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У статті досліджується питання передачі українською мовою терміна іншомовного походження «compliance», 
що набуває все більшого поширення у сфері господарювання в Україні, водночас нього якого існує варіативність 
у підходах до передачі його українською мовою. Автором досліджено роботи вітчизняних і зарубіжних науковців 
у сфері термінознавства, на основі яких будується доведення позиції щодо використання поняття комплаєнсу у 
сфері господарювання. У зв’язку з цим у роботі проаналізовано етимологію слова «compliance», довідково наве-
дено шляхи його походження, а також доводиться інтернаціональний характер поняття комплаєнсу через дослі-
дження його позначення у мовах різних мовних сімей і груп, а саме: в чеській, монгольській, німецькій, япон-
ській, французькій та іспанській мовах. Автором досліджено вживаність на позначення поняття «compliance» в 
українській мові транслітерованого з англійської мови терміна «комплаєнс» в науці і законодавстві України, а 
також варіацій перекладу терміна «compliance» за допомогою питомо українських слів «дотримання» та «відпо-
відність». У статті проаналізовано доцільність альтернативного позначення поняття через використання питомо 
українських слів «відповідність» або «дотримання» порівняно з використанням його траслітерованого відповід-
ника через призму природи поняття комплаєнсу, цілей впровадження цього явища в Україні, його системності 
і передачі споріднених до терміна «комплаєнс» терміноодиниць. Автор доходить висновку про невідповідність 
україномовних термінів на позначення «compliance» з використанням перекладних словосполучень вимогам, 
які ставляться до термінологічних одиниць, та водночас виокремлює переваги використання транслітерованого 
з англійської мови терміна «комплаєнс». У статті доводиться доцільність використання міжнародного терміна 
«compliance» як транслітерованої лексичної одиниці у сфері господарювання також і з огляду на глобалізаційні 
та євроінтеграційні процеси, які торкаються представників вітчизняного бізнесу. У роботі означено перспектив-
ні напрями дослідження терміна «комплаєнс» та надаються рекомендації щодо його уніфікації в законодавстві 
України, зокрема, в банківському та антикорупційному законодавстві.

Ключові слова: комплаєнс-система, комплаєнс-контроль, антикорупційне законодавство, банківське законо-
давство, термінологія, іншомовний юридичний термін, дотримання норм, відповідність законодавству, суб’єкт 
господарювання, транснаціональна корпорація, корпоративне управління.

The article examines the issue of transferring in Ukrainian the term of foreign origin «compliance», which is 
becoming more common in the business field in Ukraine and at the same time has variability in approaches to its transfer 
in Ukrainian. The author studies the works of domestic and foreign scientists in the field of terminology, on the basis 
of which the proof of the argument on the use of the concept of compliance in the business field is built. In this regard, 
the paper analyzes the etymology of the word «compliance», gives the ways of its origin, and proves the international 
nature of the concept of compliance through the study of its designation in the languages of different language families 
and groups, namely: Czech, Mongolian, German, Japanese, French and Spanish. The author investigates the use of the 
Ukrainian term «комплаєнс» transliterated from English in Ukrainian science and legislation to designate the term 
«compliance», as well as variations of the translation of the term «compliance» with the specifically Ukrainian words 
«дотримання» and «відповідність». The article analyzes the expediency of alternative notation of the concept through 
the use of the specifically Ukrainian words «дотримання» or «відповідність» compared with the use of its transliterated 
counterpart through the prism of the nature of the compliance concept, the goals of implementing this phenomenon in 
Ukraine, its consistency and transfer of terms related to the term «комплаєнс». The author concludes that the Ukrainian-
language terms for «compliance» using translated phrases do not meet the requirements for terminological units, and 
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at the same time highlights the advantages of using the term transliterated from English. The article also proves the 
expediency of using the international term «compliance» as a transliterated lexical unit in the business field considering 
the globalization and European integration processes that affect the representatives of domestic business. The paper 
identifies prospective research areas of the term «комплаєнс» and provides recommendations for its unification in the 
legislation of Ukraine, in particular, in banking and anti-corruption legislation.

