнього аудиту стають все більш популярними та значущими. Для 

підвищення достовірності та аргументованості своїх висновків та рекомендацій 

вони залучають до свого економічного виміру досвід соціології, політології, 

юриспруденції та психології і т.д. Поза всякими сумнівами комплаєнс є одним з 

таких напрямків досліджень. Основною ланкою, яка пов'язує комплаєнс-

функцію з іншими близькими до ідеології комплаєнс суспільними науками, є 

поняття норми, розробкою якої займаються, наприклад, в рамках права, але 

конкретні механізми її реалізації відносяться до економічних суб'єктів на 

мікрорівні. Поняття норми пов'язано з інституціоналізмом, який є ще одним 

інтегруючим напрямком в економічній теорії. Норма легко інтерпретуються як 

елемент поняття «інститут», розробка, використання та зміна якого призводить 

до транзакційних витрат. У монографії представлено детальний аналіз різних 

існуючих підходів до змісту та сутності поняття «комплаєнс» . 

Сьогодні комплаєнс у всьому світі, і в Україні зокрема, набуває з кожним 
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днем все більшої актуальності. У розробці та впровадженні функції комплаєнс 

зацікавлені як власники, так і топ-менеджери, адже зазвичай порушення 

обов'язкових вимог призводить як до фінансових втрат організації, а іноді і до 

ліквідації організації, так і до кримінальної відповідальності керівників. 

Для отримання в повній мірі тих переваг, які може дати промисловому 

підприємству системний підхід до організації комплаєнса, заснований на 

аналізі комплаєнс-ризиків, підприємствам потрібно розглянути питання про 

прийняття стратегічних документів у сфері комплаєнса, затверджених радою 

директорів довгострокових комплаєнс-програм і прийнятих на рівні правління 

банку короткострокових комплаєнс-планів. Не існує універсальних комплаєнс-

програм, розробка кожної програми вимагає певного часу, що необхідно для 

виявлення специфіки конкретної організації, а також належного обліку її 

бізнес-моделі, організаційної структури, стратегії розвитку, а також наявних 

для даного проекту матеріальних і людських ресурсів. 

Автором узагальнено існуючі наукові, методичні та практичні розробки, 

наявні у відкритій пресі і запропоновано читачам в більшій мірі оригінальне 

дослідження, що не має аналогів у світовій практиці. Комплаєнс, як філософія 

усунення кризових явищ в різного роду організаціях, в першу чергу 

створювався для банківсько-кредитної сфери діяльності. Тому, розширення 

його впливу на промислові підприємства є новим етапом у розвитку цієї 

економічної категорії. 

Керівництво промислових підприємств вказує на недостатнє теоретичне 

опрацювання комплаєнса. Виходячи з існуючого досвіду застосування 

комплаєнс-програм (невеликого вітчизняного - переважно в кредитній сфері і 

великого зарубіжного), автором виділені два основних підходи: мінімальний 

рівень організації комплаєнс і комплаєнс-культура. Наведено переваги, які 

набувають промислові підприємства, що використовують комплаєнс-функції, і 

можливі наслідки для підприємств, які не впроваджує комплаєнс. 

Читачі знайдуть в пропонованій монографії відповіді на найскладніші в 

сфері формування та практичної реалізації комплаєнс-програм питання. До них, 

зокрема, відносяться: організаційні засади формування комплаєнс-функції на 

промисловому підприємстві, організації комплаєнс-контролю, оцінка 

комплаєнс-ризиків різних сферах діяльності підприємства, методичні основи 

комплаєнс-моніторингу фінансової, виробничої та ринкової діяльності 

підприємства, особливості здійснення антикризового, антикорупційного, 

антимонопольного комплаєнса та інших видів комплаєнса. Всі ці науково-

методичні напрямки є складовими комплаєнс-програми промислового 

підприємства, детальна наукова, методична та практична сутність якої вперше 

викладена в даній монографії. 

Теоретичні і методологічні основи комплаєнс певним чином розроблені в 
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дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, проблеми комплаєнс 

є предметом досліджень таких вчених, як Альошин М.М. [2], Ахуньянова Ч.Ф. 

