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Аннотация
Мақалада темірбетон элементтерінің жарыққа төзімділігін анықтау үшін сызықты емес
деформациялық модельдерді қолдану негізделді. Темірбетон элементінің қаттылығына жарық пайда
болуының әсері қарастырылды. Қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жарықтың
пайда болу моментін есептеу әдістеріне және сызықты емес деформациялық модельдер негізінде есептеу
әдістеріне шолу жасалды. Сондай-ақ, деформациялық модельдерді қолдану Мсгс моментінің мәніне және
тұтастай алғанда құрылымның қаттылығына әсер ететін бірқатар факторларды ескеруге мүмкіндік беретіні
қарастырылды.
Abstract
The article substantiates the use of nonlinear deformation models to determine the crack resistance of reinforced concrete elements. The influence of crack formation on the rigidity of a reinforced concrete element is
considered. A review of methods for calculating the moment of crack formation in accordance with the requirements of current regulatory documents and calculation methods based on nonlinear deformation models is carried
out. It was also considered that the use of deformation models allows us to take into account a number of factors
that affect the magnitude of the moment of crack formation and the rigidity of the structure as a whole.
Кілттік сөздер: Жарық, жарықтың пайда болу моменті, көтергіштік қабілет, деформация, шектік күй,
сызықсыз деформациялық модель.
Keywords: Cracking, cracking moment, bearing capacity, deformation, limit state, deformation model.
Қазіргі таңда темірбетон ғимараттар мен
имараттардың құрылысына қолданылатын ең
тиімді материалдардың бірі. Ол құрамына, әзірлену
технологиясына байланысты түрліше қасиет
көрсетеді. Соның ішіндегі негізгі қасиеттерінің бірі
жарыққа төзімділік. Қарастырып отырған иілгіш
темірбетон
құралымдар
үшін
жарыққа
төзімділіктің негізгі сипаттамасы – Мсгс жарық
пайда болу моменті. Ол кез-келген оське қатысты
ішкі күштер моментінің мәнін береді. Жалпы

жағдайда Мсгс мәнін сызықты емес деформациялық
модель негізінде анықтайды.
Бүгінде қабылданған есептеу әдістеріндегі
басты кемшіліктердің бірі, нормативтегі тәжірибе
негізіндегі формулалар бірқатар индивидуалды
жағдайлар үшін нақты нәтиже алуға, сонымен қатар
автоматтандырылған
есептеулер
үшін
осы
әдістерді алгоритмдеудегі қиындықтарға алып
келуі. Сол себепті жарық пайда болу моментін
анықтауда, дәлме-дәл нәтижеге жеткізетін әдісті
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табу өте маңызды. Әсіресе, бұл арматуралану
пайызы
аз
элементтер
үшін
өзектілігін
жоғалтпайды, себебі бұл элементтердің көтергіш
қабілетінің жоғалуы жарық пайда болуымен бірге
жүреді, ол конструкцияның қирауына алып келеді.
Көп жағдайда беріктік бойынша шектік
моменті Mult жарық пайда болу моментінен үлкен
болады. Бұл жағдайда қирауға айтарлықтай
жарықтар мен деформациялар алып келеді. Бұл
конструкцияны пайдалану кезінде сәйкес шаралар
қолданып, қирауға жол бермеуге көмектеседі. Егер
жарық пайда болу моменті беріктік бойынша
шектік моментінен жоғары болса, жарық пайда
болғандағы, жарықтағы арматура қабылдайтын
жүктеме арматураның көтергіш қабілетінен асып
кетеді және кенеттен элемент қирайды. Сонымен

бірге, жарық пайда болу моментінің мәні
темірбетон элементінің иілгіш қаттылығын D
анықтауда маңызды рөл атқарады.
Темірбетон элементінің қаттылығы тұрақты
емес және конструкцияның жүктелу деңгейіне
тәуелді. Жарық пайда болмас бұрын, темірбетон
элементінің
деформациялары
серпімді
болғандықтан, элемент қаттылығы тұрақты
болады. Жүктеме өскен сайын деформациялар
серпімді емес сипаттамаға ие болады да, элемент
қаттылығы
азаяды.
Темірбетон
элементі
қаттылығының иілгіш моменттен тәуелділігі 1суретте көрсетілген. Қазіргі таңда құрылыс
саласында темірбетон конструкциясының серпімді
емес моделі негізіндегі есептеу әдістері кең
қолданылады.

Сурет 1. Темірбетон элементінің қаттылығының иілгіш моменттен тәуелділігі
Жарық пайда болу моментін анықтауда екі әдіс
қарастырылды. Біріншісі қолданыстағы ҚР НТҚ
02-01-1.1-2011 «Арматураны алдын-ала кернемей,
ауыр бетоннан жасалған бетон және темірбетон
конструкцияларды жобалау» бойынша, ал екіншісі
Ерышев В.А. деформациялық модельді қолданып
иілгіш
темірбетон
элементтерінің
деформацияларын сызықтық емес есебі.
Қолданыстағы нормада жарық ашылуы
моментін,
бетонның
серпімді
емес
деформацияларын ескермей, тұтас серпімді дене
секілді келесі формуламен анықтайды:
M crc  f ctd ,serW  N ed  e я (1)
мұндағы:

f ctd ,ser - бетонның сипаттық кедергісін осьтік
созылуға

f ctk ,0,05 бөлу

арқылы

анықтайтын,

бетонның созылуға есептік кедергісі;
W – бетонның шеткі созылған талшығы үшін
келтірілген қиманың кедергі моменті;
eя - элементтің келтірілген қимасының
ауырлық ортасынан, созылған аймақтан алыс
орналасқан, жарық пайда болуы тексерілетін
нүктеге дейінгі арақашықтық [1, 110 бет].
Екінші әдіс бетон мен арматураның
деформациялану диаграммасын қолдану арқылы,
темірбетон конструкциясының деформациялық
моделі негізінде жүргізіледі және бетонның
деформациялау
диаграммалары
2-суретте
көрсетілген.[3, 109 бет]

Сурет 2. Бетонның деформациялану диаграммалары а) бетонның сығылуға үш сызықты диаграммасы;
б) бетонның сығылуға екі сызықты диаграммасы; в) арматураның деформациялану диаграмасы
Деформациялық
модель
бойынша
есептеулерді күрделі пішінді құрылымдарды
есептеген кезде арнайы ЭВМ программалық кешені
көмегімен жүргізеді. Нормативті диаграммаларды
қолданып, тікбұрышты, тавр пішіндерінің тұрақты
қималарын
есептеуде,
бетонның
иілгіш,
орталықтан
тыс
сығылған
элементтерінде
сызықтық
кернеудің
дискретті
бөлімдері

қалыптасады. Жазық қималар гипотезасына сүйене
отырып, кернеулер мен күштерді деформациялар
арқылы белгілеп, қималардағы күштердің тепетеңдік теңдеулерін және беріктік есептеулеріндегі
шекті моменттердің өрнектерін алады.
Сызықты емес деформациялық модельді
қолданып, темірбетон элементтерін беріктікке
есептеу әдістемесі басты үш жағдайға негізделеді:
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- деформациясы жарықтар арасындағы блок
ұзындығының
шамасы
бойынша
орташа
деформацияға теңестірілген қимадағы тепе-теңдік
теңдеулеріне;
- қиманың
ұзындығы
бойынша
деформациялардың сызықты таралуы гипотезасы
(жазық қималар гипотезасы);
- бетон мен болат деформациялануының
толық диаграммаларын қолдану.
Қарастырылып
отырған
есептің
деформациялық әдісінде, құрамына серпімді,
серпімсіз немесе шартты серпімді аймақтары бар
үш сызықты диаграмма (2-сурет а), және де
құрамында шартты серпімді және шартты
пластикалық
аймақтары
бар,
Прандтль
диаграммасы типіндегі екі сызықты диаграммалар
(2-сурет б) қолданылады. Мұндай диаграммаларды
қолданудың
бұрынғы
шектік
күштер
формасындағы тек серпімді және тек пластикалық

M crc

2
  xc   b  Eb  b  b  b  Rbt 
3

5
есептеулерден
айырмашылығы,
бетонның
серпімді-пластикалық жұмысын кешенді түрде
ескеруге мүмкіндік береді. Деформациялық
модельді қолданудың беріктік критериі болып
бетон
мен
арматураның
деформациялық
көрсеткіштерінің
кейбір
шектік
шамалары
қабылданған:  bu =0,0035 – бетон үшін,  s 2 =0,025
– арматура үшін. Шартты түрде бетонның серпімді
облысы
 b1 деформациясымен және  b1
кернеуімен шектеледі.
диаграмма үшін
үшін

 b1

мәні екі сызықты

 b1  Rb , үш сызықты диаграмма

 b1  0,6Rb тең.

Мұндағы

Rb - бетонның

сығылуға беріктігі.[3, 112 бет]
Бұл әдіс негізіндегі жарық пайда болу теңдеуі
келесідей көрсетіледі:

aac
2  2  b  R  h0  x   , A, x  a    A h  x  (2)
bt
s s
c
зс
s s
0
c
2
3
2

h  xc 

Бұл екі әдістерден алынған нәтижелерді
тәжірибелік үлгіні сынау нәтижесімен салыстыра
келе екінші әдістің мәні нақтырақ екені белгілі
болды. Және талдау барысында алынған
нәтижелердің айырмашылығы 25% болып шықты.
Бұл қиманың ұзындығы бойынша кернеудің
бірқалыпсыз таралуына байланысты. 1 және 2
бойынша M crc анықталу жолдарына сәйкес
төмендегідейдей қорытындыға келеміз:
1) Сызықсыз
деформациялық
модель
негізінде анықталған жарықтың пайда болу
моментінің
нәтижелері
тәжірибе
арқылы
анықталған нәтижелерге жақын.
2) Алдын ала кернеуленген элементтердің
M crc мәнін есептеу үшін сызықты емес
деформациялық модельдерді қолдану

M crc

мәніне

және тұтастай алғанда элементтің қаттылығына
әсер ететін бірқатар факторларды ескеруге
мүмкіндік береді.
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აბსტრაქტი
ბევრი დაინტერესებული ადამიანი ხშირად სვამს კითხვას: როგორ დაიწყოს ბიზნესი, თუ
საკუთარი საშუალებები არ ჰყოფნის. რა უნდა გააკეთოს დამწყებმა კომპანიამ, თუ მას აქვს კარგი
პროექტი, მიწის ნაკვეთი, სხვა რესურსები მის განსახორციელებლად, მაგრამ ბანკები არ
აფინანსებენ? ასეთ შემთხვევაში გამოსავალი არის შემდეგი: პროექტის რეალიზაციისთვის
პარტნიორების (ინვესტორების) მოზიდვა.
„ბიზნესანგელოზები“ დამოუკიდებელი ინვესტორები არიან, რომლებსაც მაშინ შეუძლიათ
კომპანიაში ფულის დაბანდება, როდესაც ის ჯერ კიდევ იდეის დონეზეა. ე.ი., როცა აზრი არა აქვს
ფირმამ კრედიტის ასაღებად რომელიმე „ვენჩურულ ფონდს“ ან ბანკს მიმართოს.
„ბიზნესანგელოზები“, ჩვეულებრივ, ისეთი ყოფილი მეწარმეები არიან, რომლებმაც თავის დროზე
საკუთარი ბიზნესით დიდი ფული იშოვეს და ახლა მას „ახალგაზრდა“ კომპანიებში აბანდებენ,
მომავალში მოგებიდან საკუთარი წილის გაყიდვის მიზნით.
ნაშრომში
წარმოდგენილია,
თუ
რით
განსხვავდებიან
„ვენჩურული
ფონდები“
„ბიზნესანგელოზებისაგან“. უპირველეს ყოვლისა იმით, რომ ფონდები ხშირად მართავენ არა
თავიანთ კაპიტალს „ანგელოზებისაგან“ განსხვავებით, რომლებიც პროექტებში მხოლოდ საკუთარ
სახსრებს აბანდებენ. მეორე მხრივ, „ბიზნესანგელოზები“ ხშირად მარტონი მუშაობენ, თუმცა
არსებობენ მთელი ჯგუფებიც. სტატიაში გამოვლენილია, რომ განსხვავებები არსებობს თვით
ინვესტიციებს შორისაც. ყოველივე ამაში გასარკვევად საჭიროა საინვესტიციო თვალსაზრისით ამა
თუ იმ კონკრეტული პროექტის განვითარების სტადიების გააანალიზება. ჩამოყალიბებულია
„ბიზნესანგელოზების“ პარტნიორობის უპირატესობები და ნაკლოვანებები.
მოცემულ ნაშრომში მკაფიოდ ჩანს, რომ ინვესტორის მოსაზიდად, აუცილებლად უნდა
გადაიდგას შემდეგი ნაბიჯები: პირველი, ორგანიზაციის და პროექტის საინვესტიციო წინადადებისა
და პორტფოლიოს (ანუ – პრეზენტაციის) მომზადება და მეორე, საჭიროა თან დაერთოს დეტალური
ბიზნესგეგმა.
ამრიგად, „ბიზნესანგელოზების“ წარმატება იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად სწორად
შეარჩევენ ისინი საინვესტიციო პროექტს, რადგან საკმაოდ რთულია წინასწარ იმის განსაზღვრა, თუ
რომელ პროექტს ექნება მეტი შანსი გადაიქცეს მაღალი კლასის ინოვაციურ საწარმოდ.
Abstract
Many interested people often ask a question: how to start a business if they do not have their own facilities.
What can you do if a start-up company has a good project, land, other resources for its implementation, but banks
are not financing? In this case the solution is the following: attracting partners (investors) for the project
implementation.
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"BusinessAngels" are independent investors who can then make money in the company when it is still at the
level of an idea. Ie Whenever the firm does not make any sense to take any credit for a “Venture Fund” or bank.
"BusinessAngels" are usually former entrepreneurs who have earned big money in their own business and
are now investing in „young“ companies to sell their shares in the future.
The work has been revealed in what the difference are „Venture Funds“ from "BusinessAngels". First of all,
the funds often manage not on their own capital, rather than "angels", who only invest their own capital in projects.
On the other hand, "BusinessAngels" often work alone, although there are whole groups. An article presents that
differences exist between investments themselves. In order to find out all this, it is necessary to analyze the
development stages of a specific project in terms of investment. An article contains advantages and disadvantages
of partnership of "Businessangels".
In this work it is clear that in order to attract investor, the following steps should be taken: First, preparation
of investment proposals and portfolio (ie presentation) of an organization and project, and secondly, there is
required a detailed business plan.
So, the success of "BusinessAngels" depends on how well they will choose an investment project because it
is difficult to determine which project will have more chance of becoming a high-class innovative enterprise.
საკვანძო სიტყვები: „ბიზნესანგელოზები,“ „ვენჩურული ფონდები,“ ინვესტორი, საინვესტიციო
პროექტი, ინოვაცია, კომპანია.
Keywords: "BusinessAngels," „Venture Funds,“ Investor, Investment Project, Innovation, Company.
„ბიზნესანგელოზი“ წარმოადგენს კერძო
ინვესტორს,
რომელიც
თანხას
აბანდებს
საინვესტიციო პროექტებში (სტარტაფები სტარტაფი, ან სტარტაფ-კომპანია (ინგლ: start-up
- გაშვება, დაწყება)) - კომპანია, საოპერაციო
საქმიანობის ხანმოკლე ისტორიით. როგორც
წესი, ასეთი ფირმები ახალი შექმნილები არიან,
იმყოფებიან განვითარების სტადიაზე და
იკვლევენ პერსპექტიულ ბაზრებს. უნდა
აღინიშნოს, რომ შესაძლოა ეს ტერმინი ბიზნესის
ყველა სფეროში იქნეს გამოყენებული, მაგრამ
უფრო მეტად გავრცელება ჰპოვა IT სფეროსა და
ინტერნეტპროექტებში საწარმოს შექმნის ეტაპზე
და მისი პირობაა, დაბანდებული საშუალებების
უკან დაბრუნება ან - წილი კაპიტალში. ისინი
აფორმებენ ბლოკირებად და არა საკონტროლო
პაკეტს.
„ვენჩურული ფონდი“ (ინგლ: venture სარისკო საწარმო) არის საინვესტიციო კომპანია,
რომელიც მხოლოდ ინოვაციურ საწარმოებთან
და პროექტებზე მუშაობს სტარტაფებთან.
„ვენჩურული
ფონდები“
ინვესტიციებს
ახორციელებენ ფასიან ქაღალდებსა და მაღალი,
ან
შედარებით
მაღალი
რისკის
მქონე
საწარმოებში, საკმაოდ სოლიდური მოგების
მიღების მოლოდინით. ჩვეულებრივ, მსგავსი
დაბანდებები
ხორციელდება
უახლესი
სამეცნიერო კვლევა-ძიებისა და მოწინავე
ტექნოლოგიების სფეროებში. როგორც წესი,
პროექტების 70-80%-ს არ მოაქვს უკუგება, მაგრამ
მათი 20-30%-დან მიღებული მოგება ფარავს
ყველა ხარჯს [8].
ვენჩურული საწარმო
(ინგლ:
venture
company) მცირე ბიზნესის საწარმოა, რომელიც
დაკავებულია
საცდელ-საკონსტრუქტორო
სამუშაოებით, ან სხვა სამეცნიერო ხასიათის
ძიებებით,
რომელთა
მეშვეობითაც
ხორციელდება სარისკო პროექტები. არსებობს