Key words: compliance system, compliance control, anti-corruption legislation, banking legislation, terminology, 
foreign legal term, business entity, transnational corporation, corporate governance.

Вступ. Розвиток такого поняття, як комп-
лаєнс, на міжнародній арені почався не так 
давно. Наприкінці попереднього сторіччя ним 
почали позначати сукупність заходів із забез-
печення відповідності компанії законодавству, 
внутрішнім документам компанії, міжнарод-
ним галузевим нормам, найкращим практикам 
тощо. У зв’язку з новизною цього поняття як на 
міжнародній арені, так і на національному рівні 
у науці та практиці з’являється все більше акту-
альних питань, пов’язаних із ним, які потребу-
ють вирішення.

З активним приходом в Україну трансна-
ціональних корпорацій, які були першими 
дійовими особами, що стали впроваджу-
вати комплаєнс-системи, виникла потреба 
також позначати поняття, яке сформувалося 
в англійській мові, українським відповідни-
ком. На практиці транслітерований термін 
іншомовного походження «комплаєнс» уже 
давно закріпився серед фахівців у відповідній 
сфері. У своїх дослідженнях ми також вико-
ристовуємо саме такий термін. Проте для низ-
ки науковців та фахівців, не пов’язаних із сфе-
рою комплаєнсу, можуть виникати питання 
стосовно його іншомовного характеру. Тому 
необхідність використання його саме у такому 
вигляді потребує дослідження та обґрунтуван-
ня. Крім того, потребує уваги також наявність 
варіативності у кодифікації терміна «компла-
єнс» (закріпленого й усталеного в законодав-
стві) щодо певних сфер законодавства (напри-
клад, антикорупційного і банківського), тому 
у законодавця може виникати проблема вибо-
ру термінологічної одиниці з низки тих, що 
перебувають в юридичному обігу. Завданнями 
статті є визначити допустимість і обґрунтова-
ність використання траслітерованого з англій-
ської на українську мову терміна «комплаєнс», 
виокремити переваги використання поняття 
саме у такому вигляді на практиці, в законо-
давстві та у науці, а також означити перспек-
тиви подальшого дослідження терміна.

Виклад основного матеріалу. Як зазначає 
Н.В. Артикуца, предметом дослідження якої 
є законодавчі терміни, кожен термін має свої 
семантичні, етимологічні, граматичні та стиліс-
тично-функціональні параметри, які мають зна-
чення під час визначення переваг одного термі-
на над іншим, у тому числі в цілях використання 
відповідного позначення в законодавстві. Зокре-
ма, «етимологічна характеристика терміна скла-
дається з історії його походження та розвитку: 
питомий чи запозичений термін; якщо запози-
чений, то [слід] визначити, з якої мови походить; 
національний чи інтернаціональний» [1, c. 41].

Так, саме слово «комплаєнс» похо-
дить з англійської мови (compliance) і озна-
чає згоду, відповідність, погодження. Тер-
мін «compliance» утворився з дієслова «to 
comply», що перекладається як «відповідати». 
В Оксфордському словнику англійської мови 
«compliance» визначається як діяльність згідно 
зі встановленими вимогами чи вказівками, або 
ж покора («compliance is an action in accordance 
with a request or command, obedience) [2]. 
Етимологія слова «відповідність» (англ. – 
«compliance») походить від латинського слова 
«complire», що означає «заповнити» і, отже, 
«завершити дію, операцію або процес» і «вико-
нати обіцянку» [3, с. 383].

Поняття комплаєнсу зародилось у Сполу-
чених Штатах Америки на початку 70-х років 
минулого століття і почало звідти свій розви-
ток [4]. Тобто термін «комплаєнс» є запози-
ченим іншомовним терміном, який походить 
з англійської мови і в буквальному сенсі озна-
чає «відповідність» або «дотримання», про-
те як термінологічна одиниця «compliance», 
як правило, передається в українській мові 
транслітерацією. Водночас у прихильників 
позиції обмеження вводу в юридичний обіг 
термінів іншомовного походження можуть 
виникати пропозиції щодо доцільності пошу-
ку суто українського відповідника зазначеному 
терміну. У зв’язку з цим авторка пропонує роз-
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глянути деякі аргументи «за» та «проти» обох 
зазначених позицій.