[10], Барлова А.І. [13], Беляєв Ю.К. [15, 16], Бородін А.Г. [24], Верес Шомоші 

М. [364], Данілін О. [53], Дергачова В.В. [55], Ілляшенко С.М. [85-86], 

Калініченко Л.Л.[98], Козаченко Г.В. [175], Коціскі Д. [354-357, 364], Лебедко 

С.А. [204, 205], Момот Т.В. [226], Орлова М.Г. [240-242], Перерва П.Г. [225, 

364], Пустовалова О. [276], Романчик Т.О. [282, 283], Сілакова В.В. [288], 

Сосновська О.О. [295], Старінов Г.П. [296], Тімошкін А.В. [302, 303], Череп 

А.В. [319], Черепанова В.А. [320], Шарамко М.М. [323, 324], Якимова В.А. 

[329, 330] та ін. [326, 316, 311, 299, 227, 195, 72, 70]. 

Не дивлячись на існування певної кількості публікацій з тематики 

комплаєнс, ряд важливих питань до цього часу все ще залишаються 

недостатньо дослідженими. Зокрема, практично відсутні дослідження, 

спрямовані на вирішення проблем ефективного вибору організаційних форм 

комплаєнса на промислових підприємствах, так як переважна більшість 

наявних досліджень присвячена  розгляду комплаєнс-проблем в кредитно-

фінансовій, зокрема, в банківській сфері. Нагально потребують подальшого 

розвитку та наукового обґрунтування питання антикризової та 

антимонопольної функції комплаєнса, проведення комплаєнс-моніторингу, 

оцінки комплаєнс-ризиків і т.п. 

Наукова та практична значущість розв'язання проблем, пов'язаних із 

здійсненням ефективного комплаєнс-захисту виробничо-комерційної діяльності 

промислових підприємств та підвищення рівня їх комплаєнс-безпеки і зумовила 

актуальність досліджень, результати яких опубліковані в даній монографії. 

Автор буде надзвичайно вдячний читачам, які висловлять свої побажання та 

пропозиції, спрямовані на поліпшення структури і змісту дослідження, 

викладеного в даній монографії, а також підкажуть нові напрямки його 

розвитку та вдосконалення.  

Відгуки, побажання та пропозиції прохання надсилати за адресою: Україна, 

61002, м.Харків, вул. Кирпичова, 2, Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», навчально-науковий інститут 

економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу. 
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Розділ 1  
 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І МЕТОДІВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

1.1. Дослідження та аналіз сучасного 

стану економічної безпеки 

промислових підприємств України 
 

В системі забезпечення національної безпеки любої країни економічна 

безпека є основою її сталого, безкризового соціально-економічного розвитку. 

Визначаючи сутність терміну «економічна безпека» можна виходити з різних 

підходів. По-перше, рівень економічної безпеки можливо визначити як 

здатність української економіки в цілому та її галузей (регіонів) окремо 

забезпечувати сталий розвиток і відповідний захист економічних інтересів 

індивідів, господарюючих суб'єктів, регіонів і країни. По-друге, економічна 

безпека країни може розглядатися з позиції забезпечення захисту найбільш 

важливих сфер діяльності усіх жителів країни, суспільства і держави в сфері 

економіки від наявних комплаєнс-загроз різного рівня (рис.1.1). 
 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Базові індикатори (складові) економічної безпеки України 
Джерело: авторська розробка 
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Питання національної економічної безпеки та безпеки промислових 

підприємств в різних сферах їх виробничо-підприємницької діяльності вивчали 

багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Зазвичай, їх думки і висновки в 

певній мірі різноманітні, хоча прикінцеві положення можуть бути зведені до 

тих завдань економічної безпеки країни, які відтворено нами на рис.1.1. 

Наприклад, Скорук О.В., узагальнивши зарубіжний та вітчизняний досвід 

підходів до тлумачення поняття економічної безпеки країни, характеризує 

найбільш важливі складові економічної безпеки країни за допомогою 

наступних характеристик [290, с.40]: 

— стійкість та стабільність, протидія внутрішнім і зовнішнім 

загрозам, під якими розуміється сталість і надійність зв'язків між усіма 

елементами економічної системи, стабільність економічного розвитку держави, 

стійкість до стримування та знешкодження дестабілізуючих загроз факторів; 

— економічна незалежність, що характеризує насамперед можливість 

для будь якого суб'єкта економічної безпеки самостійно приймати і 

реалізовувати стратегічні економічні та політичні рішення для розвитку, 

можливість використовувати національні конкурентні переваги для 

забезпечення стабільності та розвитку; 

— самовідтворення та саморозвиток. Ця характеристика передбачає 

створення необхідних умов для ведення ефективної економічної політики та 

розширеного самовідтворення, забезпечення конкурентоспроможності 

національної економіки на світовій арені; 

— національні інтереси. Ця характеристика визначає спроможність 

національної економіки захищати національні економічні інтереси. 