გარე და შიდა ვენჩური. შიდა ვენჩურის
ორგანიზება ხდება იდეის ავტორებისა და
ვენჩურული მეწარმეების მიერ. გარე ვენჩური
კი, სარისკო პროექტების განსახორციელებლად,
დაკავებულია საპენსიო ფონდების, სადაზღვევო
კომპანიების,
მოსახლეობის
დანაზოგის,
სახელმწიფო სახსრების და სხვა საშუალებების
მოზიდვით.
ვენჩურული დაფინანსება (ინგლ: venture
finance) არის რისკიანი სამეწარმეო საქმიანობა,
რომელიც
ორიენტირებულია
ტექნიკური,
ტექნოლოგიური
სიახლეების
და
ისეთი
სამეცნიერო
მიღწევების
გამოყენებაზე,
რომლებიც ჯერ პრაქტიკაში არაა დანერგილი.
დაფინანსების ასეთი სახეობა დაკავშირებულია
დიდ რისკთან. შესაძლოა, ინვესტორმა ვეღარ
მიიღოს
მოგება
დაბანდებული
ინვესტიციებიდან.
ვენჩურული
ბიზნესით
ძირითადად
მცირე
საწარმოები
არიან
დაკავებულები.
ისინი
უმთავრესად
მოღვაწეობენ სამეცნიერო მიმართულებების
სფეროში,
სადაც
მუშავდება
ახალი
ტექნოლოგიები და ხორციელდება სამეცნიერო
გამოკვლევები [9].
„ბიზნესანგელოზი“ ხშირად წარმოადგენს
შუაფენას, მათ შორის, როდესაც კომპანია იწყებს
თავის საქმიანობას და, როცა ის იღებს პირველ
ინვესტიციებს „ვენჩურული ფონდებიდან,“ ან
საბანკო სესხებს. მაგალითად, სწორედ ასეთი
მდგომარეობა იყო კომპანიასთან „Apple“
დაკავშირებით, როდესაც მაიკ მარკულმა ორ
ახალგაზრდა მეწარმეში - სტივ ჯობსსა და სტივ
ვოზნიაკში დააბანდა საკუთარი სისხლით
მოპოვებული 100 000 ამერიკული დოლარი.
საჭიროა იმის თქმაც, რომ ამ ინვესტიციამ
მარკულს
ასობით
მილიონი
ამერიკული
დოლარი
მოუტანა.
ასევე
„ბიზნესანგელოზებიდან“ იწყებოდა გიგანტი
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კომპანიების
„Google“
და
„Amazon“
ისტორიებიც.
საერთოდ „ბიზნესანგელოზები“ მსოფლიოს
სილიკონის (კაჟის) ველმა აჩუქა. ეს მოხდა მაშინ,
როდესაც ინჟინერმა იუჯინ კლიაინერმა დატოვა
კომპანია
„Schockley
Semiconductor”
და
საკუთარი ისეთი საქმიანობის ორგანიზება
გადაწყვიტა, რომელიც დაკავდებოდა კაჟის
მიკროსქემების წარმოებით. სამწუხაროდ, უოლსტრიტზე არავინ არ დაინტერესდა კლიაინერის
იდეით. ბანკებიც ჩუმად იყვნენ. საბედნიეროდ,
როცა ინჟინერი უკვე ფიქრობდა თავის სამუშაო
ადგილზე დაბრუნებას, არენაზე გამოჩნდა
არტურ კროკი. იმ დროისათვის კროკი ერთ-ერთ
საინვესტიციო კომპანიაში მუშაობდა და ჰქონდა
სათანადო
კავშირები,
რომლებიც
მას
კლიაინერისათვის
კერძო
ინვესტორის
მოძებნაში დაეხმარა. ასე იქნა დაარსებული
კომპანია „Fairchild Semiconductor”, რომელმაც
„ბიზნესანგელოზისგან“
1.5
მილიონი
ამერიკული დოლარი ინვესტიცია მიიღო [6].
ამრიგად, არაფერია იმაში გასაკვირი, რომ
სწორედ „სილიკონის ველზე“ გაჩნდა ისეთი
ცნება,
როგორიცაა
„ბიზნესანგელოზი“.
მათთვის საქმიანობის ყველაზე აქტიურ სფეროს
ხომ ტექნოლოგიური დარგი წარმოადგენდა და
ეს დღესაც ასეა.
როგორც ზემოთ არაერთხელ აღინიშნა,
„ბიზნესის ანგელოზები“ დიდი გამოცდილების
მქონე,
შეძლებული
ადამიანები
არიან,
რომლებიც, სხვადასხვა მიზეზით, თავიანთ
თავისუფალ თანხებს და გამოცდილებას
აბანდებენ
დამწყებთა
ბიზნესიდეების
განხორციელებაში,
განსაკუთრებით
ინოვაციებში. სტარტაფებში დაბანდებული
ინვესტიციების ტიპური მოცულობა 50-დან 300
ათას დოლარამდე მერყეობს. აუცილებლად
გათვალისწინებულ უნდა იქნეს რისკების
მაღალი დონე, რადგან ახალ ბაზრებზე
საკმარისი არაა სტატისტიკა რისკების შესახებ.
ამას გარდა, არასაკმარისი საშუალებების გამო,
ინვესტორს არ შეუძლია უზრუნველყოს მაღალი
დივერსიფიკაცია.
კომპანიების
დამფუძნებლებთან
დადებული
ხელშეკრულებები
ბევრ
ასპექტში
არაფორმალურია, რაც ართულებს ბიზნესის
კონტროლის შესაძლებლობას.
„ბიზნესის ანგელოზები“ ერთდროულად
ბევრი პროექტით არიან ხოლმე დაკავებულები,
რადგან მათი უმრავლესობა კრახით მთავრდება
და მხოლოდ მცირე ნაწილს თუ მოაქვს მოგება,
რითაც
შესაძლებელია
სხვა
პროექტებში
მიღებული
ზარალის
ანაზღაურება
[7].
მაგალითად, კომპანიის „Google“ ერთ-ერთი
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პირველი ინვესტორი, ენდი ბეჩტოლშეიმი
ამჟამად მილიარდერია [6].
„ბიზნესანგელოზები“
საკუთარი
სახსრებით აფინანსებენ ინოვაციურ კომპანიებს
განვითარების ადრეულ ეტაპზე: „თესვის“ (seed)
და საწყისი (start-up), ხელს უწყობენ მათ
ტექნიკურ და კომერციულ განვითარებას.
დამახასიათებელი თავისებურების (მზადყოფნა
გარისკვისთვის) გამო, „ბიზნესანგელოზები“
ნამდვილად
იმსახურებენ
საზოგადოების
პატივისცემას და სახელმწიფოს ღირსეულ
მხარდაჭერას, რადგან ისინი ხელს უწყობენ
სახელმწიფო
ეკონომიკის
განვითარებას,
ეფექტიანობას. „ბიზნესანგელოზები“ სესხს კი
არ გასცემენ, ბანკების მსგავსად (ვალზე
დაფუძნებული
დაფინანსება),
არამედ
სთავაზობენ
ფულს,
კავშირებსა
და
გამოცდილებას, ახალ კომპანიაში აქციების
წილის სანაცვლოდ.
მიზანშეწონილად
მიგვაჩნია
მოკლედ
დავახასიათოთ
„ბიზნესანგელო-ზების“
თანამედროვე კლასიფიკაცია:
 კორპორაციული „ანგელოზები“ - ამ
ტიპის
კერძო
ინვესტორები
სამეწარმეო
საქმიანობის ინვესტიციების დასაბანდებლად
იყენებენ თავიანთ შესაძლებლობებს, რაც
გამოიხატება ახალი კორპორაციის ეფექტიანად
და გონივრულად მართვაში. ე.ი. დახმარების
სანაცვლოდ, ისინი ითხოვენ ხელმძღვანელის
თანამდებობას.
 „ანგელოზი“ენთუზიასტები
პროფესიონალიზმით
ვერ
დაიკვეხნიან,
სამეწარმეო
კოლეგებისგან
განსხვავებით,
მათთვის ინვესტირება უფრო ჰობია. ისინი
ყოველთვის აქტიურად როდი მონაწილეობენ
თავიანთი ინვესტიციების განხორციელებასა და
მართვაში.
 სამეწარმეო
„ანგელოზები“
ამ
კატეგორიის ინვესტორებს შორის ყველაზე
უფრო აქტიურები არიან. ხშირად თვითონვე
გვევლინებიან
წარმატებულ
მეწარმეებად,
რომლებსაც სურთ თავიანთი პორტფელის ან
საქმის გაფართოება და არა - ახალი სამუშაოს
პოვნა.
 მიკრომმართველი „ანგელოზები“ ამჯობინებენ
საკუთარი
ინვესტიციების
გაკონტროლებას,
რისთვისაც
მიკრომმართველობას ახორციელებენ კომპანიის
დირექტორთა საბჭოში ადგილის დაკავებით;
თუმცა, აქტიურად არ ერევიან ფირმის
ყოველდღიურ საქმიანობაში.
 პროფესიონალი
„ანგელოზები“
უპირატესობას
ანიჭებენ,
თავიანთი
საშუალებები
დააბანდონ,
საკუთარი
გამოცდილების
შესაბამისად,
კოლეგებთან
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ერთად
შექმნილ
ფირმაში.
მათთვის
დამახასიათებელია
ინვესტორის
პროფესიონალური კარიერა [4].
საჭიროა კარგად იქნეს გააანალიზებული
მსხვილი
კომპანიებისა
და
შეძლებული
ადამიანების არაპროფილური საქმიანობაც. იმის
მიუხედავად, რომ კრიზისმა ბევრი რამ შეცვალა,
XXI საუკუნეში ხშირად შევხვდებით ისეთ
შემთხვევას, როდესაც ერთ, რომელიმე სფეროში
მოღვაწე კომპანიები და ადამიანები აფინანსებენ
სხვა დარგებს, ანუ ეწევიან დეველოპერულ
მუშაობას.
უნდა ითქვას ისიც, რომ აუცილებელია
მსურველმა საინვესტიციო პროექტის შესახებ
წარადგინოს
ინფორმაცია
საინვესტიციო
პოლიტიკის დეპარტამენტში. ეს უკანასკნელი
შეეცდება აღმოუჩინოს მას მაქსიმალური
მხარდაჭერა
პოტენციური
ინვესტორის
მოძებნაში; აგრეთვე, დეპარტამენტი პროექტის
წარმატებით რეალიზებას გაუწევს სხვადასხვა
სახის დახმარებას. მაგალითად, იგი შეიტანს
პროექტს საინვესტიციო პროექტების რეესტრში
სამომავლო რეაგირებისა და განხორციელების
მიზნით. ან დამწყებმა საჭიროა მიმართოს ამ
სფეროში მომუშავე კომპანიას, რომელიც
დაეხმარება მას საინვესტიციო პროექტის
რეალიზებაში.
სწორედ
ეს
ორგანიზაცია
უზრუნველყოფს:
 განათავსებს ინფორმაციას მასმედიის
სპეციალიზებულ საშუალებებში, ინტერნეტში.
ასევე
აღნიშნული
კომპანია
სთავაზობს
საკუთარი ინტერნეტპორტალის მომზადებას,
ანდა დამწყების საიტზე შექმნის დანაყოფს:
„ინვესტორებისთვის“, სადაც დეტალურად
იქნება აღწერილი პროექტის არსი. აგრეთვე,
სწორედ ეს ორგანიზაცია მსურველს დაეხმარება
გლობალურ ქსელში ინვესტორების მოძიებაში.
პრაქტიკა
აჩვენებს,
რომ
უმჯობესია,
ერთდროულად
ორი
მიმართულებით
მოქმედება: პირველი, დაინტერესებულმა პირმა
საქმეში ჩართოს ნაცნობები და კოლეგები.
ალბათ,
ისინიც
წასწყდომიან
მსგავს
პრობლემებს
და
ამასთანავე,
იცნობენ
პოტენციურ ინვესტორებს. მეორე, დამწყებმა
მიმართოს წარმატებულ მეწარმეებს, რომლებმაც
ეს გზა უკვე გაიარეს.
ამ სტატიაში მნიშვნელოვანია მოკლედ
განვიხილოთ
ტიპური
საინვესტიციო
წინადადების სტრუქტურა:
 პროექტის სახელწოდება, მისი აღწერა
და ტექნოლოგიები, რომლითაც ისარგებლებს
ორგანიზაციის
მენეჯმენტი
მის
განსახორციელებლად;
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 რეგიონის ან იმ მუნიციპალიტეტის
დახასიათება, რომლის ტერიტორიაზეც აპირებს
კომპანია პროექტის განხორციელებას;
 გასაღების ბაზრების დახასიათება, ასევე
ბაზრების მოცულობის განსაზღვრა;
 ორგანიზაციის
ხელთ
არსებული
რესურსების/აქტივების აღწერა, რომელსაც თან
უნდა
დაერთოს
ყველა
შესაბამისი
საკანონმდებლო დოკუმენტი და დანართების
ციფრული ფოტოები;
 ინვესტორის/პარტნიორის
მონაწილეობის ფორმის აღწერა;
 არგუმენტები იმის ასახსნელად, თუ
რატომ მაინცდამაინც ეს პარტნიორი უნდა
ჩაერთოს თანამონაწილეობით კონკრეტულ
პროექტში და მან რა მოგება შეიძლება მიიღოს;
 პროექტის
რეალიზაციის
სატრანსპორტო-ინფრასტრუქტურული
უზრუნველყოფა;
 მოთხოვნილი
ინვესტიციების
მოცულობა;
 ინვესტიციების
მიზანი
და
დაბანდებების ობიექტები;
 პროექტის რეალიზაციის ვადები;
 პროექტის ხარჯების ამოგების ვადები;
 საწყისი,
ნებართვის
ამსახველი
დოკუმენტაცია;
 პროექტის დეტალური ბიზნესგეგმა;
 სასურველ რეგიონში საინვესტიციო და
სამეწარმეო საქმიანობისთვის სახელმწიფოს
ღირსეული
მხარდაჭერის
არსებობა
(საგადასახადო შეღავათები და სუბსიდიები,
დახმარება
სანებართვო-შემთანხმებლური
პროცედურების განხორციელებაში).
აუცილებელია
განსაკუთრებული
ყურადღება დაეთმოს ინვესტიციების, ანუ
ვალის გასტუმრების გარანტიების საკითხს. თუ
მსურველს არა აქვს კლასიკური გარანტიები,
ერთმნიშვნელოვანი
მონაცემებით
უნდა
აღნიშნოს არგუმენტები, რომ ინვესტორის
კაპიტალდაბანდება
აუცილებლად
იქნება
გასტუმრებული. იგივე ეხება დოკუმენტაციას,
რომელიც ამტკიცებს დაინტერესებული პირის
განსაკუთრებულ
უფლებას
მიწასა
და
აქტივებზე, რომელთა მეშვეობით მან უნდა
მოახდინოს
ოპერირება
ინვესტორების
მოზიდვის პროცესში.
ახალი ბიზნესის დასაწყებად, კაპიტალის
მოსაზიდად, ინვესტორს მსურველმა უნდა
წარუდგინოს
დეტალურად
გაწერილი
ბიზნესგეგმა. დამწყები საჭიროა აუცილებლად
გაეცნოს იმ ბაზრის მარკეტინგულ კვლევას,
სადაც პროექტის რეალიზაციას გეგმავს.
იმ შემთხვევაში კი, თუ კომპანიას
ინვესტიციების მოზიდვა უკვე არსებული
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ბიზნესისთვის სჭირდება, ადმინისტრაციამ