Слід зазначити, що термін «комплаєнс» 
є кодифікованим терміном. Так, у законодавстві 
України термін «комплаєнс» знайшов своє міс-
це в таких рекомендаційних та нормативно-пра-
вових актах, як:

– Закон України «Про ринки капіталу та орга-
нізовані товарні ринки» № 3480-IV від 23 люто-
го 2006 року (в редакції Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо спрощення залучення інвестицій 
та запровадження нових фінансових інструмен-
тів» № 738-IX від 19 червня 2020 року) з 1 липня 
2021 року закріпив термін «комплаєнс», вико-
ристовує поняття «підсистема комплаєнсу», 
«функція з комплаєнсу»;

– Закон України «Про банки і банківську 
діяльність» № 2121-III від 7 грудня 2000 року 
(в редакції Закону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вдо-
сконалення питань організації корпоративного 
управління в банках та інших питань функціо-
нування банківської системи» від № 1587-IX від 
30 червня 2021 року), який з 5 серпня 2021 року 
використовує поняття «головна посадова осо-
ба банку, відповідальна за здійснення контролю 
за дотриманням норм (комплаєнс)», «головний 
комплаєнс-менеджер», «підрозділ контролю за 
дотриманням норм (комплаєнс)»;

– Методичні рекомендації щодо вдоско-
налення корпоративного управління в банках 
України, затверджені постановою Правління 
Національного банку України (надалі – НБУ) 
№ 98 від 28 березня 2007 року, в яких найпер-
ше використали терміни «дотримання вимог 
законодавства та внутрішніх процедур (комп-
лаєнс)», терміни «комплаєнс-ризик», «система 
комплаєнс» в правовому акті України;

– Положення про організацію внутрішньо-
го контролю в банках України, затверджене 
постановою Правління НБУ № 867 від 29 груд-
ня 2014 року, що закріпило термін «комплаєнс» 
як самостійний, а також терміни «комплаєнс-
ризик», «комплаєнс-підрозділ»;

– Положення про організацію системи 
управління ризиками в банках України та бан-
ківських групах, затверджене постановою Прав-
ління НБУ № 64 від 11 червня 2018 року, в яко-
му зазначаються такі терміни, як: «контроль 

за дотриманням норм», «функція контролю за 
дотриманням норм (комплаєнс)», «підрозділ 
контролю за дотриманням норм (комплаєнс)», 
«підрозділ комплаєнс», «комплаєнс-ризик», 
«головний комплаєнс-менеджер (ССО)» [CCO – 
Chief Compliance Officer];

– Методичні рекомендації щодо організації 
корпоративного управління в банках України, 
схвалені рішенням Правління НБУ № 814-рш 
від 3 грудня 2018 року, у яких використовують-
ся терміни «підрозділ контролю за дотриман-
ням норм (комплаєнс)», «функція комплаєн-
су», «система контролю за дотриманням норм 
(комплаєнс)»;

– Положення про організацію системи вну-
трішнього контролю в банках України та бан-
ківських групах, затверджене постановою 
Правління НБУ № 88 від 2 липня 2019 року, 
в якому НБУ оперує поняттями «комплаєнс-
цілі», «підрозділ контролю за дотриманням 
норм (комплаєнс)»;

– Кодекс корпоративного управління: клю-
чові вимоги і рекомендації, затверджений 
рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку (надалі – НКЦПФР) № 118 
від 12 березня 2020 року, в якому зазначаються 
терміни: «комплаєнс», «система комплаєнсу», 
«функція комплаєнсу», «практики комплаєнсу»;

– Положення про авторизацію осіб, які 
мають намір провадити діяльність з надання 
інформаційних послуг на фондовому ринку, 
та умови провадження такої діяльності, затвер-
джене рішенням НКЦПФР № 670 від 27 верес-
ня 2018 року, яке визначає термін «комплаєнс» 
та вимагає його наявність для юридичних осіб, 
які мають намір провадити діяльність з надання 
інформаційних послуг на фондовому ринку;