Для визначення рівня економічної безпеки України як головної складової 

національної безпеки держави використовується інтегральний індекс 

економічної безпеки. Динаміка цього показника з 2005 року, розрахованого 

відповідно до Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 

безпеки України, затверджених Наказом Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р. [224], представлена нами на рис.1.2. 
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Рисунок 1.2 – Динаміка інтегрального показника економічної безпеки України 
Джерело: побудовано автором за даними [247] 
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На протязі останніх років українська економіка знаходиться практично у 

кризовому стані, переважна більшість найбільш важливих економічних 

показників мають стійку тенденцію до зменшення, що сигналізує про 

збільшення макро- та мікроекономічних загроз та незадовільний рівень індексу 

економічної безпеки. Тому можна зробити висновок про те, що в сфері 

забезпечення економічної безпеки нашої країни спостерігається наявність 

багатьох важливих проблем, підтвердженням чого виступає низький рівень 

інтегрального показника економічної безпеки (рис.1.2). 

Дані, представлені на рис.1.2, свідчать про те, що до 2007 рр. відбувалося 

стійке зростання рівня економічної безпеки до 52% (максимальне значення). У 

2008-2009 рр. cталося зменшення індексу економічної безпеки до 48% та 

збільшення на 3% на протязі 2010-2011 рр. У 2012 р., у порівнянні з 2011 р., 

рівень індексу зменшився на 3%. Така ситуація виникла, на наш погляд, 

внаслідок зменшення темпів економічного зростання, дефіциту інвестиційних 

ресурсів, недостатньої кредитної активності і незадовільної 

зовнішньоекономічної ситуації. Науково обґрунтований оптимальний рівень 

індексу економічної безпеки дорівнює 100%, тому поточні значення 

українського індексу більше чим в два рази менші оптимального. 

Незадовільні тенденції також можна спостерігати і при аналізі рівня 

економічної безпеки нашої країни за складовими безпеки (табл. 1.1). 
 

Таблиця 1.1 - Динаміка показника економічної безпеки України та її 

підприємств за субіндексами складових 

Складові економічної безпеки Рік спостереження 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Енергетична  32%  34%  39%  45%  47% 49% 51% 52% 

Фінансова  48%  46%  50%  36%  44% 43% 41% 48% 

Виробнича  57%  53%  53%  52%  54% 53% 57% 56% 

Макроекономічна  47%  38%  40%  33%  37% 34% 42% 44% 

Інвестиційно-інноваційна  36%  37%  35%  30%  32% 35% 33% 35% 

Соціальна  59%  62%  64%  57%  56% 63% 59% 61% 

Продовольча  92%  93%  86%  94%  92% 89% 91% 93% 

Демографічна  52%  45%  46%  46%  45% 44% 43% 43% 

Зовнішньоекономічна  35%  30%  32%  35%  34% 33% 36% 34% 

Економічна безпека України в цілому 50%  48%  49%  45%  44% 44% 43% 44% 
Джерело: за даними Мінекономрозвитку [247] 
 

Аналіз даних табл.1.1 передбачає встановлення оціночного розподілу рівнів 

економічної безпеки підприємства та її складових. Дослідження науково-

методичних пропозицій з цього приводу, викладених в наукових працях різних 

авторів та в рекомендаціях Міністерства економіки нашої країни [247], 

дозволяє використовувати наступний розподіл рівнів економічної безпеки 

промислового підприємства, %: 

 0–19% – інтервал критичного рівня економічної безпеки; 

 20–39% – інтервал небезпечного рівня економічної безпеки;  
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 40–59% – інтервал незадовільного рівня економічної безпеки;  

 60–79% – інтервал задовільного рівня економічної безпеки; 

 80–100% – інтервал оптимального рівня економічної безпеки. 

Вказані інтервальні значення у даному випадку не є в достатній мірі 

економічно обґрунтовані, але їх практичне використання дозволяє проводити в 

певній мірі обґрунтований аналіз як поточного, так і ретроспективного стану 

економічної безпеки на різних рівнях її оцінювання.  