აუცილებლად უნდა მოამზადოს დეტალური
ბიზნესგეგმა: ბიზნესის აღწერა, მისი წარსული
და განვითარების პერსპექტივები. გარდა ამისა,
საჭიროა მომზადდეს იმ შემოსავლებისა და
ხარჯების ამსახველი ანგარიში, რომელიც ბოლო
წლებში დაფიქსირდა და დეტალური სქემა, თუ
როგორ განვითარდება მომავალში ბიზნესი
მოზიდული ინვესტიციების ხარჯზე.
პროექტში ინვესტორის მონაწილეობის
პირობები ინდივიდუალურად განიხილება.
ძირითადად, ეს იქნება ან პროცენტების მიღება
დაბანდებული ინვესტიციებიდან, ან წილი
ორგანიზაციის საწყისი კაპიტალიდან (წილი
ბიზნესში,
აქციების
ნაწილი,
პროექტის
რეალიზაციის პროცესში შექმნილი აქტივების
ნაწილი და ა.შ.).
ინვესტორთან
კომუნიკაციისას,
მნიშვნელოვანია, ობიექტურად და ამასთანავე,
პოზიტიურად მომზადდეს ყველა ინფორმაცია
პროექტის შესახებ. ინვესტორს უნდა ჰქონდეს
საშუალება, უმოკლეს ვადაში მიიღოს მისთვის
საინტერესო ნებისმიერი ინფორმაცია.
საინვესტიციო გარიგება საჭიროა აღქმული
იქნეს ისე, როგორც საბანკო შენატანი. ასე რომ,
მსურველი
წარმოადგენს
საბანკო
დაწესებულებას და მას სჭირდება ინვესტორის
იმაში დარწმუნება, თუ მან რატომ უნდა ანდოს
თავისი საშუალებები და რით აძლევს
პარტნიორს გარანტიას, რომ ვალს აუცილებლად
დაუბრუნებს, ხოლო ფიქსირებული შემოსავალი
იქნება საშუალო საბანკო შემოსავალზე მეტი.
წინააღმდეგ შემთხვევაში, ინვესტორისთვის
უფრო მარტივი და საიმედო იქნება საკუთარი
საშუალებების ბანკში განთავსება.
სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას ისიც,
რომ ინვესტორების ძიებაში ყველა საშუალება
კარგია. ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ წინადადებებს:
 დამწყებმა საჭიროა კარგად გაითავისოს
ის დარგი, სადაც პროექტის რეალიზებას
გეგმავს. შეისწავლოს ამ დარგში ძირითადი
მოთამაშეები როგორც საქართველოს, ისე
რეგიონის და საერთაშორისო მასშტაბით.
 აირჩიოს პოტენციური პარტნიორები იმ
კომპანიებს შორის, რომელთაც განვითარების
ზუსტი და სწორი სტრატეგია გააჩნიათ. ასევე,
პერსპექტიული
პარტნიორები
შეიძლება
აღმოჩნდნენ ის ფირმები, რომლებიც აქტიურ
საინვესტიციო საქმიანობას ახორციელებენ.
 თუ
ორგანიზაციას
უკვე
აქვს
სტაბილური გასაღება საქართველოსა და
რეგიონშიც, მაშინ მსურველისთვის გაცილებით
იოლი იქნება პარტნიორის დაინტერესება
პროექტში პერსპექტიული მონაწილეობით.
დამწყებმა უნდა შეადგინოს საინვესტიციო
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პროექტი და ამ მოთამაშეებს პირდაპირ
შესთავაზოს გახდნენ მისი პარტნიორები
რეგიონში. მათ გააცნოს თავისი ორგანიზაციის
პროფესიონალებით
დაკომპლექტებული
გუნდი, რომელსაც აშკარად გააჩნია რესურსები
ბიზნესის წარმატებით განსავითარებლად.
 მსურველმა გადააგზავნოს საკუთარი
წინადადება დარგობრივ ასოციაციებსა და
კავშირებში, სავაჭრო-სამრეწველო პალატებში
და
სთხოვოს
ეს
წინადადება
გააცნონ
დაინტერესებულ კომპანიებს.
 ამასთანავე,
დამწყებმა
საჭიროა
განსაკუთრებული
ყურადღება
დაუთმოს
საინვესტიციო კომპანიებსა და საინვესტიციო
ფონდებს.
სხვადასხვა
ქვეყანაში
ეს
ინსტიტუტები
ასრულებენ
პროექტების
პირდაპირი ინვესტირების ფუნქციას.
 თუ მსურველის პროექტი ინოვაციურ
იდეას
ეფუძნება,
დაიწყოს
დიალოგი
„ვენჩურულ ფონდებთან.“ ხოლო თუ მას სურს,
ცოტა პარტნიორი ჰყავდეს და უპირატესობას
კერძო
პირებს
ანიჭებს,
შეისწავლოს
„ბიზნესანგელოზების“ საქმიანობა.
უაღრესად
მნიშვნელოვნად
მიგვაჩნია
მოცემულ სტატიაში მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ
„ბიზნესანგელოზების“
პარტნიორობის
უპირატესობები
და
ნაკლოვანებები.
აღსანიშნავია, რომ ამა თუ იმ ფორმით
„ბიზნესანგელოზები“
აქტიურები
არიან
მსოფლიოს მასშტაბით. რა თქმა უნდა, მათ
ახასიათებთ მთელი რიგი ნაკლოვანებები,
თუმცა უპირატესობები გაცილებით მეტი აქვთ.
ესენია:
 ფორმალური ინვესტორების მხრიდან
უყურადღებოდ
დატოვებულ
სფეროებში
შესვლით
„ბიზნესანგელოზები“
ავსებენ
სიცარიელეს კაპიტალის ბაზარზე; ისინი,
დარგის მიუხედავად, ნებისმიერ სფეროში
აბანდებენ ინვესტიციას;
 ფინანსური
გადაწყვეტილებების
მიღებისას „ბიზნესანგელოზები“, ბანკებისა და
სხვა
საფინანსო
ინსტიტუტებისაგან
განსხვავებით, საკმაოდ დიდ მოთმინებას და
მოქნილობას ავლენენ. მათი საინვესტიციო
ჰორიზონტები შორეულია, ფულის გაცემის
პროცედურები კი - გამარტივებული;
 „ბიზნესანგელოზები“
ერთგვარი
კატალიზატორის როლს ასრულებენ, რადგან
ახლად შექმნილი ორგანიზაცია, რომელმაც
გარკვეული დაფინანსება მიიღო, ფორმალური
ინვესტორების თვალში უფრო სოლიდურად
გამოიყურება;
 კომპანიაში დაბანდებული ფულადი
სახსრების
პარალელურად
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„ბიზნესანგელოზები“
საკრედიტო
ინსტიტუტების წინაშე თავდებებად გამოდიან.
ფორმალურ
ფინანსურ
ბაზრებთან
შედარებით, „ბიზნესანგელოზების“ მოქმედების
გეოგრაფიული არეალი გაცილებით ფართოა.
მათი აღმოჩენა კი თითქმის ყველგან შეიძლება.
რაც
შეეხება
ნაკლოვანებებს,
ისინი
„ბიზნესანგელოზის“ დაფინანსების მიღებისას
ვლინდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მეწარმეს
ძალაუფლების
განაწილება
და
გადაწყვეტილებების
„ბიზნესანგელოზთან“
შეთანხმება უწევს. ასევე ფრიად მნიშვნელოვანი
რისკია, დამწყები გადაეყაროს ე.წ. „შავ
ანგელოზს“,
რომლის
ძირითად
მიზანს
წარმოადგენს კომერციული საიდუმლოს ან
ძალაუფლების ხელში ჩაგდება და ასევე
მეწარმის საქმიდან ჩამოცილება [4].
მაშასადამე,
როგორც
წინამდებარე
ნაშრომში
არა
ერთხელ
აღინიშნა,
„ბიზნესანგელოზები“
აბანდებენ
თავიანთ
კერძო
საშუალებებს,
ვენჩურული
კაპიტალისტებისგან განსხვავებით, რომლებიც
განკარგავენ მესამე პირების თანხებს. ისინი
გაერთიანებულნი
არიან
„ვენჩურულ
ფონდებში.“ „ბიზნესანგელოზების“ არცთუ
დიდი, მაგრამ მზარდი რაოდენობა ქმნის
ქსელებს, ან ჯგუფებს, რათა მათ ერთობლივად
მოძებნონ
საინვესტიციო
ობიექტები
და
გააერთიანონ საკუთარი კაპიტალი.
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Анотація
У статті здійснено визначення економічної сутності та управлінського значення реструктуризації та
її принципів в системі інтеграційних відносин аграрних підприємств. У процесі дослідження встановлено,
що реструктуризація підприємства трактується як здійснення організаційно-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства і управління ним, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшити обсяг
випуску конкурентоспроможної продукції, підвищити ефективність виробництва. Запропоновано прин-
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ципи реструктуризації в системі інтеграційних відносин аграрних підприємств: цілеспрямованість, планомірність, керованість, системність, комплексність, наукова обґрунтованість, зацікавленість, забезпечення
екологічної безпеки.
Abstract
The article defines the economic essence and managerial significance of restructuring and its principles in the
system of integration relations of agricultural enterprises. The study found that the restructuring of the enterprise
is interpreted as the implementation of organizational, economic, legal, technical measures aimed at changing the
structure of the enterprise and its management, forms of ownership, organizational and legal forms that can lead
the company to financial recovery, increase competitive output, increase production efficiency. The principles of
restructuring in the system of integration relations of agricultural enterprises are offered: purposefulness, regularity, manageability, systematization, complexity, scientific substantiation, interest, ensuring ecological safety.
Ключові слова: реструктуризація, інтеграційні відносини, принципи реструктуризації, аграрні підприємства.
Keywords: restructuring, integration relations, principles of restructuring, agricultural enterprises.
Постановка проблеми. Однією з найважливіших проблем сучасної аграрної економічної науки
залишається питання ефективного функціонування
аграрних підприємств. При цьому наукова проблема підвищення ефективності є складною та багатогранною, а її структуризація дозволяє виокремити цілу низку важливих наукових завдань. Одним з таких завдань є створення наукового
підґрунтя для ефективного функціонування аграрних підприємств в умовах поглиблення агропромислової інтеграції. Проведення реформи в нашій державі довело важливість і практичну значимість проведення реструктуризації з метою успішної
адаптації вітчизняних суб’єктів господарювання до
умов конкурентного ринкового середовища. Оцінюючи вказане питання в детальному контексті,
слід детально вивчити теоретико-правові основи
реструктуризації, як економічного явища.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Використанню інструментів реструктуризації в умовах поглиблення агропромислової інтеграції присвячені праці відомих вчених економістів. Вказану
проблематику
розглядали
В.Г. Андрійчук,
О.Ю. Амосов,
В.Я. Амбросов,
А.П. Бабенко,
П.С. Березовський, В.П. Галушко, Ю.Е. Губені,
О.Д. Гудзинський, А.С. Даниленко, О.В. Крисальний, Т.Г. Маренич, М.Й. Малік, Л.О. Мармуль,
В.Я. Месель-Веселяк, Б.Й. Пасхавер, П.Т. Саблук,
І.І. Червен, О.М. Шпичак та інші науковці. Втім,
досі невирішеними залишаються питання використання інструментів управління реструктуризацією
аграрних підприємств в процесі поглиблення агропромислової інтеграції.
Формулювання цілей статті. Метою даної
статті є визначити економічну сутність та управлінське значення реструктуризації та її принципів в
системі інтеграційних відносин аграрних підприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Розглядаючи внутрішню суть поняття з метою розуміння та єдиного трактування поняття нам необхідно розглянути підходи окремих вчених. Так, вітчизняні дослідники А.С. Афонін та В.П. Нестерчук
розглядають процес реструктуризації як проведення комплексних організаційно-економічних,
правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, форм власно-

