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Дуже добре з даною задачею справляються методи творчого пошуку, 

особливо такі як мозковий штурм та метод Дельфі.  

Нова концепція має затвердитись привселюдно, аби кожен член колектив 

сприймав це серйозно та був готовий до змін не тільки в самій організації, але й 

у собі, в першу чергу. Цей етап плавно переходить до передостаннього – вибору 

найприйнятнішого критерію, після чого концепція набуває практичного 

характеру.  

Реінжиніринг є поштовхом до руху. Хоча цей складний процес вимагає 

зусиль, у разі успіху, нова концепція може перевернути існування організації 

повністю. На прикладі підприємства ІТ-сфери ми продемонстрували, що 

проблеми впровадження інноваційних продуктів не завжди пов’язані з 

технологічною складовою. Значно складніше побачити ситуацію під іншим 

кутом та змінити своє ставлення до того, що товар – це не тільки генератор 

готівки та спосіб самовираження індивіду, але й суспільне благо, яке має не 

розмежувати людей, а навпаки об’єднувати заради спільної мети. 

 

3.4. Формування системи комплаєнс-безпеки сталого інноваційного 

розвитку промислових підприємств 

Сучасні процеси економічного зростання та глобалізація національних 

економік  суттєво актуалізували завдання переходу суб’єктів господарювання до 

концептуальних положень сталого інноваційного розвитку. Промислові 

підприємства є первісними ланками у господарському процесі нашої країни, так 

як саме від їх успішної роботи і залежить ефективність економіки держави в цілому. 

Складна внутрішня та зовнішня політична та економічна ситуація в 

Україні не дає підстав для того, щоб не дбати про своє майбутнє, вибудовуючи 

стратегії сталого інноваційного розвитку економіки на перспективні періоди 

часу. Досвід досягнення показників інноваційного розвитку економіки свідчить 

про те, що в сучасних геополітичних та економічних умовах роботи реального 

сектору економіки неможливо обійтися без ідентифікації причин та наслідків 

цього процесу, дослідження кризових проявів, виявлення позитивних та 

негативних чинників, які стимулюють або гальмують інноваційного  розвиток 

національної економіки в цілому та промислових підприємств зокрема [1, 2]. Все 

це зумовлює важливість та актуальність визначення та обґрунтування напрямків, 

умов та факторів досягнення ефективного інноваційного розвитку національної 

економіки, її можливостей забезпечувати наявні потреби в різних видах 

продукції, до яких, на наш погляд, в першу чергу слід віднести результати роботи 

реального сектору економіки, в повній мірі використовувати виробничі 
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потужності промислових підприємств та забезпечити необхідний науково-

технологічний рівень їх продукції.  

В сучасних умовах на інноваційну діяльність господарюючих суб'єктів 

впливають як макроекономічні чинники (стан комерційного законодавства, 

політична та соціально-економічна ситуація в країні та ін.) Так і мікроекономічні 

(кадри, достатність капіталу, ефективність та компетентність менеджменту), що 

загострює проблему забезпечення економічної безпеки інноваційного 

підприємства [1]. 

Економічна безпека інноваційної діяльності промислового підприємства - 

це стан, що забезпечує найбільш ефективне використання наявних в 

розпорядження підприємства ресурсів для забезпечення стабільного 

функціонування і розвитку, при якому воно здатне до максимізації своєї вартості 

при прийнятному рівні ризику [4]. 

Мета економічної безпеки підприємства полягає в ефективному захисті 

життєво важливих економічних інтересів відповідного об'єкта безпеки від 

різного роду загроз. Економічна безпека інноваційного підприємства залежить 

не тільки від результатів його чисто виробничо-комерційної діяльності. 

Сьогоднішні реалії свідчать про те, що найбільш успішні підприємства, 

найуспішніші інноваційні розробки можуть не принести їх розробникам 

відповідних дивідендів в результаті протиправних дій в певній мірі причетних, 

або навіть зовсім не причетних до цих результатів осіб. Тому надзвичайно 

важливим є забезпечення інноваційної діяльності захистом від протиправного 

втручання в її результати різного роду фізичних та юридичних осіб. Мова йде 

про можливі прояви корупції, шахрайства, порушення корпоративної етики та 

інші порушення чинного законодавства. 