Виходячи з цих рекомендацій, можемо констатувати, що практично ні одна 

зі складових економічної безпеки не входить в інтервал критичного стану 

(найгірша ситуація). Але загалом ситуація є в достатній мірі небезпечною, так 

як інноваційно-інвестиційна та зовнішньоекономічна складові відповідають 

інтервалу небезпечного стану безпеки. На наш погляд, ці складові мають між 

собою тісний взаємозв’язок, так як і рівень оновлення виробництва, і його 

фінансування мають високий рівень залежності від позитивного сприйнятті 

української економіки міжнародною спільнотою. 

Не викликає позитивних емоцій і той факт, що більшість складових 

економічної безпеки українських підприємств (енергетична, фінансова, 

виробнича, макроекономічна, демографічна) характеризуються незадовільним 

рівнем економічної безпеки. З наведеної в табл.1.1 динаміки оцінних значень 

складових економічної безпеки видно, що їх максимальне погіршення 

приходиться на 2014 рік, коли в нашій країні спостерігалася дестабілізація 

валютного та грошово-кредитного ринку, що суттєво вплинула на нарощування 

фінансової нестабільності. Разом з тим, слід відмітити наявність хоча і не 

суттєвої, але чітко наявної тенденції певного покращення оцінних показників 

практично по переважній більшості складових економічної безпеки промислових 

підприємств в останні роки, що визиває певний оптимізм з цього приводу.  

Динаміка комплексного показника економічної безпеки України та її 

підприємств за субіндексами складових за останні 8 років (див. табл.1.1) 

відтворює інтегральне значення економічної безпеки. Як ми вже відмічали, 

методика розрахунку цього показника передбачає врахування 9 складових 

(субіндексів), які для інтегрального показника економічної безпеки країни в 

цілому є надзвичайно важливими. Разом з тим, на наш погляд, для 

характеристики стану дотримання вимог законодавства у країні, виконання всіх 

існуючих кодексів, положень та нормативів (стану комплаєнс-безпеки) є 

доцільним враховувати тільки деякі з вказаних субіндексів, які в найбільшій 

мірі відтворюють стан комплаєнс-безпеки нашої країни, так як, на нашу думку, 

на рівень комплаєнс-безпеки країни кожний із субіндексів інтегрального 

показника впливає по різному і з різною силою.  

Методологічна сутність економічної та комплаєнс-безпеки промислового 

підприємства органічно витікає з визначень та характеристик сучасного стану 

економічної і комплаєнс-безпеки країни в цілому та промислових підприємств 



15  Кобєлєва Т.О. Комплаєнс-безпека промислового підприємства 
 

 

зокрема. Аналіз поточних досліджень економічної безпеки у працях різних 

авторів [295, 258, 205, 175, 86] дозволяє зробити висновок про те, що ця тема 

дослідження є досить важливою та актуальною як на глобальному, 

міжнародному (мегарівень), національному (макрорівень), регіональному, 

галузевому рівнях (мезорівень), так і на рівнях окремого підприємства 

(макрорівень). З цього випливає важливість і необхідність формування 

ієрархічної декомпозиційної структури економічної та комплаєнс-безпеки 

промислового підприємства, починаючи з глобальної економічної безпеки 

(мегарівень) і закінчуючи показниками комплаєнс-безпеки, які характеризують 

найближче бізнес оточення даного підприємства (рис. 1.3). 
 

 
Рисунок 1.3 - Ієрархічна декомпозиційна структура економічної безпеки 

промислового підприємства 

Джерело: авторська розробка 
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Проведені дослідження дозволяють зробити ще один важливий висновок. 

Практично жодна зі складових економічної безпеки як на рівні країни, так і на 

рівні промислового підприємства в цей час не враховує надзвичайно 

небезпечних для кожного з суб’єктів господарювання явищ, таких як корупція, 

шахрайство, відмивання грошей, рейдерство, маніпуляції в сфері податків, 

порушення антимонопольного законодавства, зловживаннями чиновників та 

вищих посадових осіб промислових підприємств, злочинними діями 

кримінальних угрупувань при започаткуванні та провадженні виробничо-

підприємницької діяльності і т.п. В цей час є нагальна потреба врахування, 

оцінювання та усунення всіх цих негативних проявів.  