сті, управління ним з метою фінансового оздоровлення, збільшення обсягів випуску і збуту конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва. [1].
Подібний підхід спостерігаємо у працях О.О.
Терещенко, який констатує, що реструктуризація –
це застосування організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на
зміну структури господарюючого суб’єкта, системи менеджменту, форм власності, організаційноправових форм, які здатні забезпечити прибутковість, конкурентоспроможність та ефективність виробництва. [2].
В свою чергу В.О. Федосов пропонує розглядати реструктуризацію у якості процесу, що спрямований на створення умов до ефективного використання усіх факторів виробництва з метою підвищення
фінансової
стійкості
і
росту
конкурентоспроможності 3.
На думку М. Дмитрієва, основною задачею реструктуризації бізнесу є створення бізнес-системи,
яка, з одного боку, відповідатиме довгостроковим
задачам власників, а з іншого – буде розвиватися
відповідно до вимог навколишнього середовища
[4].
К. Кордан. Т. Фолмен і М. Вандерборт вважають, що в результаті проведення реструктуризації
підприємство повинне не просто працювати краще,
а робити сучасніші продукти [5]. Німецькі учені Э.
Фрезі і Л.Тойфсен з Кельнського університету вважають, що реструктуризація полягає тільки в перетворенні структури управління [6].
Аналізуючи наведені визначення необхідно
актуалізувати увагу на певному переліку фактів.
Слід зауважити, що реструктуризація вбачається як
сукупність організаційно-економічних та управлінських заходів. Складова повноцінних системних
змін самих відносин в середні підприємства розглядаються в основному в ключі змін юридичних форм
власності. На нашу думку з наведеного жодним чином не простежується стратегія комплексних та
стратегічних перетворень, суть яких полягає в розбудові і розвитку юридичного господарюючого
суб’єкту як рівнозначної складової нової системи
ринково-економічного формування.
Крім того, наш предмет дослідження вивчається головним чином в ключі адаптації господарюючих суб’єктів до динамічних трансформаційних
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процесів у глобальному середовищі, частиною
якого є і внутрішньо ринкові та внутрішньодержавні процеси. Що стосується господарюючих
суб’єктів транзитивної економіки під реструктуризацією мається на увазі сукупність превентивних
засобів упередження зміни економічної ситуації і
запобігання або подолання кризи, що визначається
відсутністю адаптаційного механізму підприємства
до ринкових умов та змін у внутрішньому середовищі. В даному випадку реструктуризації передбачає встановлення платоспроможності та фінансової
стійкості господарюючого суб’єкта, покращення
управлінського механізму, дотримання умов отримання стабільних прибутків. Мається на увазі, що
реструктуризація розглядається в ключі транзитивності економіки що визначає цілі і задачі, які полягають лише в оптимальній адаптації до мобільності
ринкового середовища;
Також ряд вчених говорять про те, що реструктуризація має на меті зміну організаційно-управлінської структури підприємства, покращення технологічних процесів, призводить до зменшення собівартості виробництва, покращення показників
якості товарів, що воно виробляє, укріплення конкурентних позицій на ринку та заняття окремої
ніші. Зазначені процеси є важливими завданнями
побудови механізмів реструктуризації, проте,
спектр проблем вказаного явища розглядаються через призму теорій менеджменту та економіки підприємства. Доцільно було б застосувати політ економічний та юридичний підходи щодо вивчення вказаного явища.
Також слід зазначити, що в процесі реструктуризації відбувається трансформація відносин власності й організаційно-правових форм підприємства.
На цьому в своїх дослідженнях досить детально зупиняється Є.І. Чернявська [7] яка, в якості основи
економічної діяльності підприємства розглядається
приватну власність на засоби виробництва, і приходить до висновку, що без врахування її еволюції,
без врахування закономірностей розвитку суспільного виробництва, підприємства, структури ринку,
перетворень в системі трудових відносин. В процесах реструктуризації вже приватизованих підприємств проблеми приватної власності зводяться головним чином до пошуку «ефективного» власника
(стратегічного інвестора). З метою ефективного вирішення проблеми стратегічному інвестору надаються деякі пільги (податкові пільги, очищення підприємства від боргів і т.д.). Реструктуризація державних підприємств розглядається головним
чином в контексті процесів приватизації.
Детальне вивчення праць С.С. Бузановського,
Н.А. Горелова, А.С. Тіткова призводить до висновків, що головною складовою реструктуризації є формування нової стратегії менеджменту персоналу
та створення нової системи мотивації. Кризовий
стан підприємства аналізується в контексті кризи
відтворення робочої сили, що обумовлює необхідність реструктуризації робочої сили, її відтворення
як складової частини нового типу організації виробництва [8].
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Реструктуризація, будучи складовою реформування підприємства, представляє лише один з інструментів досягнення його довгострокових стратегічних цілей. Оскільки діяльність будь-якого підприємства
орієнтована
на
досягнення
оптимального співвідношення між прибутковістю і
стабільністю, головною метою реструктуризації є
забезпечення необхідних умов для досягнення такого балансу. Далі ж повинні бути задіяні механізми використання переваг, що є у підприємства, задіяні фінансові ресурси на основі підвищення інвестиційної привабливості і сформована ефективна
система управління. [9].
Відповідно до цього ми вважаємо, що реструктуризація пов'язана з рішенням ряду задач системного управління, обумовленого наступними чинниками:
– незатребуваністю на ринку виробленої
продукції і послуг унаслідок їх низької якості;
– сильною конкуренцією з боку висококонкурентних підприємств;
– нераціональною структурою витрат, пов'язаних з обслуговуванням фізично і морально застарілих виробничих фондів, об'єктів соціальної
сфери, браком оборотних коштів.
Саме тому більшість підприємств потребує
проведення реструктуризації, що полягає в приведенні організаційної і виробничої структур, потужностей, майна у відповідність з об’ємом продукції,
на який є платоспроможний попит, при одночасному реформуванні системи управління фінансами.
Дослідження показують, що єдиної моделі чи метода реструктуризації для всіх підприємств не існує. Кожна з відомих моделей реструктуризації підприємств має свої особливості, переваги і недоліки,
але використання будь-якої з них потребує істотного опрацювання з метою її адаптації до умов кожного промислового підприємства і комплексного
підходу до розв’язання існуючих проблем. На думку С.А. Кравченко основними ідеями реструктуризації є адаптація підприємства до стану зовнішнього і внутрішнього середовища, що змінюється, а
також ідея комплексного підходу до рішення
управлінських задач і підприємства в цілому, в умовах, що склалися, часто кризових. [10].
Тому, якщо виходити з того, що реструктуризація – це зміна структури системи, то залежно від
типу структурного елементу системи виникають і
задачі проведення відповідних до них змін. Якщо
під структурою розуміється організаційна структура, то реструктуризація – це зміна організаційної
структури. Якщо розглядається структура бізнеспроцесів, то реструктуризація-це зміна бізнес-процесів.
Реструктуризація підприємства трактується як
здійснення організаційно-економічних, правових,
технічних заходів, спрямованих на зміну структури
підприємства і управління ним, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні привести
підприємство до фінансового оздоровлення, збільшити обсяг випуску конкурентоспроможної продукції, підвищити ефективність виробництва. По суті,
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процес реструктуризації можна розглядати як спосіб зняття суперечностей між вимогами ринкового
середовища і застарілою логікою дій підприємства.
Реалізація визначеного нами процесу реструктуризації повинна здійснюватися відповідно до науково-обґрунтованих принципів. Згідно з авторським баченням до основних принципів реструктуризації доцільно віднести наступні:
– цілеспрямованість передбачає спрямованість і підпорядкованість процесів реструктуризації цілям підприємства;
– планомірність передбачає усвідомлене перетворення підприємства в інтересах суспільства.
Використання принципу планомірності дозволяє
уникати чи істотно зменшувати руйнівні наслідки
стихійних, спонтанних економічних процесів та
явищ; знижувати ймовірність циклічного розвитку
підприємств та виникнення криз;
– керованість передбачає принципові зміни
в системі управління підприємством на основах
стратегічної цілеспрямованості, функціональності,
оптимізації розподілу повноважень між структурами та рівнями управління;
– системність передбачає, що об’єктом реструктуризації може виступати вся система (підприємство), або якась її частина (підсистема, елемент).
При цьому зміна структури і внутрішньосистемних
зв’язків в одній підсистемі веде до змін в іншій підсистемі. Оцінка реструктуризації з позиції системності передбачає аналіз сукупності показників, що
характеризують структурні, економічні, інвестиційні, екологічні та соціальні процеси;
– комплексність передбачає взаємне пов'язування та узгодження всіх елементів реструктуризації й прийняття до уваги всіх факторів, що впливають на підприємство й пов’язані з його перетворенням.
Принцип
комплексності
обумовлює
необхідність інтегрованих змін елементів виробничого, економічного, управлінського, технологічного, соціального й екологічного характеру. На відміну від інших принципів (наприклад, системності), передбачає не одночасну реалізацію всіх змін,
а їх поетапне здійснення з урахуванням пріоритетності. Однак найбільш істотна різниця між цими
спорідненими принципами в тому, що принцип системності «працює в часі», тобто охоплює всю
«глибину» реструктуризаційних процесів, а принцип комплексності «працює в просторі» – охоплює
всі елементи та функції підприємства;
– наукова обґрунтованість передбачає здійснення реструктуризації підприємств на основі досягнень науково-технічного прогресу із застосуванням наукових методів та підходів до управління
нею;
– зацікавленість передбачає необхідність
сприйняття ідеї реструктуризації всіма учасниками
цього процесу: власниками, керівниками, трудовим
колективом, органами державної влади. Якщо інтеграційний механізм реструктуризації виступає усвідомленою необхідністю, способом реалізації довгострокових економічних інтересів – це створює
сприятливі умови для її успішного проведення.
Якщо ціль та методи реструктуризації порушують
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інтереси навіть окремих груп, то вона може призвести до вкрай негативних соціально-економічних наслідків;
– забезпечення екологічної безпеки передбачає припинення руйнівного впливу промислових
підприємств на природне середовище, перехід до
еколого- економічного регулювання виробництва і
використання природних ресурсів. Варто виходити
з концепції сталого розвитку, що передбачає вирішення соціально-економічних проблем на підставі
раціонального використання природно-ресурсного
потенціалу і забезпечення нормального стану навколишнього середовища. У зв’язку з цим, вимагають розробки і впровадження принципово нові методи та технології промислового виробництва, в основу яких покладені екологічно чисті технології –
виробничі процеси;
– підвищення продуктивності праці, в першу
чергу, за рахунок зростання освітнього рівня і кваліфікації робочої сили, збереження та відтворення
трудового потенціалу;
– адаптивність пов’язана з необхідністю
підприємств відповідати реальним умовам діяльності. Мова йде, зокрема, про такі глибинні перетворення, як: формування нової моделі інноваційного
розвитку економіки, розвиток процесів глобалізації
і регіоналізації, інтеграцію України у світові економічні та політичні структури та ін.;
– перманентність реструктуризації підприємств передбачає зміни в структурі виробництва
відповідно до трансформацій потреб споживачів та
досягнень науково-технічного прогресу. Необхідність у перманентності, безперервності структурних змін обумовлена постійним прагненням суспільства до більш повного задоволення власних потреб.
Висновки. У процесі дослідження встановлено, що реструктуризація підприємства трактується як здійснення організаційно-економічних,
правових, технічних заходів, спрямованих на зміну
структури підприємства і управління ним, форм
власності, організаційно-правових форм, які здатні
привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшити обсяг випуску конкурентоспроможної продукції, підвищити ефективність виробництва. По суті, процес реструктуризації можна розглядати як спосіб зняття суперечностей між
вимогами ринкового середовища і застарілою логікою дій підприємства. Запропоновано принципи
реструктуризації в системі інтеграційних відносин
аграрних підприємств: цілеспрямованість, планомірність, керованість, системність, комплексність,
наукова обґрунтованість, зацікавленість, забезпечення екологічної безпеки.
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Анотація
Електронна комерція набуває популярності в Україні, але вона все ще становить невелику частку від
загального обсягу роздрібного продажу. У 2017 році дев'ять з десяти користувачів Інтернету хоч раз купували через Інтернет. Набуття поширеності електронної комерції зумовлює необхідність дослідження того
аспекту, чому вона не набуває найбільших обсягів реалізації, тобто мета даного дослідження – виявлення
ключових проблемних аспектів поширення та розвитку електронної комерції в Україні та розробка пропозицій щодо шляхів їх подолання. Поставлена мета обумовлює необхідність виконання ряду завдань: оцінка
стану електронної комерції в Україні на основі даних міжнародних організацій; аналіз стану висвітлення
питань методології, інструментарію та організації електронної комерції в Україні в наукових та науковопрактичних джерелах авторитетних вітчизняних видань; ідентифікувати ключові проблеми розвитку електронної комерції в Україні та запропонувати шляхи їх розв’язання. Якісний розвиток електронної комерції має життєво важливе значення для залучення користувачів робити покупки в Інтернеті та взаємодіяти
з бізнесом. Знайти відповідного розробника електронної комерції для потреб кожної конкретної компанії
може бути складно. Тому, в роботі було розглянуто та узагальнено основні дослідження та публікаціїї по
даній темі. Визначено основні тенденціії розвитку електронної комерції в Україні. З цією метою узагальнено та сформовано перелік найкращих підприємств України, діяльність яких пов’язана із наданням послуг у сфері розвитку компаній електронної комерції. Проведено: оцінка стану електронної комерції в Україні на основі даних міжнародних організацій; аналіз стану висвітлення питань методології, інструментарію та організації електронної комерції в Україні в наукових та науково-практичних джерелах
авторитетних вітчизняних видань; ідентифікувати ключові проблеми розвитку електронної комерції в Україні та запропонувати шляхи їх розв’язання. Дослідження даного питання дозволить оцінити наявну ринкову інфраструктуру розвитку електронної комерції в Україні. Виявлено, що подальшого глибинного дослідження потребують питання інституціонального аналізу передумов розвитку електронної комерції в
Україні. Уряди, у тісному діалозі з іншими зацікавленими сторонами, повинні формувати електронну комерцію та цифрову економіку, визначаючи правила гри. Це величезний виклик, який передбачатиме адаптацію існуючої політики, законів та положень та / або прийняття нових у багатьох сферах. Національна
політика відіграє життєво важливу роль у розвитку електронної комерції.
Abstract
E-commerce is gaining popularity in Ukraine, but it still accounts for a small share of total retail sales. In
2017, nine out of ten Internet users bought online at least once. The growing prevalence of e-commerce necessitates the study of the aspect why it does not gain the most sales, ie the purpose of this study is to identify key
problematic aspects of the spread and development of e-commerce in Ukraine and develop proposals for ways to
overcome them. This goal necessitates a number of tasks: assessment of the state of e-commerce in Ukraine on the
basis of data from international organizations; analysis of the state of coverage of issues of methodology, tools and
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organization of e-commerce in Ukraine in scientific and scientific-practical sources of authoritative domestic publications; identify key issues in the development of e-commerce in Ukraine and suggest ways to solve them. Qualitative development of e-commerce is vital to attract users to shop online and interact with business. Finding the
right e-commerce developer for each company can be difficult.Therefore, the paper considers and summarizes the
main research and publications on this topic. The main tendencies of e-commerce development in Ukraine are
determined. To this end, the list of the best enterprises of Ukraine, whose activities are related to the provision of
services in the field of development of e-commerce companies, has been generalized and formed. Conducted:
assessment of the state of e-commerce in Ukraine on the basis of data from international organizations; analysis
of the state of coverage of issues of methodology, tools and organization of e-commerce in Ukraine in scientific
and scientific-practical sources of authoritative domestic publications; identify key issues in the development of
e-commerce in Ukraine and suggest ways to solve them.The study of this issue will assess the existing market
infrastructure for the development of e-commerce in Ukraine. It was revealed that the issues of institutional analysis of the preconditions for the development of e-commerce in Ukraine need further in-depth research. Governments, in close dialogue with other stakeholders, need to shape e-commerce and the digital economy by setting
the rules of the game. This is a huge challenge that will involve adapting existing policies, laws and regulations
and / or adopting new ones in many areas. National policy plays a vital role in the development of e-commerce.
Ключові слова: електронна комерція, платіжні системи, підприємства-провайдери, міжнародні організації, ОЕСР, ЮНКТАД.
Keywords: e-commerce, payment systems, providers, international organizations, OECD, UNCTAD.
inhabitants are connected to the Internet, this number
drops to 51% in rural areas and 60% in cities with a
population of less than 50,000. On July 2018, Google
(89.62%), YANDEX RU (7.09%), Bing (1.06%),
Mail.ru (0.95%), Yahoo!! (0.71%) and DuckDuckGo
(0.38%) were the most popular search engines in
Ukraine by market share [1].
Recent research and publications
The work of many researchers is devoted to the
research of e-commerce development in Ukraine, i.e.
Khovrak I.V. [11], Pysarenko N.L. [9], Kolosinska
M.I., Soliychuk A.O., Lakhniuk V.V. [7], Yurchuk
N.P. [12], Vasyliev Yu. Yu. [6], Neskorodzhena L.L.
[8], Pokhylko S.V. [10] et al.
The main objects of research of Ukrainian scientists are summarized in Table 1.
Table 1
Ukrainian scientists’ objects of research on e-commerce
Research objects
Identification of the main advantages and disadvantages of e-commerce as a new
form of commodity-money relations.
The preconditions and key factors influencing the e-commerce market are identified,
its characteristic features are highlighted, i.e. international character, high dependence on technological base development, constant change of players’ interaction formats, lag of legislative regulation from real market situation, etc. The main characteristics of the market are highlighted, such as short terms of product introduction on
the market, wide choice of goods and services, possibility of comparison of characteristics of two and more goods, convenience of purchase, saving of time, etc.
The problem of consumer protection and behaviour in the context of e-commerce
spread in Ukraine has been studied.