– Положення про порядок атестації фахівців 
із питань фондового ринку, затверджене рішен-
ням НКЦПФР № 319 від 25 червня 2020 року, 
яким закріплено термін «комплаєнс»;

– Вимоги (правила) щодо здійснення 
діяльності з торгівлі цінними паперами: бро-
керської діяльності, дилерської діяльності, 
андеррайтингу, управління цінними папера-
ми, затверджені рішенням НКЦПФР № 640 
від 3 листопада 2020 року, які також містять 
термін «комплаєнс», оперують поняттями 
«комплаєнс підрозділ», «комплаєнс-офіцер», 
«комплаєнс ризик».
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З огляду на зазначене можна зробити висно-
вок, що, хоча в деяких актах законодавства 
і вживаються такі варіації терміна «комплаєнс», 
як «дотримання норм» чи «дотримання вимог», 
такі термінологічні словосполучення майже 
у всіх випадках все ж доповнюються уточнюю-
чим терміном «комплаєнс». У цьому контексті 
І.Д. Заремба та Л.М. Сивак звертали увагу в сво-
їх роботах, що одним із правил використання 
іншомовних термінів є уникнення вживан-
ня в одному тексті на позначення того самого 
поняття як українського терміна, так й іншо-
мовного відповідника (необхідно зупинитися на 
одному із варіантів і лише його вживати в тексті 
документа) [5, с. 368].

На відміну від законодавчої сфери вико-
ристання поняття, в наукових дослідженнях 
та в юридичній практиці в обігу перебуває 
саме термін «комплаєнс». До прикладу, у сво-
їх наукових роботах термін «комплаєнс» (рос. 
«комплаенс») використовують чи не всі науков-
ці, які досліджують відповідну тему, зокрема: 
Г.А. Нерсесян, Л. Правдива, А.Ю. Герасименко, 
В.Б. Іванов, І.Ф. Лаврик, І.В. Коляда, Н.В. Моска-
ленко, С.С. Теленик, Ю.А. Крохіна, П.С. Матвєєв, 
М.Ю. Можаровський, А.В. Гаврікова, О.В. Нєіз-
вєстна, М.В. Селезньова, О. Данілін, М.М. Альо-
шин, О.І. Альошина, Ю. Бондаренко. Досить 
неоднозначним є підхід Ю.В. Глубокої, оскільки 
під час перекладу міжнародного стандарту ISO 
19600:2014 «Compliance management systems – 
Guidelines» російською мовою науковець про-
понує відображати термін «compliance» як 
«обеспечение соответствия нормам», хоч у цьо-
му ж дослідженні авторка використовує термі-
ни «комплаенс-система», «комплаенс-менедж-
мент» тощо [6].

Загалом, Н.В. Артикуца доходила висновку, 
що «найпоширеніші термінологічні одиниці 
іншомовного походження в нормативно-пра-
вових актах не перекладаються і передаються 
за допомогою транслітерації» [1, с. 41]. Також 
Н. Краснопольська зазначала, що однією із при-
чин запровадження і застосування іншомовних 
термінів у юриспруденції є необхідність заміни 
громіздкого терміна-словосполуки однослівним 
запозиченим терміном [7].

Тому, на нашу думку, якщо використовувати 
питомо український відповідник терміна com-
pliance (без прямого запозичення), він може 