Як вірно вказують Сосоновська О.О. та Житар М.О., вища ланка ієрархії 

зобов’язана формувати сприятливі умови для забезпечення захисту об’єктів 

економічної безпеки нижчого рівня [295, с.125]. Неможливо в повній мірі 

забезпечити економічну безпеку промислового підприємства, якщо на рівні 

держави або регіону (галузі) цьому питанню не приділяється належної уваги, 

якщо відсутнє законодавче забезпечення цих процесів, якщо не встановлена 

відповідальність за порушення засадничих положень економічної безпеки 

підприємства. Звертаємо увагу на те, що на кожному рівні ієрархічної 

декомпозиційної структури економічної безпеки існує необхідність чесної 

поведінки, тобто безумовного виконання вимог існуючих міжнародних, 

національних та інших законів, нормативів, положень та інструкцій (виконання 

вимог комплаєнс-функції).  

На нашу думку, детальний розгляд теоретико-методичних засад 

економічної безпеки на кожному рівні ієрархічної декомпозиційної структури є 

важливим і актуальним для методологічного визначення цієї економічної 

категорії на рівні промислового підприємства, який, на наш погляд, є базовим, 

найбільш важливим елементом в цій структурі. 

Підсумовуючи все викладене, можемо зробити висновок про те, що на 

сучасному етапі розвитку економіки нашої країни суттєво зростає актуальність 

та необхідність в проведенні досліджень рівня економічної безпеки 

підприємства, що пояснюється значною кількістю загроз на різних рівнях, які 

повинні бути враховані вищим менеджментом промислового підприємства при 

прийнятті важливих управлінських рішень. Сучасні дослідники категорії 

економічної безпеки дійшли до висновку про наявність відповідних 

характеристик (ознак) економічної безпеки, при наявності яких є можливість 

оцінювання ретроспективного, поточного та перспективного рівнів економічної 

безпеки підприємства. Наприклад, Сосновська О.О. та Житар М.О. [295, с.129-

130] пропонують до практичного використання наступні характерні ознаки 

економічної безпеки підприємства: 

– економічна рівновага підприємства – передбачає забезпечення його 

збалансованого функціонування в умовах циклічного розвитку економіки та 
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різних життєвих циклів самого підприємства, що проявляється у збереженні 

оптимальної структури капіталу, забезпеченні виконання власних зобов’язань 

перед іншими економічними суб’єктами, забезпеченні фінансових інтересів та 

поставлених цілей в певному періоді часу;  

–  конкурентоздатність підприємства – проявляється у збереженні його 

конкурентних позицій в умовах посилення конкуренції та невизначеності 

економічного середовища, що забезпечує досягнення кількісних та якісних 

цільових орієнтирів підприємства;  

– економічна свобода підприємства, що передбачає синтез економічної 

самостійності та відповідальності – стосовно економічної безпеки проявляється 

у можливості самостійного формування якісного ресурсного потенціалу 

підприємства та контролю за його раціональним використанням для досягнення 

поставленої мети в умовах нестабільного бізнес-середовища;  

– економічний розвиток підприємства – відповідає можливостям 

розширеного відтворення основних бізнес-процесів, а саме інноваційна 

модернізація виробництва, здійснення інвестиційної діяльності, накопичення 

інтелектуального потенціалу, впровадження нових виробничих, та 

інформаційних технологій тощо;  

– гармонійна взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем – 

передбачає своєчасну адаптацію підприємства до факторів зовнішнього 

середовища, що є важко керованими та мають значний вплив на формування 

його внутрішньої рівноваги.  

На нашу думку, наявний перелік ознаки економічної безпеки підприємства 

слід доповнити надзвичайно важливою ознакою, яка відтворює та забезпечує 

комплаєнс-безпеку промислового підприємства: відповідність всіх дій 

підприємства у виробничій, фінансовій, ринковій, управлінській та соціальній сферах 

встановленим законам, правилам, нормам, вимогам та внутрішнім стандартам. З 

урахуванням останньої пропозиції комплекс ознак економічної безпеки 

підприємства набуває певної завершеності та логічної передбачуваності (рис. 1.4). 
 

 
 

Рисунок 1.4 – Комплекс-ознаки економічної безпеки промислового підприємства 

Джерело: авторська розробка з урахуванням [295] 
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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. 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. 