Introduction
In 2017, Freedom House rated the Internet in
Ukraine as Partially Free meaning that Internet freedom
in the country has deteriorated over the past few years.
Moreover, the telecommunication sector has suffered
because of country’s economic difficulties and its turbulent relations with Russia. Thus, several popular
Russian platforms were blocked, i.e. popular social networks such as VKontakte and Odnoklassniki. Nowadays, the level of Internet penetration is estimated at
52.5% and is constantly growing in Ukraine. Internet
access remains available and possible for the majority
of the population, and government providers don’t
dominate the market. However, rural areas still lag far
behind in terms of Internet access. Although almost
80% of people living in cities with more than 500,000

Scholars
Khovrak I.V. [11]
Pesarenko N. L. [9]

Kolosinska M.I., Soliichuk A.O., Lakhniuk
V.V. [7]
Yurchuk N.P. [12]

The study is devoted to the analysis of the development of e-commerce service systems.
Vasyliev Yu.Yu. [6]
Research of e-commerce tools application marketing orientation in Ukraine (on the
example of household appliances realization).
Neskorodzhena L.L. [8] The author researches the institutional preconditions for the e-commerce spread in
Ukraine through the state of regulatory and legal support of e-commerce analysis.
Pokhylko S.V. [10]
The article researches the development of cashback services analyzing domestic and
foreign markets of cashbacks. The development of the digital economy has begun a
new stage in the history of cashback. There is a significant surge in the implementation of e-commerce and m-commerce due to modern technologies of the Internet
access using computers and smartphones.
Source: summarized by the author.
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Aim of the article. The prevalence of e-commerce
necessitates the research the problem: why it is not currently gaining the greatest volume of implementation,
i.e. the purpose of this research is to identify key
problematic aspects of the spread and development of
e-commerce in Ukraine and develop proposals for
overcoming them.
This goal necessitates a number of tasks:
- assessment of the e-commerce state in Ukraine
considering international organizations data;
- analysis of methodology, tools and organization
of e-commerce in Ukraine in scientific and scientificpractical sources of Ukranain publications;
- identify key problems of e-commerce development in Ukraine and suggest ways to solve them.
Presenting main material
E-commerce is gaining popularity in Ukraine.
However, it still accounts a small share of total retail
sales. In 2017, nine out of ten Internet users bought
online at least once. About 13.6 million people visited
e-commerce websites and 3.7 million bought online.
On average, each person spent $ 334 that year on online
shopping. In 2017, the Ukrainian e-commerce market
was estimated at approximately $ 1.78 billion, but no
official data has been published. If this figure is confirmed, it will mean an increase compared to the estimated market value of 1.37 billion US dollars in 2016.
The best way to pay is cash on delivery in the country.
As for online shopping methods, two thirds of e-commerce visitors use mobile devices to access the Internet,
and only 33% of them do so via computer or laptop [1].
Supermarkets are the e-commerce leaders in
Ukraine, it proves that consumers prefer sites where
they can find a variety of products and buy everything
at once. The most visited foreign sites were Aliexpress
(3.8 million visitors), Amazon (400 thousand visitors)
and Ebay (300 thousand visitors) in 2017. The most
popular local sellers were Rozetka (first place, 6.7 million visitors), followed by Olx (5.5 million visitors) and
Prom (4 million visitors).
Analyzing shoppers age, we can conclude that
more than half of them are 25-44 years old. The largest
share is formed by 25-34-year-old shoppers (26.96 %),
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followed by 35-44-year-old shoppers (24.03 %), 45-54year-old shoppers (18.18 %), 55-64-year-old shoppers
(13.13%), 18-24-year-old shoppers (12.64%) and 65year-old and older shoppers (5.06%). According to
Gemius research, clothing and accessories were the
most popular goods purchased online in 2017, they
were purchased by 59% of Ukrainian e-customers.
They were followed by home appliances (57%),
smartphones and tablets (57%), tickets (54%), and
computers (51%). However, medicine (31%) and food
(20%) were bought less frequently. However, the least
popular goods were insurance (8%) and collectibles
(6%) [1].
The Ukrainian government reoriented to the West
breaking with its Soviet past. In 2017 the government
banned several Russian Internet companies. Two main
social media platforms, i.e. VKontakte (VK) and Odnoklassniki have been banned because they were used
to spread Russian propaganda against Ukraine. The
Ukrainian Internet is classified as partially free, it
means that people can face problems by expressing
their opinion on social networks. There were cases
when users of social networks were tied up for expressing views that are considered a threat to the territorial
integrity of Ukraine. However, social media is still popular in the country and used by almost half of the population. On July 2018, Facebook (40.68%), YouTube
(17.26%), Twitter (14.6%), VKontakte (12.86%), Instagram (9.08%) and Pinterest (4.27%) were the most
popular social media networks in the country [1].
E-commerce qualitative development is of vital
importance for attracting users to shop online and interact with business. Finding the right e-commerce developer for each company can be difficult. Therefore, the
information portal The Manifest summarized and
formed a list of the best enterprises in Ukraine, whose
activities are related to the provision of services in the
field of development of e-commerce companies. Its research will assess the existing market infrastructure for
e-commerce development in Ukraine (Table 2). We
have selected 50 among 100 most successful companies for our research.

Table 2
The main characteristics of the most popular companies providing e-commerce services in Ukraine
The average cost of
Number of eme-commerce develNo.
The company name
ployees, perLocation
opment services,
sons
thousand USD
1.
GROSSUM
5
249
Kyiv
2.

MAYBEWORKS

5

49

Kharkiv

3.

DEVBROTHER

1

49

Kharkiv

4.

VIADUCT

5

49

Kyiv

5.

MOBINDUSTRY CORP.

49

Dnipro

6.

DEVOS SOFTWARE

1

9

Kharkiv

7.

APPUS STUDIO

5

49

Kharkiv

8.

UXSAGE

10

9

Kharkiv

9.

HIGHSKILL WEB SOLUTIONS

1

49

Kharkiv

10.

GIRAFFE SOFTWARE

5

49

Dnipro
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11.

AZINEC

25

49

Lviv

12.

GRAD AGENCY

1

9

Lviv

13.

NERI AGENCY

5

49

Kharkiv

14.

ONETEAM
SOFTWARE
INNOVATION

5

9

Odesa

1

49

Lviv

15.

SERVICE

&

16.

EVNE DEVELOPERS, LLC

5

49

Kropyvnytskyi

17.

SHARK SOFTWARE
SERFCOMPANY LLC | UKRAINE
OUTSOURCING | IT DEVELOPMENT

5

49

Kharkiv

1

49

Kharkiv

19.

NODEART

10

49

Kyiv

20.

LEAD IT TEAM

5

49

Kyiv

21.

ACADEM WEB SOLUTIONS

1

49

Zaporizhzhia

22.

DRUDESK

249

Lutsk

23.

BINEKS

49

Zaporizhzhia

24.

INTERNETDEVELS

249

Lutsk

25.

VOICEINWEB COMMERCE

10

9

Vinnytsia

26.

FORIDEV

5

49

Mariupol

27.

CODETIBURON

10

49

Kharkiv

28.

SP//DEV

5

249

Ivano-Frankivsk

29.

TEMABIT

10

249

Kyiv

30.

TEPLIN

1

49

Kyiv

31.

MASSMEDIA GROUP

10

249

Khmelnytskyi

32.

SPD GROUP

5

999

Kyiv

33.

LOONAR STUDIOS

5

49

Kyiv

34.

DARINX

5

49

Odesa

35.

MAVERICKS AGENCY

1

49

Kyiv

36.

SPLIT DEVELOPMENT, LLC

1

49

Kropyvnytskyi

37.

DEV-3

1

49

Kharkiv

38.

EAZYSOFT

1

9

Cherkasy

39.

ALTSOLUTION

5

49

Kyiv

40.

LEMBER

5

49

Kharkiv

41.

DOWELL

49

Odesa

42.

ALLMATICS

49

Kyiv

43.

MOBOX

49

Kyiv

44.

LEMON.IO

1

49

Kyiv

45.

UAPP CORP.

5

49

Cherkasy

46.

YELK

5

49

Kharkiv

47.

POLYARIX

5

49

Dnipro

48.

IDEIL

5

49

Lutsk

49.

ISOLUTIONS.IO

5

249

Kyiv

25

49

Cherkasy

18.

50.

ACTIVE BRIDGE
Source: summarized by the author according to [4].
According to Table 2 data, the average cost of development services is 4.78 thousand USD, and the average number of employees is 91 people.

1

5

The regional structure of the researched companies is presented in Figure 1.
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1; 2%

1; 2%
3; 6%

3; 6%
3; 6%

13; 25%

3; 6%
Fig. 1. Distribution of the3;researched
enterprises by location
6%
Source: summarized by the author according to [4].
According to Figure 1 data, most of the researched
enterprises are concentrated in Kyiv (27%) and
Kharkiv (25%).
Considering the applied nature of e-commerce development, we have focused more on the analysis of international framework documents issued by international organizations and on e-commerce development,
and consumer protection.
The OECD was the first to address the challenges
and opportunities of e-commerce and the digital economy in industrialized countries. Thus, it should evaluate e-commerce in developing countries, too.
The novelty of the Internet means that there is little
historical evidence to predict future trends, even in
OECD countries. According to observers, the year is
very long on the Internet. E-commerce is growing rapidly, the corporate landscape is constantly being transformed by start-ups, acquisitions and failures, and new
technologies are entering the market almost every day.
Its potential analysis in developing countries
should be guided by a realistic assessment:
(i) prospects and timeframes for improving Internet access and accessibility in low-income countries
(lack of Internet, lack of e-commerce);
(ii) the main sources of current and possibly future
demand for e-commerce and web services in developing countries.
Entrepreneurs from developing countries face lots
of barriers entering global markets or expanding and diversifying sales in their domestic markets. These barriers include limited information on market opportunities, limited access to finance and limited capacity to
meet quality requirements, cost and logistics of foreign
clients. How can the Internet and e-commerce be used
to reduce or remove these barriers?
The limited trust that potential customers can have
to developing online businesses is one of the abovementioned key barriers. The OECD also points to some