З огляду на комплексності та натхнення змісту даної категорії, її слід 

розглядати як систему. Під системою економічної безпеки підприємства 

розуміють організовану сукупність спеціальних органів, служб, засобів, методів 

і заходів, що забезпечують захист життєво важливих інтересів підприємства від 

внутрішніх і зовнішніх загроз [8]. Все це нагально потребує наукового 

обґрунтування та розробки спеціального методів посилення рівня економічної 

безпеки інноваційної діяльності промислового підприємства. 

Існуюча  концепція сталого інноваційного розвитку сьогодні в переважній 

більшості дослідників розглядається через призму триєдиного підходу, який 

включає до визначення сталого інноваційного розвитку три складові: 

економічну, соціальну та екологічну [2, с.96], що в основному і відтворює наявні 

можливості та результати цих досліджень.  Передумови до появи цієї концепції 

виникли в процесі роботи «Римського клубу», коли його творці звернули увагу 

на взаємозалежність трьох ключових аспектів розвитку - екологічного, 
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економічного та соціального [3]. У 1983 р з ініціативи ООН була створена 

Міжнародна комісія з навколишнього середовища і розвитку (МКОСР), 

очолювана прем'єр-міністром Норвегії Г.Х.Брундтланд. У квітні 1987 року на 42-

й сесії Генеральної асамблеї ООН комісія представила доповідь про 

довгостроковий розвиток людства, названий «Наше спільне майбутнє». У цій 

доповіді було вперше сформульовано визначення поняття «сталий інноваційний 

розвиток», яке отримало найбільш широке поширення в правових джерелах і 

науковій літературі. Одним з основоположників цього найбільш затребуваного в 

сучасних умовах наукового трактування сталого розвитку є професор економіки 

Едвард Барб'є, в роботах якого вперше в 1987 році прозвучала ідея про те, що 

завдання охорони природнього середовища і досягненні високих показників в 

соціально-економічному розвитку підприємства не тільки не суперечать один 

одному, а навпаки, можуть сприяти взаємному посиленню позитивних ефектів 

при їх досягненні [4]. Американський економіст, прихильник триєдиного 

підходу Дж. Сакс в своїй праці «Вік сталого розвитку» визначає концепцію 

сталого розвитку, перш за все, як «соціально інклюзивне і екологічно стале 

економічне зростання» (рис. 1), підкреслюючи при цьому, що зростання 

провідних економік світу на даний момент не відповідає критеріям сталого 

(безкризового) інноваційного розвитку [5]. Крім того, Дж. Сакс виділяє 

четвертий невід'ємний елемент - управлінський, вказуючи тим самим на те, що 

якісні характеристики політичних інститутів і прийнятих владними структурами 

рішень можуть мати визначальне значення в реалізації заявлених в оновленій 

версії порядку денного ООН щодо мети та задач сталого інноваційного розвитку 

[5]. 

Разом з тим, поза увагою дослідників в певній мірі залишається 

надзвичайно важливий напрямок, пов'язаний з безпековою складовою сталого 

інноваційного розвитку, зокрема, з такими негативними явищами в економіці 

любої країни як корупція, шахрайство, відмивання грошей та фінансування 

тероризму (ВГ/ФТ), порушенні законодавчих і нормативних актів, положень 

корпоративної етики. Всі ці негаразди притаманні і українській економіці, що 

зумовлює необхідність їх детального дослідження, осмислення та проведення 

відповідних наукових досліджень по максимальному зменшенню або повному 

усуненню цих проявів. 

У наукових працях багатьох авторів [1-11] досліджено фактори та умови 

досягнення сталого інноваційного розвитку промислових підприємств з наявної 

тріади його основних складових - економічної, екологічної та соціальної. 

Переважна більшість досліджень з питань формування та практичної реалізації 

концепції сталого інноваційного розвитку якраз і орієнтується на вказані 

складові. Зокрема, такої думки дотримується О.Латишева [2] та Ю.Харазішвілі 



276 
 

[7], які вважають, що економічна, соціальна та екологічна складові в повній мірі 

відповідають принципам сталого інноваційного розвитку держава та її субєктів. 