 

1.2. Дослідження та аналіз існуючих 

методів оцінювання економічної 

безпеки промислового підприємства 

 

Теорія та практика оцінки стану економічної безпеки країни, галузі, регіону 

та різного роду підприємств має в своєму активі значну кількість моделей та 

методів. Складнощі у вирішенні цієї проблеми полягають у ступені відкритості 

об’єкту дослідження як в певній мірі інформаційної системи, що здійснює 

активний обмін даними із зовнішнім середовищем, генерує та поставляє 

інформацію у макро- та мікро середовище. Метод (підхід, методика, 

рекомендації) оцінювання економічної безпеки підприємства слід розуміти як 

наявність певних прийомів та способів визначення її рівня. Кожен з існуючих 

методів заснований на використанні певного інструментарію, кожному з 

методів притаманні певні позитиви та негативи, але при цьому ні один з них не 

є кращим в порівнянні з іншими. В силу того, що різні методи мають 

абсолютно різну інструментальну базу, існуючі методи по оцінці економічної 

безпеки промислового підприємства не суперничають один з одним. Є сенс 

відмічати лише різну міру розробленості методів та широти їх практичного 

використання. Наявність різних підходів генерує потребу їх детального 

розгляду і узагальнення з метою виявлення переваг та недоліків, знаходження 

найбільш раціональних моментів в їх побудові. 

Дослідження проблем комплаєнс-безпеки промислового підприємства 

також тісно пов’язане з його економічною безпекою в цілому та є її 

надзвичайно важливою складовою. Тому і методичні положення щодо 
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Проведене дослідження представляє собою першу спробу наукової 

спільноти визначити і науково обґрунтувати основні теоретико-методологічні 

положення комплаєнс-безпеки промислового підприємства. В якості основних 

науково-методичних та практичних результатів проведеного дослідження слід 

визначити наступне. 

1. Доведено, що на протязі останніх років українська економіка знаходиться 

практично у кризовому стані, переважна більшість найбільш важливих 

факторів економічної безпеки країни мають сталу тенденцію до погіршення, що 

свідчить про посилення макро- та мікроекономічних загроз та незадовільний 

рівень індексу економічної безпеки. 

2. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про те, що існуючі 

проблеми на шляху до розробки ефективної системи оцінювання рівня 

економічної безпеки вказують на те, що дана проблема на цей час є недостатньо 

дослідженою. Усунення цих складнощей пов'язано з необхідністю подальшого 

дослідження і розробки оптимальних методів оцінювання рівня економічної 

безпеки. 

3. Дістали подальшого розвитку теоретичні положення в сфері управління 

економічною безпекою промислових підприємств. Удосконалено сутність і 

зміст поняття «економічна безпека промислового підприємства», завдяки чому 

визначено, що управління економічною безпекою повинно стати одним з 

пріоритетів в діяльності українських промислових підприємств.  

4. Виявлено, що хабарництво та корупція на сьогодні є найбільш 

поширеними видами економічних злочинів, які негативно впливають на 

діяльність українських підприємств та організацій. Статистика останніх років 

свідчить про те, що від цих злочинів постраждали 48% опитаних представників 

підприємств, а кожний третій український респондент (33%) пригадав, що його 

організація отримувала пропозицію дати хабара. 

5. Визначено, що в цей час практично жодна зі складових економічної 

безпеки як на рівні країни,так і на рівні промислового підприємства не враховує 

надзвичайно небезпечних для кожного з суб’єктів господарювання явищ, таких 

як корупція, шахрайство, відмивання грошей, рейдерство, маніпуляції в сфері 

податків, порушення антимонопольного законодавства, зловживаннями 

чиновників та вищих посадових осіб промислових підприємств, злочинними 

діями кримінальних угрупувань при започаткуванні та провадженні виробничо-

підприємницької діяльності і т.п. 

6. На основі детального дослідження  визначено та обґрунтовано важливість 
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та значущість комплаєнс як економічної категорії сучасного стану як 

української економіки і цілому, так і рівня економічної безпеки кожного 

промислового підприємства. 

7. Запропоновано визначати дефініцію комплаєнс наступним чином: 

комплаєнс – це система положень, яка формує здатність підприємства 

виконувати діючі закони, інструкції, правила та положення, що дозволяє більш 

точно визначати роль і місце комплаєнс-функції в практичній діяльності 

промислового підприємства.  

8. Визначено, що рівень комплаєнс-безпеки промислового підприємства 

залежить не тільки від мікропоказників виробничо-комерційної діяльності 

самого підприємства, а і від стану низки макропоказників на рівні держави, які 

формують комплаєнс-клімат в країні в цілому, що передбачає їх врахування 

при проведенні комплаєнс-моніторингу на підприємстві та визначенні рівня 

його комплаєнс-безпеки.   