private and public confidence-building initiatives. First
of all, it demonstrates the need for sector research on
the ability of small businesses in poor countries to use
this new reservoir of technology for their own benefit
and for their communities.
Taking into account the e-commerce history, it is
necessary to mention the main features of the tools in
terms of historical perspective.
The Internet and information and communication
technologies (ICTs) are new tools for many world
countries; they are used to collect, process, analyze and
transmit information. However, information is a major
value source for entrepreneurs. According to surveys
data of small and medium-sized enterprises (SMEs) in
developing countries, four types of information are rather valuable:
- for customers and markets;
- regarding product design;
- on technology, i.e. operation, maintenance and
repair of existing equipment, as well as new technological developments;
- on sources and conditions of financing [4].
ICTs can also benefit entrepreneurs by improving
the available information to their business partners,
customers, financiers or others. Firstly, it reduces the
cost of information searching, the Internet or mobile telephony can improve the efficiency of direct markets
for goods and factors, such as reducing the time to make
payments, process loans, and so on. Nowadays, e-mail
is the most widely used in developing countries. In
Bangladesh, about 82 percent of Internet traffic consists
of e-mail, while in the United States, the Internet accounts for 70 percent and e-mail accounts for 5 percent.
This is the result of rather high access costs in many
developing countries compared to the United States.
Being an information management mode, the Internet both competes with and complements other
modes. Depending on the access cost, it can be cheap.
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It is perfect replacement for telephone and fax services,
it is cheap due to the higher of information transmission
speed, in other words, the large amount of information
that can be transmitted per unit time; as i) it does not
allow two-way communication in real time, and ii) it
provides basic literacy [4]. In any case, it uses a telecommunications infrastructure, its inadequacy excludes either telephone or fax or Internet application in
the developing countries (we mean rural areas, where
the majority of the population is disproportionate, as
the poor share). Wireless (or mobile) telephony has
emerged as a potential solution to the shortage of rural
telephones and as a possible technology for the transition to the Internet. However, modern mobile phones
offer the direct Internet access, they are spreading rapidly in many low-income countries, even in rural areas
(e.g. the Gramin village telephone network in Bangladesh). E-commerce is thriving. A growing number of
goods are being sold, sold and increasingly delivered
online, including across borders. E-commerce has
opened up new markets for large and small retailers, including those from developing countries [3].
However, ordering goods online hasn’t become a
reality all over world. A good trade policy can bring
technology closer to users and bridge so-called digital
gap. In fact, the potential of e-commerce as a development tool is highly dependent on the trade policy makers views. A large engine manufacturer in Europe can
transfer the component via the Internet to a small manufacturer in Asia, whose previous market was more local. Thus, a well-thought-out trade policy opens up
markets and increases access by infrastructure and
technology lowering prices. Software development in
India, insurance claims processing in Jamaica and remote accounting in Zimbabwe have grown through a
combination of technology and trading opportunities.
Traditional activities have also benefited from agriculture and handicrafts, mainly through the creation of
new opportunities for marketing, supply and distribution [3]. World businesses can use new communication
technologies to overcome growth barriers. The cost of
doing business remains very real. Although, software
engineers still need computers and telecommunications. The coffee producers in Kenya can monitor the
market more closely bypassing the intermediary, they
still need to bring their products to consumer markets.
Despite new e-commerce opportunities, traders
may face more traditional challenges, such as poor
transport and distribution networks, inefficient customs
procedures, or barriers to market access in key export
markets. Liberalization of trade in services can help improve infrastructure and e-commerce, and ICTs can
help improve customs procedures. If e-commerce offers consumers more choice and better prices, and supplier wider markets for their products, but they were
hindered by barriers such as high tariffs or unnecessary
restrictive trade practices in key export markets [3].
Thus, e-commerce can help developing countries
to participate world trade creating certain difficulties
for trade policy. E-commerce has already had a major
impact on international business practices changing the
way transactions are initiated and managed and the relationship between buyers and sellers developed. It
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blurred the difference between time zones; because of
the Internet production and trade can take place day and
night all over the world. This has blurred the line between the old and the new economy (carmakers use ecommerce), between traded and non-traded goods, as
well as between goods and services [3].
Let’s consider the basic principles of consumer
protection in terms of dissemination and popularity of
e-commerce services, defined in the framework document of the Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) Consumer Protection in ecommerce [3].
1. Consumers who participate in electronic commerce should be afforded transparent and effective consumer protection that is not less than the level of protection afforded in other forms of commerce.
2. Governments and stakeholders should work together to achieve such protection and identify changes
needed to address under the specific circumstances of
e-commerce, in particular for children and vulnerable
or disadvantaged consumers. Thus, they must take into
account the information and behavioral economics
analysis.
3. E-commerce businesses must take into account
the consumers interests and act in accordance with fair
business, advertising and marketing practices, as well
as the general principle of good faith.
4. Businesses should not make any claims, omissions or engage in any practice that may be misleading,
deceptive, fraudulent or unfair. It includes the general
impression that may be conveyed to consumers through
submission or practice, as well as the alleged factual
distortions conveyed by characteristics such as the
product or service name, words, photographs, audio
and / or video etc.
5. Companies should not distort or conceal the
terms and conditions that may affect the consumer’s
transaction decision.
6. Businesses should not use unfair contract terms
[2].
7. If the terms of the contract provide for remedies
in the event of a breach of contract by the consumer,
such remedies must be proportionate to the damage that
may be caused.
8. Businesses should not engage in deceptive practices involving the collection and application of consumer personal data.
9. Companies must not allow other to engage in
deceptive, fraudulent or unfair practices, and must take
steps to prevent such behaviour.
10. Businesses should be able to substantiate any
explicit or implicit statements as long as they persist
and within a reasonable time thereafter.
11. Businesses should comply with any explicit or
implicit statements they make regarding their compliance with industry codes or self-regulatory programs,
privacy notices, or any other policies or practices regarding their dealings with consumers.
12. Companies should not try to restrict the consumer’s ability to respond negatively, challenge allegations, or consult or file complaints with the government.
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13. Advertising and marketing must be clearly defined.
14. Advertising and marketing should identify the
business on whose behalf the marketing or advertising
is carried out, if the refusal may be misleading.
15. Companies must ensure that goods and services advertising or marketing meets their actual characteristics, access and application conditions.
16. Companies must ensure that the advertised
prices do not distort or obscure the total value of the
product or service.
17. Endorsements used in advertising and marketing must be true, reasonable and reflect the opinions
and actual experience of the endorsers. Any material
relationship between the business and online endorsers
that may affect the weight or trust that consumers place
on the endorser must be clearly and visibly disclosed.
18. Businesses should be especially careful about
advertising or marketing aimed at children, vulnerable
or disadvantaged consumers, and others who may not
be able to fully understand the information they are presented with.
19. Businesses should consider giving consumers
the opportunity to opt out of a confirmed transaction in
appropriate circumstances.
20. Businesses must take into account both e-commerce global nature and different regulatory characteristics of the target markets.
21. Businesses should not use the special features
of e-commerce to conceal their identity, location or to
avoid compliance with consumer protection standards
and / or security mechanisms.
22. Businesses must develop and implement effective and easy-to-use procedures allowing consumers to
choose whether they want to receive unsolicited commercial communications by e-mail or other means.
When consumers indicate at any time, they do not
wish to receive such messages, their choice should be
respected.
23. Businesses must not offer, advertise or sell
goods or services that are risky to consumers health or
safety. Businesses should cooperate with the competent
authorities when the offered product or service is identified as a risk.
24. Designing e-commerce platforms and online
payment systems, businesses should take into account
the disable people need.
Digitalization affects most productive processes
and economic activities, attracting all sectors products
from agriculture to services. Today, we have the early
stages of this digital transition.
It seems that the market is turning into digital increasingly controlled by large digital platforms. E-commerce and other digital economy are determined by two
main factors, i.e. digital data and digital platforms.
Digital data has become a new economic resource
for value creating and recording. Control over data is
strategically important to be able to turn it into digital
intelligence.
The ability to collect, store, analyse, and transform
data gives additional power and competitive advantage
in every value chain. They are essential for all fastgrowing digital technologies, such as data analysis,
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blockchain, cloud computing and other Internet services.
The data is also essential for e-commerce. These
platforms can use the data they collect from buyers and
sellers to offer better services. The data-driven business
models are used by digital platforms, by increasingly
leading companies in various sectors.
Digital platforms are becoming increasingly important in the global economy. Some global digital platforms have achieved very strong market positions.
For example, Google occupies about 90% of the
Internet search market. Facebook accounts for twothirds of the global social media market and it is the
best social networking platform in more than 90% of
the world economies. Amazon boasts about a 40%
share of global Internet retail, and its Amazon Web Services accounts for a similar share of the global cloud
infrastructure market [3].
In China, WeChat (owned by Tencent) has more
than 1 billion active users, and together with Alipay
(Alibaba), their payment solution has captured the Chinese mobile payment market. Alibaba has about 60%
of the Chinese e-commerce market [3].
Developing countries local firms can take advantage of global platforms. For example, e-commerce
platforms can provide export opportunities for small
firms, allowing them to go beyond small domestic markets. Using existing payment and e-commerce platforms can allow them to increase sales, especially if
they serve certain niche markets.
Local knowledge of search habits, traffic conditions, and cultural nuances may also favour locally
rooted digital platforms, allowing them to offer services
tailored to local users. However, the platforms of developing countries are usually faced with a difficult
struggle due to weaknesses in the e-commerce ecosystem [3].
The transition to e-commerce is affecting all parts
of the world, many developing countries are still constrained by limited digital availability. However, most
developed countries now shop online.
For example, sub-Saharan Africa, Kenya, Mauritius, Namibia and South Africa are the countries with
an e-commerce share of more than 8%. In most other
sub-Saharan Africa countries, it is less than 5%.
According to UNCTAD’s eTrade readiness assessments gaps and barriers are found in several policy
areas in the 27 least developed countries (ICT infrastructure, payments and legislation).
For example, there is a need to strengthen users
and consumers protection increasing e-commerce confidence. Efforts to strengthen cybersecurity are also rather important. Constraints often include a lack of ecommerce knowledge for many SMEs and permanent
transport and logistics problems.
In developing countries digital platforms must use
a number of business model innovations to be viable
because of local ecosystem weaknesses and consumer
and employee low technological potential.
They may need a person who will act as a customer interface with the digital platform to facilitate
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data entry allowing cash payments on delivery, increasing the capacity of the local call centre for quick call
backs etc.
Platforms often set up physical supply chain and
logistics services, such as distribution centres, toll
booths, warehouses, drivers and vehicles. So, there is
often a need to invest in management, IT and entrepreneurial skills.
These challenges require an active public policy
developed in close dialogue with the private sector.
Stakeholders consulted in the UNCTAD E-Commerce
Readiness Assessments stressed the need for comprehensive national e-commerce development strategies as
a priority for political and regulatory reform, cooperation with the private sector and promoting greater support from partners [3].
E-commerce can be defined as the Internet application to conduct business transactions at the national
or international level. It mainly involves buying and
selling goods or services through online transactions
combined with transport logistics for receiving and delivering.
E-commerce can take place between businesses,
such as a manufacturer and a wholesaler (B2B), or between a business and a consumer (B2C). Although B2C
e-commerce tends to receive a lot of attention, B2B
transactions actually outperform B2C transactions. The
e-commerce application has accelerated in recent years
with the support of the global digital revolution (IMF
2018). Asia, led by China, is playing a leading role all
aspects of digitalization, including e-commerce. Chinese share of the value of retail e-commerce transactions was less than 1 percent about a decade ago, nowadays it has risen to more than 40 percent. Japan, India,
Indonesia, South Korea and Vietnam, also has a strong
and dynamic e-commerce sector.
E-commerce offers unprecedented opportunities
for business and consumers. It expands the market, giving consumers the opportunity to buy a wider range of
goods and services for both local and foreign businesses. E-commerce is also changing the way companies work. For example, by rethinking inventory management, distribution and customer service, e-commerce contributes to the development of new supply
networks, services and business models. They are often
associated with increased efficiency, better asset utilization, faster delivery to the market and consumers, and
improved customer service.
The analysis of existing research and framework
documents of international organizations, and the state
of development and dissemination of e-commerce in
Ukraine have identified the following problems.
1. Insufficient development of the national economy of Ukraine causing an insufficient level of wellbeing of the population (most citizens do not feel the
need for fast and efficient service, i.e. e-commerce services).
2. Low level of security and protection against
fraud (along with the growth of e - commerce markets
and the number of computer criminals).
3. Restrictions on consumer rights and insufficient development of national legislation on e-commerce.
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4. Low and limited level of consumer confidence
in e-commerce (difficult transition from traditionally
established consumption norms).
5. High level of unprofessionalism among ecommerce service providers.
6. High cost of providing e-commerce services,
especially for small and medium enterprises.
In our opinion, the main ways to overcome these
problems are:
- increasing both institutional capacity and capacity to regulate key aspects of e-commerce services
(personal data protection, consumer protection, antitrust measures to support small and medium-sized service providers);
- state control over fraudulent actions of e-commerce services providers and the violation of the activities of providers of such services by fraudsters;
- development of the e-commerce concept in
Ukraine.
Conclusions. Our main research goal has been
achieved (key problems of development and dissemination of e-commerce in Ukraine were identified and
ways to solve them were proposed). However, it was
found that the issues of institutional analysis of the preconditions for the development of e-commerce in
Ukraine need further in-depth research. Governments,
in close dialogue with other stakeholders, need to shape
e-commerce and the digital economy by setting the
rules of the game. This is a huge challenge that will involve adapting existing policies, laws and regulations
and / or adopting new ones in many areas. The digital
economy remains a relatively uncertain territory for
most countries, and policies and regulations do not
keep pace with rapid digital transformations. National
policies play a vital role in preparing countries to take
advantage of e-commerce. Considering the cross-sectoral nature of digitalisation, the implementation of
government structures is important for the formulation
and implementation of policies aimed at providing benefits and solving problems related to e-commerce. Ensuring accessible and reliable connections remains a
major challenge in many African economies, especially
in rural and remote areas, and requires attention. Another challenge concerns border barriers. Many trade
facilitation measures require cooperation between
neighboring countries. Enhanced interaction between
electronic payment platforms is also needed. Mobile
payments and non-cash solutions should be easy to use.
Payment decisions should reduce operating costs for
businesses and platforms.
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INTERACTION OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM AND THE INNOVATIVE
ECOSYSTEM IN PROVIDING STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR
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Анотація
У статті розкрито взаємовплив національної інноваційної системи та інноваційної екосистеми в забезпеченні стратегічного розвитку аграрного сектору економіки. Було запропоноване власне бачення інноваційної екосистеми, яка частково включає елементи підходу національного інноваційної системи, так як
саме вони дозволяють забезпечувати бажаний вектор розвитку та пришвидшує визначення пріоритетів для
концентрації діяльності суб’єктів в ході їх колаборації на конкретних сферах і напрямах діяльності.
Abstract
The article reveals the interaction of the national innovation system and the innovation ecosystem in ensuring
the strategic development of the agricultural sector of the economy. We proposed our own vision of the innovation
ecosystem, which partly includes elements of the national innovation system approach, as they allow to provide
the desired vector of development and accelerates the definition of priorities for concentration of actors in their
collaboration in specific areas and activities.
Ключові слова: система, розвиток, національна інноваційна система, інноваційна екосистема, стратегічний розвиток, аграрний сектор економіки.
Keywords: system, development, national innovation system, innovation ecosystem, strategic development,
agricultural sector of the economy.
Постановка проблеми. Включення систем
нижчого рівня до систем вищого відповідає загальному принципу ієрархічності системного підходу.
Включення даного поняття до аналізу інноваційної
динаміки обумовлено появою концепцій опису еволюції взаємодії економічних агентів, моделей їх
інноваційної активності та взаємин із зовнішнім середовищем. Потужний інструментарій еволюційного підходу та системного аналізу дозволяє розробити ефективні сучасні механізми активізації інноваційної діяльності для аграрних підприємств,
підтверджуєте актуальність та своєчасність проведеного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед українських науковців досліджуване поняття

представлено в роботах І. Підорчевої, Г. Лановської, З. Коваль, О. Котко, С. Єрмак, Л. Федулової. В
свою чергу дослідженням інституційно-економічних аспектів формування національної інноваційної системи присвячені роботи М. Єрмошенка,
С. Єрохіна, І. Макаренка, О. Марченко, М. Пашути, М. Шарко та інших вчених. Подальший науковий пошук у рамках визначеної теми дослідження дасть змогу збагатити існуючі доробки та
сприяти подальшому розвитку концептуальних засад стратегічного розвитку аграрного сектору економіки.
Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у виявленні особливостей двох систем: націо-
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нальної інноваційної системи та інноваційної екосистеми, взаємодія елементів яких дала б змогу
отримати кумулятивний ефект в забезпеченні стратегічного розвитку аграрного сектору економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Для конкретизації розуміння інноваційної екосистеми доцільно узгодити її складові елементи.
Л. І. Федулова та О. С. Марченко [1] виділяють: центри трансферу технологій, інноваційне підприємництво, університети як сектори знань, суспільний і стартовий капітал, академічні центри компетенції, уряд та політика, професійні асоціації і
мережі групи, інвестори як венчурний капітал.
Г. І. Лановська [2] та З. О. Коваль [3] включають до структури інноваційної екосистеми: блок
науки, який об’єднує інженерно-технічні співтовариства, вищі навчальні заклади, які відіграють роль
постачальників ідей для їх подальшої комерціалізації шляхом впровадження в бізнес-діяльність; блок
фінансового забезпечення, який включає венчурні
інвестиції для фінансового впровадження інновацій
та їх комерціалізації; блок інфраструктури, який
об’єднує матеріальну та нематеріальну компоненти, які включають технопарки, бізнес-інкубатори,

Параметри
середовища:
Нормативно-правове
поле
Електронне
середовище
Розвиток
людського
капіталу
Пільги (податкові)
Електронна комерція
Регуляторний
вплив
(державний)

організації захисту прав інтелектуальної власності,
страхові компанії тощо; блок попиту на інноваційну продукцію та результати діяльності стартапів
з боку великого бізнесу та на нам бізнес У поєднанні з об’єктами інтелектуальної власності; блок
законодавчо-правового забезпечення.
О. К. Котко [4] визначає учасниками інноваційної екосистеми підприємства, державу, фінансові установи, навчальні заклади та споживачів, а її
структуру розглядає як взаємодію компонентів навколо ідеї, до яких віднесено: інноваційну культуру, інформаційну інфраструктуру, електронну
комерцію, електронне середовище та електронний
бізнес.
На основі здійсненого аналізу сутності та структури інноваційної екосистеми нами було запропоновано її основні елементи (рис. 1).
Поряд із інноваційними екосистемами в економічній науці активно розвивається течія національних інноваційних систем. Вона відрізняється акцентом не на характері взаємодії між акторами, а на
природі інституційної підтримки.

Об’єкти (потоки):
Знання
Об’єкти інтелектуальної власності
Права власності
Інноваційні продукти
Інвестиції
Фінансові ресурси
Прототипи

Параметричні
чинники
Механізми
Інститути

Платформи (організації підтримки):
Технопарки, технополіси
Бізнес-інкубатори
Інжинірингові фірми
Інноваційно-технологічні парки
Центри сертифікації, стандартизації та
акредитації
Організації патентування, ліцензування
та консалтингу
Консалтингові, аналітичні та статистичні фірми

Суб’єкти:
Органи влади та місцевого самоврядування
Громадські організації
Підприємства (великі компанії,
ТНК, середній і малий бізнес)
Стартапи
Венчурні організації
Фінансові структури (інвестиційні фонди)
ВНЗ, науково-дослідні центри,
НАН України
Навчальні центри з підготовки
та перепідготовки кадрів

Інституції
Еліти

Взаємозв’язки (процеси):
Конференції (конкурси)
Краудфандінг
Грантова діяльність
Політики розвитку та підтримки освіти, науки та інновацій
Інноваційна культура
Публічно-приватне партнерство
Хакатони
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення інноваційного процесу
Міжнародна технічна допомога