Дещо іншого погляду дотримується О.Новікова з співавторами [1], які 

пропонують залишити тільки екологічну складову сталого інноваційного 

розвитку  стверджуючи, що «…за складовими сталого інноваційного розвитку 

тільки в екологічній сфері простежується зв'язок зі сталим інноваційного 

розвитком, а в економічній та соціальній він відсутній. Державна, регіональна, 

економічна, соціальна та промислова політика в законодавстві, концепціях, 

стратегіях, програмах не визначає потреб і механізмів переходу України до 

сталого інноваційного розвитку» [1, с.11]. Разом з тим, ці ж дослідники 

звертають увагу на важливість і необхідність безпекової складової в концепції 

сталого розвитку країни, наголошуючи, що «…стратегічною помилкою щодо 

успішного запровадження сталого розвитку в Україні стала невизначеність його 

принципів та ідей у законодавстві України з національної безпеки [1, с.10]. 

Розгляд проблеми сталого інноваційного розвитку через призму використання та 

освоєння сукупних ресурсів, резервів і можливостей різної природи, поєднання 

яких генерує проуесм формалізації системних ознак сталого інноваційного 

розвитку країни здійснено в наукових працях Л.Мельника [6] та 

О.Безпрозванних [8]. Ці дослідники зовсім не виділяють складові сталого 

інноваційного розвитку, вважаючи русурсний підхід базовим при вирішенні 

проблем та задач сталого інноваційного розвитку. В розглянутих працях 

здебільшого звертається увага на прерогативу національного рівня, не вбачаючи 

при цьому  місця, ролі та задач для промислового підприємства.  

Разом з тим, на наш погляд, повноцінна реалізація концепції сталого 

інноваційного розвитку нерозривно пов’язана з відповідним її забезпеченням  на 

усіх рівнях управління (національному, регіональному, галузевому, 

підприємства). Ефективного інноваційного розвитку можна досягнути тільки з  

допомогою  успішного функціонування первинної ланки економічної системи – 

промислового підприємства, яке відіграє вирішальне значення в розвитку і 

життєдіяльності сучасного суспільства. Ключова роль підприємства знаходиться 

в центрі наукових досліджень Н.Ткачової [9], [10] та О.Гуцана  [11], які вказують, 

що принципові положення концепції сталого інноваційного розвитку можуть 

бути реалізовані і на рівні окремого промислового  підприємства.   

Формування базових положень та складових сталого інноваційного 

розвитку неможливо без  теоретичного обґрунтування цього терміну. Тут також 

у дослідників немає єдиного підходу. На думку одних економістів [1, 2, 10], під 

сталим інноваційного розвитком  зазвичай розуміють здатність протистояти 

негативним впливам, переважно стихійним силам природи, здатність 

попередити або послабити спади виробництва. Виробництво зі сталим 



277 
 

інноваційного розвитком може бути визнано лише таке, яке забезпечує 

задоволення певного набору конкретних потреб з мінімальними витратами і в 

найкоротші терміни, виходячи з наявних ресурсів і реальних можливостей 

ефективного використання. Сталий інноваційний розвиток, на думку інших 

вчених, передбачає перехід від нинішнього використання ресурсів до економіки 

їх системного відтворення [3, 5, 9]. Ядром системи сталого інноваційного 

розвитку виступає підсистема відтворення якісних ресурсів, головним серед 

яких є людський потенціал. Якщо виходити із загальних позицій, під сталим 

розвитком слід розуміти розвиток, що враховує рівновагу інтересів нинішнього 

і майбутніх поколінь. Отже, основу формування концепції сталого інноваційного 

розвитку повинна складати ідея динамічно збалансованого взаємодії 

економічної, соціальної та екологічної сфер суспільного розвитку. 

Проведені нами дослідження дають підстави зробити висновок про те, що в 

інноваційній сфері промислових підприємств є низка важливих проблем, 

пов’язаних з наявністю на підприємствах проявів корупції, шахрайства, 

нечесного ведення підприємницько-комерційної діяльності. Вважаємо, що в 

сфері інтелектуально-інноваційної діяльності  можуть бути наступні негативні 

прояви при отриманні, комерціалізації та споживанні позитивних результатів 

роботи: 

 корупційні прояви при розподілі замовлень на виконання 

інтелектуально-інноваційних за рахунок державних, регіональних та місцевих 

бюджетних коштів, грантів міжнародних організацій, засобів приватних осіб, 

власних коштів підприємств та організацій; 