9.  За результатами проведеної експертизи доведено, що найбільший вплив 

на рівень комплаєнс-безпеки в країні в цілому здійснюють чотири складових 

національної економічної безпеки: енергетична - Еб, фінансова - Фб, соціальна - 

Сб та інноваційно-інвестиційна - ІІб. Загалом вони пояснюють 78 % показника 

інтегральної комплаєнс-безпеки країни, що по законам накопиченої дисперсії є 

достатнім для формування загальної оцінки (більше 75%). При цьому впливом 

інших складових національної економічної безпеки можна знехтувати. 

10. На аналогічних засадах визначено, що інтегральний показник 

комплаєнс-безпеки промислового підприємства в основному формують чотири 

складові: фінансова ФСк-б, політико-правова ППк-б, енергетична ЕСк-б та 

інтерфейсна ІФк-б. При цьому найбільш важливою в царині забезпечення 

комплаєнс-безпеки експерти назвали інтерфейсну складову. 

11. Розроблено методичні рекомендації по формуванню та практичній 

реалізації комплаєнс-програми промислового підприємства, в основу якої на 

засадах системного підходу запропоновано включити 12 основних складових 

елементів, які в залежності від свого функціонального призначення згруповано в три 

блоки - процесові, технологічні, організаційні. 

12. Доведено, що існуючі визначення терміну «комплаєнс-ризик» в 

більшій мірі характерні для фінанси-кредитних установ, чим для промислових 

підприємств, особливості дяльності яких вони враховують недостатньо. 

Стосовно до промислових підприємств запропоновано визначати комплаєнс-

ризик як ризик застосування юридичних санкцій або санкцій регулюючих 

органів, суттєвого фінансового збитку, втрати частки ринку або втрати 

репутації підприємством в результаті недотримання ним законів, інструкцій, 

правил, стандартів саморегулюючих організацій або зовнішніх і внутрішніх 

кодексів поведінки, що стосуються виробничо-підприємницької діяльності. 
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13. Сформовона систему взаємозв’язку між поняттями комплаєнс-контроль, 

внутрішній контроль та комплаєнс-аудит, в основу якої покладено їх 

внутрішню взаємодію, яка займається регулюванням комплаєнс-ризиків з 

метою їх максимального зменшення або повного усунення.  

14. Обґрунтовано важливість та необхідність введення в організаційну 

структуру промислового підприємства самостійного комплаєнс-підрозділу, 

функціонування та управління яким здійснюється на засадах централізованої, 

децентралізованої або комбінованої структури. 

15. Розроблено систему принципів формування організаційно-економічного 

механізму забезпечення комплаєнс-безпеки на промисловому підприємстві, яка 

враховує відсутність між ними певних протиріч, що може призвести до 

суттєвих втрат на підприємстві в сфері забезпечення своєї комплаєнс-безпеки.  

16. Дістали подальшого розвитку методичні рекомендації по оцінюванню 

ефективності використання комплаєнс-підрозділу на промисловому 

підприємстві, в основу яких покладено співвідношення вигід та втрат 

підприємства у випадку відмови від створення комплаєнс-підрозділу.  

17. Запропоновано ввести в науковий обіг поняття «комплаєнс-безпека», 

яке пропонується визначати як міру (ступінь, показник) захищеності життєво 

важливих інтересів промислового підприємства від зовнішніх та внутрішніх 

порушень законів, нормативних правових актів, положень, стандартів, 

внутрішніх нормативних документів підприємства шляхом визначення, 

оцінювання та максимального зменшення ризиків в сфері комплаєнс. Це 

дозволяє зовсім по іншому розглядати проблему забезпечення економічної 

безпеки промислового підприємства. Економічна безпека підприємства 

повинна забезпечуватися не тільки ефективністю самої виробничо-комерційної 

діяльності, а і відношенням виробничої системи, топ-менеджменту і всього 

персоналу підприємства до показників корупції, шахрайства, відмивання 

грошей, порушення корпоративної етики, антимонопольного, податкового 

законодавства і т.п. 

18. Запропонована концептуальна схема чотирьох рівнів комплаєнс-захисту 

промислового підприємства яка включає в себе операційний внутрішній 

контроль бізнес-діяльності, інтегровану систему активного комплаєнс-

менеджменту, внутрішній аудит як незалежну функцію та зовнішніх 

незалежних аудиторів. Пропонована схема може використовуватися будь-яким 

підприємством, незалежно від його типу, організаційної структури або 

складності. 