не  повною мірою співвідноситись із такими 
вимогами до термінів, як стислість, однознач-
ність та вживаність. На таку перевагу запозиче-
них термінів, пов’язану із завданням уникнути 
полісемії питомих термінів, також звертали ува-
гу у своєму дослідженні О.О. Реформатський 
та Н. Краснопольська [7]. Так, полісемантич-
ність слова «відповідність» або «дотриман-
ня» може бути компенсована частково вико-
ристанням термінологічного словосполучення 
у вигляді «система відповідності» («програма 
відповідності») або «дотримання норм [вимог]» 
як аналога терміна «комплаєнс» та багато-
компонентних сполучень термінів «систе-
ма контролю за дотриманням норм [вимог]» 
(комплаєнс-система), «ризик невідповідності» 
(комплаєнс-ризик), «функція контролю за відпо-
відністю» (комплаєнс-функція), «контроль від-
повідності» чи «контроль за дотриманням норм 
[вимог]» (комплаєнс-контроль). Проте у разі із 
вказаними словосполученнями під питанням 
може опинитись однозначність та упізнаваність 
таких термінів, враховуючи те, що (1) слово 
«відповідність» формує термінологічні слово-
сполучення, які використовуються у вузькому 
регулюванні окремих сфер господарювання: 
«програма відповідності» – у сфері постачання 
електричної енергії [8]; «система оцінки відпо-
відності», «процедура оцінки відповідності» 
у сфері технічних регламентів та оцінки від-
повідності продукції [9] тощо; (2) словоспо-
лучення «дотримання норм [вимог]» саме по 
собі може розумітися буквально як дотриман-
ня вимог законодавства і загальнообов’язкових 
норм, що не співвідноситься із семантикою тер-
міну «комплаєнс». Тому і багатокомпонентне 
термінологічне словосполучення «контроль за 
дотриманням норм» може, на думку авторки, 
так само не відображати собою в повній мірі тієї 
дефініції, яка закладається у сам термін.

Крім того, термін «compliance» може мати 
інтернаціональну природу. Як зазначають нау-
ковці, чиїм предметом дослідження стала тер-
мінологія, основними ознаками ідентифікації 
інтернаціональності слова є збереження його 
зовнішньої форми із можливими фонетичними 
й морфологічними відмінностями через наці-
ональну специфіку мови; повний або частко-
вий збіг семантичного змісту в неспоріднених 
мовах; єдина мова-джерело [26, с. 89]. Н. Крас-
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нопольська вказувала, що «інтернаціоналізма-
ми, слідом за В.В. Акуленком, вважаємо такі 
лексеми, які зафіксовано в чотирьох або більше 
мовах, що відносяться не менше ніж до трьох 
мовних сімей» [7]. Н.В. Артикуца, у свою чергу, 
підкреслювала, що при цьому «перевага нада-
ється усталеним питомим та інтернаціональним 
(міжнародним) термінам (поширені більше ніж 
у трьох неспоріднених мовах)» [1, с. 41].

Так, поняття комплаєнсу передається в чесь-
кій мові (підгрупа західнослов’янських мов 
індоєвропейської сім’ї) у вигляді запозиченого 
з англійської мови «compliance» [16, 17]. Також 
у німецькій мові в загальнообов’язковому для 
фінансових інституцій акті регулятора – Феде-
рального управління фінансового нагляду 
можна зустріти транслітерований термін «com-
pliance» [11].

У монгольській мові (монгольська група мов 
алтайської сім’ї мов) поняття комплаєнсу пере-
дається як «комплаенсийн»: профільна непри-
буткова організація з комплаєнсу в Монголії 
містить зазначене слово у своїй назві (Монголын 
Комплаенсийн Холбоо – Mongolian Compliance 
Association), також цей термін часто використо-
вується в Монголії на відповідних комплаєнс-
форумах [20], у практиці фінансових інституцій 
[18; 19] і дослідницьких роботах [21]. У япон-
ській мові (сім’я японо-рюкюських мов) відпо-
відник комплаєнсу (コンプライアンス) зву-
чить як «конпураянсу» («konpuraiansu») [22].

У французькій мові (індоєвропейська 
сім’я мов, романська група) термін «комплаєнс» 
передається двома способами – або як запозиче-
ний термін «compliance», або як французьке сло-
во «conformité» [23]. Водночас деякі автори вка-
зують на те, що переклад терміна «compliance» 
французьким словом «conformité», яке означає 
«відповідність», негативно впливає на однознач-
ність та упізнаваність цього терміна, оскільки 
лексична одиниця «conformité» використовується 
часто як елемент інших термінологічних слово-
сполучень і не завжди одразу вказує на правильну 
семантику поняття [24]. В іспанській мові термін 
«compliance» використовується разом із альтер-
нативним терміном «cumplimiento normativo» на 
практиці і в науці [12; 13; 14]. Також відповідний 
термін використовується Іспанською асоціацією 
з комплаєнсу (Asociación Española de Compliance, 
ASCOM) [15].