 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 інтелектуально-

інноваційних розробок, виділення завищених обсягів коштів на менш важливі з 

наукової та творчої точки зору етапи НДДКР;  

 порушення справедливості при розподілі та закріпленні за окремими 

науковими групами матеріальних носіїв, які дозволяють більш ефективно та 

більш результативно вести наукові дослідження (комп’ютерна техніка та її 

сучасне програмне забезпечення, засоби Інтернет (які не є у вільному доступі), 

доступ до електронних та друкованих джерел інформації в сфері наукових 

інтересів групи, доступ до масивів патентного пошуку і т.п.;  

 елементи шахрайства при формуванні списку авторів публікацій у 

відкритому друці найбільш визначних наукових досягнень, які було отримано в 

процесі виконання НДДКР, введення до авторського колективу непричетних осіб 

в силу їх адміністративного положення та фінансових можливостей (фінансово-

адміністративний ресурс); 
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 порушення наукової етики при патентуванні найбільш значущих 

наукових досягнень, отриманих при виконанні наукових розробок, використання 

фінансово-адміністративного ресурсу при формуванні авторського колективу;  

 порушення справедливості при розподілі винагороди за отримані 

результати інтелектуально-інноваційної діяльності;  

 корупційні прояви при проведенні процесів комерціалізації результатів 

інтелектуально-інноваційної діяльності підприємства (лобіювання інтересів 

покупців або споживачів інтелектуально-інноваційної технології, свідома 

фальсифікація вартісної оцінки технологічного продукту і т.п.);  

 свідоме порушення або нечесна політика відносно правил споживання 

технологічного продукту (приховування наявних ноу-хау, пов’язаних з даним 

технологічним продуктом; вимога додаткової винагороди за певні послуги в 

сфері споживання інтелектуальної технології і т.п.).  

Наведені вище негативні прояви при отриманні, комерціалізації та 

споживанні позитивних результатів НДДКР не є вичерпними. Приведено тільки 

найбільш розповсюджені в практиці інноваційної діяльності промислових 

підприємств. Виходячи з цього, надзвичайно актуальною проблему 

представляється задача створення на промислових підприємствах відповідної 

системи (політики, програми), з використанням якої були б можливості не 

допускати проявів нечесності, шахрайства та корупційності в сфері їх 

інноваційної діяльності та комерціалізації отриманих результатів.  

Для вирішення поставленої задачі пропонується впровадити в практику 

роботи промислових підприємств комплаєнс програми, в рамках якої 

здійснювати постійний комплаєнс-контроль за ходом виконання виробничих та 

комерційних завдань в сфері інноваційної діяльності та ефективної протидії 

проявам нечесності, шахрайства та корупційних проявів.  

Комплаєнс давно став надзвичайно важливою і разом з тим невід'ємною 

частиною ділового бізнес-середовища: чесне ведення бізнесу не тільки підвищує 

інноваційно-інвестиційну привабливість підприємства, але і захищає від 

можливого репутаційного (іміджевого) збитку і різного роду можливих санкцій 

з боку наглядових органів. Комплаєнс  ризики особливо великі при 

невідповідності національного антикорупційного законодавства та існуючих в 

галузі, регіоні або на підприємстві корпоративних норм і положень правилам 

протидії нечесності, шахрайству, корупційним проявам,  легалізації доходів 

(відмиванню грошей і фінансуванню тероризму), а також при порушенні 

санкційних режимів. 

Комплаєнс (англ. «соmpliаnсе» - згода, відповідність; походить від дієслова 

«tо соmply» - виконувати) - в перекладі з англійської означає дію відповідно до 

запиту або зазначенням; покора (англ. соmpliаnсе is аn асtiоn in ассоrdаnсе with а 



279 
 

rеquеst ОR соmmаnd, оbеdiеnсе). Комплаєнс являє собою відповідність 

конкретних дій підприємства (організації) в цілому, окремого колективу чи 

працівника будь-якого рангу якихось внутрішніх або зовнішніх вимог (законам, 

стандартам, нормам, положенням, кодексам і т.п.). 

Під комплаєнсом мається на увазі частина системи управління / контролю в 

організації, пов'язана з ризиками невідповідності, недотримання вимог 

законодавства, нормативних документів, правил і стандартів наглядових органів, 

галузевих асоціацій та саморегулюючих організацій, кодексів поведінки і т.д. 