Рис. 1. Принципові елементи інноваційної екосистеми
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Ґрунтуючись на визначеннях поняття національна інноваційна система, узагальнених в роботі
В. В. Побірченко [5], її характеристиками варто визнати: об’єднання або взаємозалежність інститутів
державного і приватного сектору для розвитку і
впровадження нових технологій, для забезпечення
інноваційної продуктивності; множина елементів і
зв’язків для впровадження і поширення економічно
доцільного знання, продуктів і досвіду в рамках національної структура окремої держави; сукупність
взаємозалежних організацій, зайнятих виробництвом і комерціалізацією наукових знань і технологій
в рамках національної структури, які включають
навчальні заклади, компанії підприємницького сектору, складові інноваційної інфраструктури, взаємодія та функціонування яких підпорядковується
формальним та неформальним національним інститутам; економічний механізм, який ґрунтується на
створенні та комерціалізації нових знань, інтеграції
у зовнішні ринки і прискореному розвиткові конкурентоспроможності країни.
На відміну від інноваційної екосистеми, яка зорієнтована на визначення характеру та природи взаємозв’язків і взаємодії акторів у ході колаборації та
встановленні вузлів комунікацій для досягнення
взаємоузгоджених цілей, національні інноваційні
системи роблять акцент на інститутах та інституціях, функціонування яких в рамках конкретної національної системи забезпечує повний цикл розробки, впровадження та комерціалізації інновацій.
Структура національної інноваційної системи
найчастіше представляється такими блоками [5, 6,
7, 8]: креативний блок породження знань, який
включає заклади освіти та науки і соціальні мережі;
блок трансферу технологій об’єднує всіх посередників, включаючи некомерційні організації для забезпечення контактів авторів ідеї з потенційними
покупцями; блок фінансування, об’єднує банківський кредит, продаж інновацій і венчурне фінансування для забезпечення трансформації ідеї в дослідний зразок для його подальшого запуску в масове
виробництво та комерціалізації; блок інноваційного виробництва передбачає або включення в існуючу велику структуру в рамках вертикальної інтеграції або створення нового підприємства; блок
підготовки кадрів.
Інноваційні системи реалізовуватися на різних
рівнях [9]: національному, континентальному, локальному, регіональному, персональному та глобальному. Більшого розповсюдження вони набули
саме на національному рівні, що і обумовлює їх поширену класифікація за такими типами: євроатлантична, східноазіатська, альтернативна, потрійної
спіралі.
Євроатлантична модель відрізняється наявністю повного інноваційного циклу від виникнення
інноваційної ідеї до масового виробництва готового продукту. Часто інноваційна система сформована навколо потужних університетів із спеціалізацією на окремих галузях із повним циклом впровадження інновацій (Великобританія, Німеччина,
Франція). В східноазійській моделі відсутня компонента фундаментальних досліджень, іноді навіть і
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прикладних (Японія). Альтернативна модель передбачає підготовку фахівців з управління та фінансів, а також розвиток сфери послуг і туризму
при відсутності як фундаментальної, так і прикладної науки і низьким розповсюдженням високо-технологічних складових виробництва. Країни даної
моделі поступово формують інноваційної інфраструктуру, орієнтуються на галузевий інноваційний
розвиток, переважно в сільському господарстві,
експортерами якого вони найчастіше виступають.
Часто виступають базою для розвитку інноваційних платформ для інших держав та активного розширення структурних складових транснаціональних корпорацій. Модель потрійної спіралі передбачає залучення до інноваційного розвитку крім
бізнесу та держави науки як потужного джерела
інноваційних ідей. В подальшому дана спіраль була
розширена шляхом включення до її структури суспільства. Наразі окремі дослідники пропонують навіть модель «пентаспіралі», де поєднується наука,
освіта, бізнес, влада та інститути громадянського
суспільства, в центрі чого знаходиться «інноваційна людина», яка пов’язана з усіма цими компонентами [10].
Враховуючи розглянуту природу національних інноваційних систем та її блоки структури, варто уточнити зв’язки які її формують. Науковці [11]
пропонують такі групи зв’язків: інституційні відображають вплив держави на формування середовища розвитку інноваційної системи, що включає
важилі регуляторного впливу, освітню політику,
науково-технічну, фіскальну, промислову тощо;
просторові інституційні зв’язки забезпечують інтегрованість між елементами структури інноваційної
системи на локальному, регіональному, національному і міжнародному рівнях; інструментальні інституційні зв’язки об’єднують важелі державного
стимулювання інноваційної діяльності, які включають фінансове та матеріально-технічне забезпечення інноваційного процесу, стимулювання дифузії інновацій, розвиток НДДКР і нарощення людського капіталу; міжорганізаційні інституційні
зв’язки характеризують відносини між інституціями (між підприємствами в рамках альянсів в ході
науково-технічного співробітництва; зв’язки між
інституціями різних блоків (креативного й трансферу технологій); безпосередньо дифузія знань і технології у виробничу практику; мобільність персоналу); секторальні галузеві інституційні зв’язки на
основі спеціалізації та концентрації виробництв.
Реалізація інноваційної системи дозволяє забезпечувати отримання ефектів синергія, мережевий ефект, ефект концентрації ресурсів, ефект акумуляції, ефект мобілізації та мобільності.
Висновки. Підсумовуючи здійснений аналіз
природи та сутності інноваційної екосистеми та національних інноваційних систем варто зауважити,
що в них багато спільного, незважаючи на відмінності між ними. Основною метою створення та функціонування цих систем є підвищення активності
інноваційної діяльності та забезпечення інноваційного розвитку, що має забезпечуватися шляхом активізації діяльності всіх суб’єктів даного процесу
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через їх активно взаємодії. Відрізняється розуміння
принципового складу суб’єктів або акторів, чисельність та якісті зв’язків між ними та принципові засади координації взаємодії.
На основі проведеного дослідження та узагальнення двох найрозповсюдженіших підходів до
створення сфери реалізації інноваційного розвитку
варто запропонувати власне бачення інноваційної
екосистеми, який частково включає елементи підходу національного інноваційної системи, так як
саме вони дозволяють забезпечувати бажаний вектор розвитку та пришвидшує визначення пріоритетів для концентрації діяльності суб’єктів в ході їх
колаборації на конкретних сферах і напрямах діяльності.
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Анотація
В статті розглянуто метод підвищення ефективності експлуатації портового перевантажувального
комплексу шляхом підтримання перевантажувальної техніки у працездатному стані за рахунок контролю
її технічного стану. Для своєчасного виявлення та усунення, а також прогнозування причин відмов перевантажувального обладнання необхідні спеціальні дослідження теплового стану і віброакустичних характеристик його вузлів та елементів із застосуванням сучасних методів контролю і приладового забезпечення.
Abstract
The article considers the method of increasing the efficiency of operation of the port transshipment complex
by maintaining the transshipment equipment in working order by monitoring their technical condition. For timely
detection and elimination, as well as forecasting the causes of failures of reloading equipment, special studies of
the thermal state and vibroacoustic characteristics of their components and elements with the use of modern methods of control and instrumentation are required.
Ключові слова: перевантажувальний комплекс, контроль технічного стану, експлуатаційний ресурс,
методи діагностики, тепловий стан.
Keywords: reloading complex, control of technical condition, operational resource, diagnostic methods, thermal condition.
На даний час Україна є одним з найбільших
експортерів зерна на світовий ринок. У зв'язку з
цим будуються і уже введені в експлуатацію сучасні портові перевантажувальні комплекси, що
відповідають вимогам зростаючого ринку зернових. Якість виконання перевантажувальних робіт в
портах залежить від рівня технологічного обладнання та є результатом заходів, що вживаються для
забезпечення надійності виконання перевантажувальних операцій. На жаль, більшість портів за
своєю технологічною оснащеністю не відповідають
новим вимогам сучасного порту. Вантажообіг
порту часом перевищує проектні потужності в 1,52 рази. Як правило, це досягається за рахунок збільшення часу експлуатації технологічного обладнання порту. А зі збільшенням наробітку відбуваються відмови, викликані передчасним зносом
вузлів і елементів за рахунок скорочення часу на
якісний плановий ремонт. Механізм впливу цього

фактора очевидний: недолік працездатної перевантажувальної техніки або її незадовільний стан призводить до зниження інтенсивності вивантаження
залізничних вагонів, автомашин або до несвоєчасної подачі суден і їх простою. Морські порти оснащені різноманітними підйомно-транспортними машинами: портальними та плавучими кранами, мостовими кранами і перевантажувачами для
штучних і насипних вантажів, установками пневматичного і гідравлічного транспорту, різними конвеєрами і машинами безрейкового транспорту. Але
найбільш поширеним обладнанням в портах
України залишаються портальні крани, які
обробляють близько 70% усіх вантажів.
Загалом парк портальних кранів у морських
портах України налічує близько 600 одиниць, середній вік кранів перевищує 27 років - при нормативному терміні експлуатації, установленому
відповідним Українським стандартом РД 001.03-95,
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12 років. Вік окремих портальних кранів наближується до 50 років. Така вікова структура парку
портальних кранів визначає тенденції збільшення
витрат на ремонт і обслуговування фізично і морально застарілих типів машин, збільшення кількості випадків аварійних відмов і руйнувань кранів,
погіршення безпеки при експлуатації машин, що
відпрацювали нормативні терміни, а також не
сприяє підвищенню вантажообігу морських портів.
У більшості портів система планово-попереджувальних ремонтів портальних кранів переведена в систему усунення аварійних відмов.
Для металоконструкцій вантажопідіймальних
кранів (ВПК) характерні втомні пошкодження, що
призводять до відмов техніки і викликають аварійні
ситуації. У зв'язку з цим актуальним завданням є
своєчасне діагностування втомних пошкоджень металоконструкцій машин. Особливо гостро ця проблема стоїть при використанні ВПК з наднормативним строком служби. Після закінчення нормативного терміну служби для вирішення питання про
можливість подальшої експлуатації ВПК проводиться експертиза промислової безпеки. Критерієм
досягнення граничного стану крана в цілому вважають вироблення ресурсу несучої конструкції. Це
пояснюється тим, що граничний знос інших, менш
довговічних елементів машини (канатів, коліс,
гальм та ін.) відновлюється шляхом заміни або ремонту. Продовження терміну експлуатації крана
можливо в тому випадку, якщо виконані наступні
умови:
- конструкція не має пошкоджень, параметри
яких перевищують допустимі межі (ці межі вказані
в нормативних документах);
- розрахунковий залишковий ресурс перевищує термін чергового обстеження;
- висновок експерта не містить негативних висновків.
Найважливішим методом встановлення реального стану ВПК поки залишаються їх технічне
діагностування та експертне обстеження, результати яких дозволяють встановити реальний стан машин на даний момент. При оцінці технічного стану
ВПК з метою продовження терміну їх служби один
з найважливіших видів робіт - перевірка металоконструкцій [1]. В процесі експлуатації вони піддаються циклічному навантаженню, найчастіше в них
виникають такі дефекти: приховані дефекти в зварних швах; наскрізні тріщини в зварних швах; поверхневі тріщини в зварних швах; приховані
наскрізні тріщини в основному металі; неприховано наскрізні тріщини в основному металі; розшарування металу; знос (механічний або корозійний).
У практиці технічного діагностування металоконструкцій ВПК з великої кількості відомих методів
неруйнівного контролю використовують наступні:
візуальний (ВК), візуально-оптичний (ВОК), ультразвуковий (УЗК), вихреструмовий (ВТК), магніто-порошковий (МПК), капілярний (КК),
радіографічний (РГК) і радіоскопічний (РСК).
Візуальний й візуально-оптичний методи контролю засновані на здатності людини розрізняти
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неоднорідність відображеного від об'єкта світлового потоку. Приховані дефекти, а також утончення
металу в результаті механічного або корозійного
зносу ВК або ВОК не виявляються, тому такі методи неруйнівного контролю застосовують тільки
для попередньої оцінки технічного стану конструкції, що обстежується. Сьогодні широке застосування знаходять неруйнівні магнітні методи
контролю, зокрема для вимірювання коерцитивної
сили Нс; визначають фізико-механічні властивості
металовиробів. За допомогою магнітних методів
також оцінюються залишкові механічні напруги,
ступінь пластичної деформації в феромагнітних виробах, накопичення втомних пошкоджень в процесі
експлуатації обладнання.
Зміна матеріалу в зонах концентрацій напружень контролюють також методом акустичної
емісії (АЕ) [2]. Небезпека дефекту при цьому характеризується не його розміром, а швидкістю накопичення пошкоджень. В процесі АЕ контролю виявляються дефекти, які проявляються в процесі зміни
навантаження, визначається їх місце розташування
і оцінка їх небезпеки. Для проведення АЕ контролю
може використовуватися цифрова АЕ система «ALine 32D» з перетворювачами акустичної емісії
(ПАЕ) типу GT-200.
Також для контролю технічного стану портового технологічного обладнання при експлуатації
рекомендують використовувати такі основні види
контролю: візуальний, параметричний, по продуктах зносу (трибологічний), вібраційний контроль,
тепловізійний контроль, а також статистичні методи оцінки показників надійності [3]. Проаналізувавши можливості використання вказаних
методів контролю технічного стану стосовно ТО
(технічного огляду) ППК, можна зробити висновок,
що:
– використання візуального контролю обмежене і не дає достатньої інформації про стан елементів і механізмів технологічного обладнання
ППК в процесі експлуатації. Огляд і контроль елементів технологічного обладнання ППК вимагає
зупинки обладнання, а в ряді випадків, розбирання
і заміни елементів;
– використання параметричного контролю в
силу особливостей конструкції і режимів роботи
технологічного обладнання ППК також обмежене і
не дає достатньої інформації про технічний стан;
– використання трибологічного контролю вимагає розробки відповідних методик, створення лабораторій, оснащених спеціальним обладнанням,
залучення відповідних фахівців. До недоліків цього
методу контролю варто віднести його низьку оперативність і неможливість точного визначення дефекту і місця його розташування;
– найбільш доступними та інформативними
методами для контролю й оцінки технічного стану
технологічного обладнання ППК в експлуатації для
випадку даних досліджень є вібраційний, тепловізійний контроль і статистичні методи аналізу
відмов і несправностей в експлуатації. Їх проведення не виключає використання інших методів
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контролю для оцінки технічного стану технологічного обладнання ППК. Достовірна і якісна оцінка
технічного стану можлива тільки при використанні
всіх доступних методів контролю. Неодмінною
умовою при проведенні контролю є їх регулярність
і обов'язкова фіксація результатів.
У більшості випадків у якості основного технологічного обладнання ППК використовуються
конвеєри імпортного виробництва, наприклад фірм
GSІ та Іntersystems. Для швидкого і безпечного
навантаження на судна використовують технологічні лінії продуктивністю до 1200 т/год. На причалах зернового терміналу установлені дві
рівнобіжні конвеєрні лінії продуктивністю 800
т/год. кожна, що забезпечує навантаження судна з
максимальною продуктивністю 1600 т/год. Основний парк технологічного обладнання представлений скребковими (30 одиниць) і стрічковими конвеєрами (14 одиниць), а також ковшовими елеваторами (норіями – 15 одиниць). Ефективність
експлуатації зазначеного обладнання багато в чому
залежить від його надійності. Залежно від конкретного механізму та умов його технічної експлуатації
до поняття надійності входять властивості
безвідмовності, довговічності, ремонтопридатності
та збереження як окремо, так і в сполученні для
складних технічних систем. Вони можуть мати
різну відносну значимість. Для аналізу фактичної
надійності та розробки заходів, спрямованих на її
підвищення, необхідно вивчити інформацію про
відмови в умовах експлуатації, що дозволяє: виявити характерні причини відмов;визначити якісні
і попередні кількісні характеристики надійності
об'єктів у цілому і їх елементів із заданою
імовірністю; знайти слабкі місця в об'єкті дослідження; виявити місця, до яких можна застосувати методи безрозбірної діагностики з метою
визначення їх граничних станів.
Отримані в такий спосіб відомості через зворотний зв'язок можуть впливати на забезпечення
надійності виробів у процесі проектування і виготовлення, а також використовуватися при визначенні оптимальних термінів проведення технічного
обслуговування і фактичної витрати запасних частин.