Отже, наведене вище дає змогу припустити 
наявність у терміна «комплаєнс» інтернаціо-
нальності як ознаки, яка вказує на прийнятність 
використання міжнародного терміна «compli-
ance» як транслітерованої лексичної одиниці.

Потребує окремої уваги той випадок, коли 
в законодавстві запроваджуються норми/вимо-
ги щодо впровадження підприємством/устано-
вою/організацією інструментарію комплаєнсу 
без використання при цьому терміна «комп-
лаєнс» та його похідних у відповідних поло-
женнях. Ниніі яскравим прикладом не зовсім 
зрозумілого, на думку авторки, підходу є закрі-
плення вимог щодо елементів антикорупцій-
ного комплаєнсу (антикорупційна програма, 
конфлікт інтересів, обмеження щодо подарун-
ків, положення щодо етичної поведінки, захист 
викривачів, оцінка корупційних ризиків, упо-
вноважені підрозділи (уповноважені особи) 
з питань запобігання та виявлення корупції 
тощо) в Законі України «Про запобігання 
корупції» № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року 
(надалі – Закон №1700-VII) без вказівки на при-
належність цих заходів до підінституту комп-
лаєнсу. Так, на практиці відповідне регулю-
вання розуміється як основа антикорупційного 
комплаєнсу [25, с. 24–31]. Проте для багатьох 
підприємств постає складне завдання втіли-
ти вимоги антикорупційного законодавства, 
які регулюють впровадження підприємством 
окремих зазначених у Законі заходів, якщо на 
підприємстві впроваджена загальна комплаєнс-
система. Часто компаніям доводиться або ство-
рювати окремі структури для виконання норм 
законодавства (наприклад, призначати окрему 
Уповноважену особу (підрозділ) із питань запо-
бігання та виявлення корупції, а не покладати її 
(його) функції на вже існуючого комплаєнс-офі-
цера (комплаєнс-підрозділ тощо), або самостій-
но займатися визначенням шляхів уніфікації 
систем з урахуванням різниць у термінології. До 
прикладу, основний локальний документ у сфе-
рі комплаєнсу в ПрАТ «Національна енергетич-
на компанія «Укренерго» – комплаєнс-політика 
Укренерго, розроблена відповідно до міжнарод-
них стандартів Організації економічного співро-
бітництва та розвитку (ОЕСР), які використову-
ють терміносистему комплаєнс, проте водночас 
в ній імплементовані заходи на виконання вимог 
законодавства (з урахуванням закріпленої 
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в Законі № 1700-VII термінології) [27]. Отже, на 
нашу думку, використання у Законі № 1700-VII 
терміносистеми комплаєнсу продиктоване необ-
хідністю застосування у законодавстві України 
уніфікованого підходу до використання терміна 
«комплаєнс» та забезпечення системного розу-
міння серед господарюючих суб’єктів компла-
єнс-процесів і практик для їхньої успішної імп-
лементації на підприємствах.