Такі ризики невідповідності в кінцевому підсумку можуть виявлятися у формі 

застосування юридичних санкцій або санкцій регулюючих органів, фінансових 

або репутаційних втрат як результат невідповідності законам, 

загальноприйнятим правилам і стандартам. 

Проведений наукометричний огляд визначень комплаєнса дозволяє зробити 

висновок про те, що його зміст і сутність як процесу внутрішнього контролю 

безперервно змінювалося: різні автори давали визначення, що відображають 

якийсь один, «зручний» аспект. Так, тільки в представлених думках визначення 

комплаєнса здійснюється через поняття: управління, здатність, функція, підхід, 

що не додає ясності в його змісті. Більш того, необхідно відзначити, що в різні 

періоди часу в наукових і ділових колах обговорювалися окремі актуальні 

аспекти, такі як: 

- антикризова концепція; 

- антимонопольна стратегія; 

- внутрішньофірмова контрольна функція; 

- протидія тероризму і нелегальним доходам; 

- протидія корупції; 

- аналіз, оцінка і усунення репутаційних ризиків; 

- оптимізація взаємовідносин з наглядовими органами і службами; 

- потреба регулювання етичних проблем та ін. 

Все це позбавляє дане поняття системності. Практика використання 

комплаєнс в різних сферах економічної діяльності показує, що основним в цьому 

понятті є забезпечення безумовного виконання вимог чинного законодавства. 

Для досягнення головної мети необхідно створити систему заходів, що 

забезпечують для виробничо-комерційної діяльності промислових підприємств 

умови для неухильного дотримання вимог чинного законодавства. Така система 

заходів передбачає обов'язкову відповідність усіх аспектів господарської 

діяльності етичним нормам (кодексам поведінки), антикорупційних законів, 

правил та інструкцій. І в кінцевому підсумку, за допомогою комплаєнс-програми 

та комплаєнс-функції, створюються необхідні умови для побудови стійкого 

(успішного і в довгостроковій перспективі) бізнесу. 
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Виходячи з даних посилок, слід використовувати термін комплаєнс в 

нашому розумінні для позначення безперервних зусиль організації 

(підприємства, установи) дотримуватися всі національні і міжнародні закони, 

стандарти і правила, застосовні до її діяльності, в тому числі власні внутрішні 

корпоративні політики та процедури. 

Комплаєнс - це свого роду ідеологія компанії, внутрішній сет її правил, 

якими повинні керуватися всі трудові ланки компанії в незалежності від 

займаної посади. Реалізація такої комплаєнс-ідеології передбачає формування 

умов, при яких представники компанії здійснюють певні дії, керуючись 

правилами, які передбачає комплаєнс-контроль. 

Відповідність законам, правилам і стандартам у сфері комплаєнса зазвичай 

стосується таких питань, як дотримання належних стандартів поведінки на ринку, 

управління конфліктами інтересів, справедливе ставлення до клієнтів і 

забезпечення сумлінного підходу при консультуванні клієнтів. До сфери 

комплаєнс відносяться також специфічні області, такі як:  

 протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і 

фінансуванню тероризму;  

 розробка документів і процедур, що забезпечують відповідність 

діяльності компанії з чинним законодавством;  

 захист інформаційних потоків;  

 протидія шахрайству; 

 протидія корупції;  

 встановлення етичних норм поведінки співробітників підприємства і 

таке інше. 

Концепція комплаєнс (як це зазвичай має місце для нових концепцій) в 

існуючій літературі характеризується по-різному. Не входячи в детальне 

термінологічне дослідження, буде правильним почати характеристику цього 

терміна зі слів англійського походження. «Комплаєнс - спостереження за 

виконання чогось».  

Згідно даним, отриманих KPMG (абревіатура в назві компанії складається з 

перших букв прізвищ засновників незалежних фірм, які увійшли до складу 

KPMG) в результаті обстеження близько 100 підприємств семи країн (РФ, 

Україна, Білорусь, Азербайджан, Казахстан, Грузія, Туркменія) [1], визначено 

найбільш важливі (пріоритетні) напрямками комплаєнс-програм (табл.3.19.).  