19. Розроблено методичний підхід до оцінювання комплаєнс-безпеки 

промислових підприємств на основі врахування фактору наявності комплаєнс-

загроз, знаходженням їх рівня в минулому чи майбутньому. Такий підхід 

базується на визначенні спроможності підприємства протистояти загрозам на 
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відміну від наявних, які оцінюють наслідки реалізації комплаєнс-ризиків. Це 

дозволяє змістовно визначити показник комплаєнс-безпеки промислового 

підприємства і максимально наближає момент оцінки до моменту прийняття 

управлінського рішення за його результатами. 

20. Проведено структуризацію комплаєнс-загроз безпеці промислових 

підприємств шляхом доповнення нової класифікаційної ознаки – за можливістю 

управління та джерелами комплаєнс-загроз з урахуванням специфіки 

виробничо-комерційної діяльності промислових підприємств – з подальшою 

деталізацією керованих (пов’язаних з людським фактором, системою 

управління, наданням промислових послуг, екологічним фактором, 

результатами діяльності промислових підприємств) та некерованих (пов’язаних 

з функціонуванням промислових підприємств у конкурентному середовищі, 

партнерами, особливостями інституційного середовища, виникненням форс-

мажорних обставин, сучасним станом промислової інфраструктури) типів 

загроз. Використання пропонованої структуризації надає можливість більш 

точно прогнозувати, оцінювати та зменшувати наслідки комплаєнс-загроз для 

промислових підприємств. 

21. Запропоновано методичні рекомендації щодо визначення рівня 

комплаєнс-безпеки промислових підприємств на основі визначення 

інтегрального показника. Розроблено порядок оцінювання рівня комплаєнс-

безпеки промислових підприємств. Визначено перелік індикаторів з метою 

оцінювання кожного виду комплаєнс-загроз. Для визначення ймовірності 

реалізації окремих комплаєнс-загроз економічній безпеці промислових 

підприємств та їхньої вагомості у розмірі інтегрального показника було 

застосовано бальні оцінки експертів – науковців і висококваліфікованих 

фахівців промислових підприємств. Результати розрахунку інтегрального 

показника є необхідними для моніторингу поточного рівня комплаєнс-безпеки, 

а також для прийняття рішень щодо заходів для забезпечення цільового рівня 

комплаєнс-безпеки промислових підприємств у перспективі. Проведена 

апробація розроблених методичних рекомендацій на промислових 

підприємствах Північно-Східного промислового регіону. 

22. Аналіз існуючих методів формування і оцінювання комплаєнс-ризиків 

дозволив зробити висновок про те, що найбільш перспективним на сучасному 

етапі розвитку є моніторинговий підхід, який органічно поєднує в собі 

емпіричні, експертні та економіко-математичні методи та дозволяє більш 

об’єктивно використовувати наявні аналітичні можливості підприємств для 

діагностики стану комплаєнс-безпеки промислового підприємства. 

23. Запропоновано методичний підхід до проведення моніторингу стану 

комплаєнс-безпеки промислового підприємства на основі використання 

тригонометричних функцій, який дозволяє аналізувати і оцінювати ринкові, 
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виробничі, фінансові, екологічні та інші показники роботи підприємства, 

здійснювати постійний комплаєнс-моніторинг своєї діяльності, своєчасно 

попереджати небажані тенденції як на самому підприємстві, так і на ринку його 

продукції. 

24. Дістали подальшого розвитку методи визначення рівня комплаєнс-

ризику на основі методу попарних порівнянь факторів комплаєнс-ризику, що 

дозволяє визначити відносні пріоритети кожного з факторів впливу на ступінь 

комплаєнс-ризиків для конкретного підприємства. 

 Сукупність отриманих методологічних, теоретико-методичних та 

науково-практичних результатів ґрунтується на дослідженні сутності і змісту 

концепції комплаєнс, науково-методичної її адаптації до практики виробничо-

комерційної діяльності промислових підприємств, а також удосконалення 

організаційно-економічного механізму забезпечення їх комплаєнс-безпеки, що 

дає підстави стверджувати про виконання в ході дослідження важливої 

науково-практичної задачі по підвищенню ефективності діяльності як 

промислових підприємства, так і всієї економіки нашої країни.  
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