Можемо припустити, що використання іншо-
мовних юридичних термінів в умовах інтенсив-
ної глобалізації, в ході процесу інтеграції до 
Європейського Союзу, інтернаціоналізації пра-
вових інструментів буде лише посилюватися. 
Комплаєнс же як явище за своєю природою не 
слід розглядати лише в рамках національного 
режиму з огляду на таке. По-перше, потужним 
поштовхом до його розвитку і водночас його 
головним завданням було забезпечити вико-
нання компаніями вимог актів екстериторі-
альної дії. Такі акти навіть нині можуть сягати 
своєю юрисдикцією суб’єктів господарювання 
в Україні за умови наявності певних підстав [4]. 
Тому можна дійти висновку, що це явище не 
є відокремленим продуктом – реакцією ком-
паній на вимоги національного законодавства. 
Більше того, воно за своїм визначенням є шир-
шим навіть за законодавчі вимоги іноземних 
країн, які мають екстериторіальну дію, оскіль-
ки комплаєнс може опиратися на найкращі 
практики здійснення господарської діяльності, 
міжнародні правила ділової етики, рекоменда-
ції міждержавних (міжнародних) організацій 
тощо. По-друге, у результаті прийняття актів 
екстериторіального характеру їх найбільшими 
«мішенями» стали транснаціональні корпора-
ції, які стали першими (і, якнайвірогідніше, 
тими компаніями, які досі тримають лідерство) 
серед організацій – суб’єктів впровадження 
комплаєнс-програм. Комплаєнс став і є досі тим 
універсальним інструментом корпоративно-
го управління, який активно використовується 
транснаціональними корпораціями. При цьому 
у своїй господарській діяльності, яка може бути 
представлена у декількох десятках країн, таким 
організаціям зручно використовувати у своїх 
внутрішніх документах, які часто поширюють-
ся на всі їх представництва / дочірні компанії, 
універсальний термін «compliance» і його тран-
слітеровані відповідники.

У контексті України авторка пропонує для 
визначення доцільності застосування на прак-
тиці і в законодавстві транслітерованого термі-
на іншомовного походження або пошуку його 
питомо українського відповідника зупинитися 
також на глобальних цілях впровадження цього 
явища в Україні. Так, не потребує додаткового 
обґрунтування поточний стан правосвідомості 
господарюючих суб’єктів в Україні. Це част-
ково відображається рівнем корупції (Україна 
посіла за результатами 2020 року 117 місце 
із 180 держав в Індексі сприйняття корупції 
(Corruption Perceptions Index) [28], кількістю 
рейдерських захоплень, низькою загальною 
корпоративною культурою бізнес-сектору 
тощо. При цьому, до прикладу, згідно з дослі-
дженнями іноземних учених, за відсутності 
достатніх (слабкості) макроінститутів з контр-
олю за корупцією, корпоративні антикоруп-
ційні мезоінститути служать їх заміною, тобто 
запобігання корупції на рівні країни та фірми 
може замінюватись одне одним [29, с. 11]. Тому 
комплаєнс потрібен вітчизняним компаніям 
для покращення рівня їхньої корпоративної 
культури і доброчесності.

Висновки. Отже, поняття «compliance» 
у сфері господарювання, що зародилося за 
кордоном та набуло поширення в Україні, має 
інтернаціональну природу, є доволі пошире-
ним у використанні на практиці та в науці як 
транслітерований з англійської мови термін 
«комплаєнс». Така термінологічна одиниця 
вживається в законодавстві доволі несистем-
но і передбачає варіативність використання, 
що рекомендується усунути для забезпечен-
ня єдності й однозначності розуміння самого 
поняття комплаєнсу та його терміносистеми. 
Водночас припускаємо, що штучна зміна під-
ходу до відображення поняття комплаєнсу 
через унормування використання саме пито-
мого його українського відповідника не спри-
ятиме розумінню і засвоєнню (та в результа-
ті – поширенню) відповідних практик суто 
національними, українськими компаніями. 
Така системна фрагментація і відокремлення 
від міжнародно поширеного терміна, який за 
своєю суттю орієнтований на інтернаціональ-
ність, засвоєння найкращого міжнародного 
досвіду у сфері господарювання, може стати 
окремою загрозою для розвитку цього яви-
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ща серед бізнес-спільноти України. Водночас 
ми переконані, що уніфікація у законодавстві 
підходів до використання поняття комплаєнсу 
через його транслітерацію з англійської мови 
дозволить забезпечити системне розуміння 
у представників бізнесу зазначеної новели 
господарювання в контексті положень укра-

їнського, зарубіжного законодавства і най-
кращих практик ведення бізнесу. Відповідно, 
перспективами для подальших досліджень 
терміна «комплаєнс» є його визначення, 
дослідження його системної і галузевої при-
належності, природи та змісту похідних від 
нього багатокомпонентних терміносполучень.
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