Дані табл.3.19. свідчать про те, що лідерство в рейтингу пріоритетних 

областей зберігає антикорупційний комплаєнс, який є актуальним для 88% 

опитаних компаній. Також респонденти приділяють велику увагу захисту 

персональних даних (актуально для 61% опитаних) і забезпечення 

конфіденційності інформації (включено в комплаєнс-програми 57% 
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респондентів). Разом з тим, важливим є визначення респондентами комплаєнс-

програми в сфері інноваційної діяльності пріоритетною, що підтверджує 

своєчасність та необхідність проведення даного дослідження. Пріоритетність 

інноваційного напрямку комплаєнс-програми зазначили більше третини 

опитаних підприємств (див.табл.3.15.).  

 

Таблиця 3.15  - Пріоритетні напрямки комплаєнс-функції підприємств 

(джерело [1]) 
Пріоритний напрямок комплаєнс-програми для даного підприємства Відсоток 

підприємств 

Антикорупційний комплаєнс і дотримання норм етики 88% 

Комплаєнс в сфері захисту персональних даннях 61% 

Комплаєнс в сфері забезпечення конфіденційності інформації 57% 

Антимонопольний комплаєнс 49% 

Комплаєнс в галузі промислової власності та інновацій  37% 

Протидія відмиванню грошей і фінансуванню тероризму 37% 

 Комплаєнс в області екології та захисту навколишнього середовища 34% 

Комплаєнс в сфері маркетингу і реклами 33% 

Комплаєнс в області торговельних санкцій 31% 

Дотримання прав людини на робочому місці 29% 

Недопущення торгівлі інсайдерською інформацією і маніпулювання 

ринком 

28% 

 Інше 6% 

 

Що стосується практики роботи промислового підприємства в сфері 

інтелектуально-інноваційної діяльності, цілі комплаєнс можуть бути зведені до 

наступних положень (рис. 3.19.): 

- контролювати, забезпечувати виконання законів, положень, професійних 

стандартів та внутрішніх правил, очікувань і очікуваних негативних наслідків 

інноваційної діяльності даного підприємства, а також вирішення проблем, що 

виникають з цього; 

- забезпечення регулювання прозорості корпоративних операцій, 

економічне і ефективне використання ресурсів для виконання програми науково-

дослідних, конструкторсько-технологічних робіт, комерціалізації та споживання 

результатів інноваційної діяльності підприємства; 

- створення умов для етичних корпоративних операцій, запобігання 

корупційних ризиків у всіх напрямках інноваційної сфери промислового 

підприємства. 
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Рисунок 3.19  -  Функції  комплаєнс-контролю  в  сфері  інноваційної  
діяльності  промислового підприємства ( авторська розробка) 

 

Системний підхід до побудови комплаєнс-функції дозволяє структурувати і 

створити ефективну функцію забезпечення відповідності законодавчим вимогам 

в організації будь-якого типу. При цьому ключовими є наступні питання: 

- підхід до виявлення областей комплаенса і методологія побудови функції 

комплаенс; 

- структуризація функції комплаєнс (централізована і децентралізована 

комплаєнс-функція; поділ зон відповідальності з функцією управління ризиками, 

внутрішнього контролю, внутрішнього аудиту); 

зовнішня оцінка функції комплаєнс (хто і на предмет чого оцінює функцію 

комплаєнс; які в зв'язку з цим дії необхідно робити в компанії). 

Функція комплаєнс передбачає не тільки примусове дотримання законів, 

норм і положень, а й досконале знання цих норм кожним членом колективу, а 

також добровільного їх виконання при комерціалізації інтелектуальних 

розробок. 

Система комплаєнс-функції в сфері інноваційної діяльності промислового 

підприємства може і повинна взаємодіяти практично з усіма відділами та 

структурними підрозділами. Практичне виконання вказаної рекомендації буде 

сприяти не тільки виявленню, аналізу, оцінюванню комплаєнс-ризиків, розробці 

методичної бази по їх мінімізації, а й оптимізації роботи комплаєнс-контролю в 

цілому. 

Суть комплаєнс-функції полягає в тому, що кожен співробітник  

промислового підприємства має чітке уявлення про те, які дії в його роботі 
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повинні робитися саме ним для мінімізації комплаєнс-ризиків або для їх 

можливого повного усунення. Для недопущення або, принаймні, мінімізації 

комплаєнс-ризиків, які можуть виникати в сфері інноваційної діяльності і, 

особливо, при комерціалізації результатів інноваційної діяльності працівників 

підприємства, пропонується розмежовувати сфери, в яких застосування 

комплаєнс-функції необхідно, і сфери, в яких співробітники повинні намагатися 

апріорі виключати можливість виникнення ризикових ситуацій і в такому 

випадку застосування комплаєнса не доцільно. У зв'язку з цим можна позначити 

три основні групи ризиків в сфері інноваційної діяльності підприємства 

(комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності), які в сукупності становлять 

основу комплаєнс-ризиків (рис.3.20.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.20  - Комплексні групи комплаєнс-ризиків в сфері інноваційної 
діяльності промислового підприємства (авторська розробка) 

 
З нашої токи зору, в сфері інноваційної діяльності підприємства найбільш 

важливим є репутаційний ризик, на який промислові підприємства зазвичай не 

звертають потрібної уваги. Разом з тим, якраз наявність репутаційних втрат може 

в підсумку привести до негативних результатів при комерціалізації інноваційних 

здобутків підприємства. Актуальність та важливість репутаційної складової в 

інноваційної діяльності промислового підприємства підкреслює крилатий вираз 

Бенжаміна Франкліна: «Необхідно багато хороших справ, щоб створити хорошу 

репутацію, і тільки один поганий вчинок щоб втратити її». Ми вважаємо цей 

вираз справедливим при створенні та комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності.  

На основі детального аналізу та узагальнення теоретико-методичних 

підходів розроблено сучасні концептуальні положення сталого інноваційного 

розвитку промислового підприємства з позицій безпекової складової, проведено 

практичну апробацію запропонованих підходів на рівні промислового 
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підприємства. Досягнення сталого ефективного інноваційного розвитку 

промислового підприємства знаходить своє відображення в досягненні системи 

цілей (соціальних, економічних, екологічних). У цьому випадку прибуток вже не 

представляє собою кінцеву мету, на яку орієнтується  діяльність топ-

менеджменту промислового підприємства. Він є однією з економічних цілей і 

виконує також досить важливу задачу, представляючи собою засіб досягнення 

всієї системи цілей підприємства. Пропонується розглянути в якості критерію 

оцінки сталого ефективного інноваційного розвитку підприємства не тільки 

традиційні складові (економічну, соціальну, екологічну), а і показники 

економічної безпеки. В рамках безпекової складової найбільш важливим, на 

думку авторів, представляється врахування надзвичайно важливого чинника – 

комплаєнс-безпеки. Поняття «комплаєнс-безпека» рекомендовано визначати 

виходячи з змісту як безпосередньо терміну «комплаєнс», так і дефініцій 

«економічна безпека» та «сталий інноваційний розвиток», як міру захищеності 

найбільш важливих результатів роботи та інтересів підприємства від різного 

роду комплаєнс-порушень та досягнення сталого інноваційного розвитку як 

промислових підприємства, так і всієї економіки нашої країни. 

Введення в науковий обіг цього поняття дозволяє промисловим 

підприємствам в максимальній мірі сконцентруватися на подоланні таких 

негативних явищ, притаманних українській економіці, як корупція, шахрайство, 

відмивання грошей та фінансування тероризму, порушенні законодавчих і 

нормативних актів, положень корпоративної етики. 

Вирішення важливих проблем в безпековому напрямку сталого 

інноваційного розвитку неможливе без узгодження дій та стратегій на всіх рівнях  

- від національної економіки в цілому, до рівня промисловості та окремих 

підприємств. Результатом системного вирішення  економічних, екологічних, 

соціальних та безпекових  проблем на всіх рівнях  і буде досягнення сталого 

інноваційного розвитку на кожному з них.  

 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 сталого інноваційного розвитку як 

промислових підприємства, так і всієї економіки нашої країни. 

Успіх інноваційної діяльності багато в чому визначається швидкістю і 

правильністю реакції підприємства на виникаючі загрози, де ключовим 

фактором, що визначає ефективність підприємницької діяльності в сфері 
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інновацій, є створення системи забезпечення економічної безпеки підприємства 

та як найбільш важливої її складової – комплаєнс-безпеки. 
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