З погляду збору інформації про відмови технологічного обладнання ППК представляє складну
технічну систему, яку можна розділити на три
підсистеми: скребковий конвеєр; стрічковий конвеєр; ковшовий елеватор.
Кожна з даних підсистем складається з чотирьох функціональних вузлів: приводний механізм; натяжний механізм; робочий елемент; корпус.
З попереднього кількісного аналізу відмов
скребкових конвеєрів видно, що значна кількість
відмов приходиться на робочі елементи і складає
39,59% від загального числа за досліджуваний
період експлуатації. 38,58% відмов приходиться на
корпус скребкового конвеєра. Третім, по кількості
відмов 19,29% від загального числа, "простим елементом" є приводний механізм. "Простим елементом" з найменшою кількістю відмов є натяжний механізм, на який приходиться 2,54% відмов [4].
Для своєчасного виявлення й усунення, а також прогнозування причин відмов ТО ППК необхідні спеціальні дослідження теплового стану і
віброакустичних характеристик їх вузлів та елементів із застосуванням сучасних методів контролю і приладового забезпечення.
Тепловий контроль включає: аналіз конструкторської й технологічної документації; визначення
кількісних значень температур у точках поверхні
контрольованого об'єкта; визначення додаткових
характеристик стану поверхні та навколишнього
середовища: аналіз температурних полів на досліджуваній поверхні; виявлення зон з аномальною
температурою, обумовленої наявністю дефектів у
контрольованому об'єкті; оцінку якості об'єктів
контролю.
Як основний засіб контролю використовується
тепловізор Тesto 875, що має сертифікат
відповідності і допущений до застосування в
Україні. Також використовувалися додаткові засоби вимірів, наведені в таблиці 1.
Підібраний комплект засобів контролю дозволяє при вимірах і при розшифровці термограм використовувати такі характеристики, як теплова сигнатура, палітри, поле зору і миттєве поле зору, похибку виміру температури.
Таблиця 1

Додаткові засоби вимірів
№
Найменування прибору
п/п
1 Інфрачервоний пірометр
2
3
4
5
6
7

Термометр контактний цифровий
Вимірювач вологості
Реєстратор температури самописний
Вимірювач щільності теплових потоків
Анемометр цифровий
Фотоапарат цифровий

Діапазон параметра

Похибка
вимірів

Діапазон вимірюваних температур від- 20 °С до + 200 °С; показ- ± 1,5 °С
ник візування не більше 1:25
від-20 °С до + 200°С

Діапазон робочих температур вимірювання
від -20 °С до +50 °С

± 0,5 °С

від -20 °С до +50 °С

±2%

від -20 °С до +50 °С

від - 40 °С до + 150°С

± 0,5 °С

від -20 °С до +50 °С

1-2000 Вт/м2

± 10 %

від -20 °С до +50 °С

0,4 – 30,0 м/с

±2%

від 0 °С до + 50 °С
від -20 °С до +50 °С

0,5-99,0%

30
Загальні положення методу теплового контролю [5].
Структура підготовчого етапу методу
1. Підготовка до проведення контролю:
аналіз умов експлуатації обладнання, характер проведених робіт, дефекти;
2. Оцінювання метеорологічних параметрів в
районі об’єкту контролю та всередині нього;
3. Візуальний контроль стану поверхні;
4. Оцінювання потенційних небезпек;
5. Присвоєння ідентифікаційного номеру
кожній точці контролю;
6. Настройка та перевірка працездатності засобів контролю.
Порядок проведення контролю.
Перед проведенням контролю на підставі конструкторської і технологічної документації виконати геометричну прив'язку до лінійних розмірів
об'єкта контролю, визначити зони розташування
елементів, що мають відмінні від основного матеріалу теплофізичні характеристики, які впливають на розподіл температури на поверхні контрольованої конструкції, уточнити по нормативній технічній документації проектні параметри об'єкта
контролю і припустимі дефекти.
Контроль починати з визначення температур
заздалегідь намічених реперних зон контактним і
безконтактним методами та установити реальний
коефіцієнт випромінювання контрольованої поверхні.
Одночасно зафіксувати температуру і вологість навколишнього і внутрішнього середовища,
відстань до об'єкта контролю й інші допоміжні параметри для настроювання тепловізора і додаткових приладів, використовуваних при проведенні
контролю.
Реєстрацію термограм (термографування) проводять послідовно по намічених ділянках з по кадровим записом термограм на носій інформації.
Реєстрацію термограм проводять з фіксованої
відстані. При переміщенні засобів контролю щодо
об'єкта з метою спрощення наступних коригувальних розрахунків відстань до об'єкта бажано
зберігати незмінним. Доцільно супроводжувати
термографування відео- або фотозйомкою.
При неможливості забезпечення проведення
контролю з оптимальної відстані термографування
об'єктів контролю великих розмірів допускається
обмежити загальним панорамним знімком, що охоплює всю конструкцію.
При проведенні якісного аналізу знання
коефіцієнта
випромінювання
бажано,
але
необов'язково, особливо в тих випадках, коли дефекти
виявляються
на
однорідному
випромінювальному тілі. При цьому розходження у
випромінювальних властивостях можуть служити
додатковою ознакою для ідентифікації прихованих
дефектів.
Спочатку варто виконати опорні обстеження, а
потім виконувати регулярні обстеження для виявлення теплових трендів.
При опорному обстеженні важливо визначити,
що таке нормальний або бажаний стан обладнання,
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і використовувати його як опорну сигнатуру, з якої
надалі будуть порівнюватися наступні зображення.
Далі провести контроль об'єктів відповідно до
технологічних карт, обробити термограми, проаналізувати отримані результати. По закінченні
контролю оформити протокол теплового контролю
з остаточними висновками і рекомендаціями.
Обробка результатів обстеження.
Обробка результатів контролю при проведенні
якісного аналізу полягає в обробці і розшифровці
термограм. Записані на носій цифрової інформації
термограми проаналізувати, ідентифікувати зони
температурних аномалій і прийняти рішення про
відповідність аномалії прихованому дефектові або
конструктивним особливостям контрольованого
об'єкта.
Для наочності представлення результатів отримати контури дефектних зон на видимому зображенні після їх виявлення на термограмах.
Оцінку теплових аномалій варто проводити як
по величині температурного перепаду в зоні аномалії, так і методом порівняння з реперною зоною.
Теплові аномалії відображаються на термограмах у виді областей підвищеної або зниженої температури.
Критерії оцінки температурного стану. При
проведенні інфрачервоної термографії з метою контролю стану і діагностування технологічного
обладнання ППК та їх вузлів рекомендується установити критерії оцінки температурного стану.
Граничні значення встановлюють на основі досвіду експлуатації машин і зібраних експериментальних даних. Критерії оцінки можуть бути встановлені для окремої машини або її вузлів і враховувати ряд факторів.
Контролю може підлягати ріст температури
машини та окремих її елементів, таких як підшипники, ділянки і з'єднання електричного ланцюга,
місця витоку рідини і засмічення труб і т.д. Виконавши протягом визначеного періоду часу ряд
вимірів для аналогічних об'єктів, що працюють в
однакових умовах у тих самих режимах, і провівши
статистичну обробку отриманих даних, можна
установити набір граничних значень для прогнозування температурного стану цих об'єктів.
Оцінка результатів контролю.
Результати теплового контролю занести до
протоколу вимірів, а потім провести формування
протоколу результатів контролю. Форма протоколу
встановлюється технологічною інструкцією (картою) по тепловому контролю з урахуванням вимог
нормативної технічної документації. У залежності
від цілей контролю зміст протоколу може змінюватися. Результати контролю оцінюють відповідно до
норм, передбачених документацією на виготовлення, будівництво, ремонт, реконструкцію,
експлуатацію, технічне діагностування (огляд)
об'єктів контролю та оформляють "Висновок про
результати тепловізійного контролю".
Знайти зноси можна шляхом розбирання вузла,
візуального його огляду та обмірювання. Такий
спосіб спричиняє значні витрати, пов'язані в першу
чергу, із зупинкою конвеєра. Тому в даній ситуації
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доцільно застосовувати методи контролю технічного стану деталей та вузлів у процесі роботи конвеєра, без його зупинки і розбирання, наприклад,
використовуючи портативний тепловізор «TESTO
875» на працюючому технологічному обладнанні
під навантаженням. У якості основного контролюючого параметра прийнята температура підшипникового вузла. Тепловізор працює як сучасна цифрова фотокамера, одночасно роблячи знімки видимого і ІЧ-зображення, має малий час підготовки до
роботи, сполучається з персональним комп’ютером
за допомогою спеціального програмного забезпечення (ПЗ). ПЗ дозволяє досить швидко і легко
аналізувати термограми і документувати виявлені
за допомогою тепловізора несправності.
У результаті використання тепловізора на
стрічковому конвеєрі було виявлене, що при температурі навколишнього середовища 200С та визначеній середній температурі по підшипниках 30-33
0
С у однієї пари підшипник-піввісь без явних видимих ушкоджень максимальна температура склала
65,30С. Таким чином, основними висновками є:
1. визначені вузли та елементи (підшипники
кочення) основного технологічного обладнання, до
яких можливо застосувати тепловий контроль
стану, з метою попередження поломок і аварійних
зупинок обладнання .
2. розроблено метод з організації і проведення
теплового контролю для конкретного випадку досліджень.
3. підібрана, перевірена в дії апаратура, що рекомендується для організації моніторингу технічного стану технологічного обладнання ППК.
Відповідно до поставленої мети дослідження
щодо підвищення ефективності експлуатації сучасного технологічного обладнання на прикладі портового зернового ППК на основі статистичного
аналізу відмов і несправностей шляхом застосування методів контролю їх технічного стану отримані такі практичні результати.
Виконаний аналіз конструкцій технологічного
обладнання ППК різних виробників показав, що
конструкції сучасного перевантажувального обладнання мають цілий ряд істотних відмінностей (полегшені металоконструкції, компонування і
кріплення приводу і т. д.) від вироблених і використаних у складі портових перевантажувальних комплексів минулого сторіччя.
Аналіз проблем експлуатації технологічного
обладнання ППК показав, що прийнята система
технічного обслуговування дозволяє оперативно
виявляти та усувати фактичні відмови і несправності; так кількість регулювань приводних ременів
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і несущої стрічки в стрічкових конвеєрах за перші
три роки експлуатації знизилося більш ніж у 2,5
рази, але при цьому не проводяться регулярні обстеження з метою виявлення і попередження потенційних відмов.
Збір, систематизація та узагальнення інформації з відмов і несправностей технологічного
обладнання ППК в експлуатації, встановлення причин відмов і несправностей, виявлення вузлів і елементів з мінімальним рівнем надійності дозволили
отримати якісні й попередні кількісні показники
надійності. Визначено, що самим "ненадійним"
елементом стрічкового конвеєра є "простий елемент" корпус (підшипники і півосі опорних котушок стрічки) з кількістю експлуатаційних відмов у
89,75%. Для скребкових конвеєрів і норій значна
кількість експлуатаційних відмов приходиться на
приводний механізм 19,3% та 24,5% відповідно.
Для попередження більшості з виявлених фактичних експлуатаційних відмов запропоновано застосувати методи неруйнівного контролю. Це дозволить відслідковувати швидкість розвитку відмов,
знаходити потенційні й установити момент
настання "граничного стану" і перевести розглянутий елемент на обслуговування за технічним станом. Розглянутий та апробований метод проведення тепловізійного виміру на технологічному
обладнанні ППК, який дозволяє рекомендувати перехід на систему технічного обслуговування за фактичним станом технологічного обладнання ППК.
Застосування тепловізійного моніторингу технічного стану підшипників конвеєрів дозволило запобігти позаплановій зупинці обладнання в десятьох випадках за один місяць контролю, що привело до збільшення експлуатаційного періоду,
скорочення витрат на ремонт і простої.
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Abstract
The article is devoted to the consideration of important issues of the control over the concentration of business
entities as a direction of the state's competition policy and a preventive measure of antimonopoly authorities. Taking into account the processes of globalization, the trend towards monopolization of markets, the issues of concentration of business entities and concentration of capital are becoming especially relevant. For Ukraine, which
follows the path of developing market relations, the use and implementation of the world experience of state control over the processes of economic concentration is not only interesting, but also relevant. This control should be
aimed at protecting the rights of consumers and business entities, state and public, as well as creating conditions
for the progressive development of the national producer. On the basis that the conduct of economic and legal
policy is a function of the state and an instrument of ensuring, first of all, the stability of the economic well-being
of society, the task of every civilized country is to state regulation of competitive relations in order to ensure
economic competition. One of the most important components in this is to ensure the state control over the processes of economic concentration.
It should also be noted such an important direction of the state policy as maintaining the required level of
concentration of capital in certain segments of the economy in the context of global competition. There is a need
to ensure the regulatory impact of the state on the development of economic relations. This can be carried out in
the following directions: ensuring the necessary conditions for economic competition, preventing the state of an
unjustified dominant position in the markets; control over the accumulation of capital through its concentration
and withdrawal abroad for the development of production and distribution chains, allowing to optimize costs by
using local competitive advantages; stimulating the improvement of the dynamics of investment capital flows in
those types of industries that have the prospect of rapid competitive development in accordance with the goals of
the state's economic policy in intersectoral contexts; restrictions on both the concentration of capital in sectors that
tend to form a monopoly (dominant) position, and the concentration of capital in non-competitive segments of the
national economy (global competition).
Keywords: concentration, M&A agreements, international competition, globalization, antitrust policy, competition law.
Formulation of the problem. Preventive
measures of the antimonopoly authorities are actions
that provide for obtaining permits if the conditions provided for by law are met. In particular, we are talking
about obtaining permission for concentration and concerted actions. The control over the concentration of
business entities is a preventive measure of antimonopoly and competition policy, since it helps to prevent
monopolization of markets and is carried out by antimonopoly authorities. However, sometimes there is a
lack of awareness of business entities regarding the receipt of special permits, which leads to violation of the
rules of competition law by these entities. Particularly,
an example is the implementation of concentration or
concerted actions, without obtaining special permission.
Presentation of the main material. Among the
norms of a preventive nature, an important place is occupied by the provisions of the legislation on control
over economic concentration, the permission for which
is given by the antimonopoly authorities. In Ukraine,
the main normative legal acts, along with the Law of
Ukraine 'On the Protection of Economic Competition'
[1], which defines the general principles and concepts
of economic concentration, is the order of the Antimonopoly Committee of Ukraine dated 19.02.2002 No.
33-r 'On approval of the Regulation on the procedure

for submitting applications to the Antimonopoly Committee of Ukraine on the preliminary receipt of permission for the concentration of business entities' (abbreviated name -' Regulation on concentration' ) [2]. The
term 'concentration' is usually understood as a real possibility of significant influence of one or more related
economic entities on the economic activities of other
business entities or their parts. Simply put, the concentration is the process of merging enterprises, capitals or
companies, as a result of which their economic power
significantly increases. It is worth noting that in case of
the concentration, the goal can be different: from the
desire of business entities to obtain significant leverages of influence on the market economy and ending
with the pooling of funds to improve the quality of
goods or the introduction of new technologies. At the
same time, according to Part 2 of Art. 22 of the Law of
Ukraine 'On the Protection of Economic Competition',
the concentration is recognized as: 'the merger of business entities or the merger of one enterprise to another;
acquisition, directly or through other persons, of control by one or more business entities over one or more
business entities or parts of business entities [1].
Since economic concentration significantly increases the economic power of the enterprise, the concentration itself is limited by antitrust laws. Such
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measures were introduced to monopolize markets. Theoretically, the concentration exists in the following
forms: production (an increase in the number of large
enterprises and the concentration in them of an ever
greater part of the means of production that are in society, products and labor); technical (shows how changes
in the level of technology and development of technologies affect changes in the optimal size of production
units by industry); financial (merger, accession of financial organizations, their acquisition of assets or
shares); concentration of capital (the process of increasing the size of individual capital due to the capitalization of profits, that is, the use of a certain part of it to
expand production). At the doctrinal level, capital concentration can be classified according to mechanism
and direction. According to the first feature, there are
two forms of capital concentration - partnership and incorporated.
Thus, a partnership concentration is a pooling of
capitals of various economic structures on a contractual
basis, while an incorporated one provides for their consolidation on the basis of ownership. According to the
direction, three forms of capital concentration are distinguished, as: horizontal, vertical and conglomerate.
Each of them involves the unification and further concentration under the unified control of the capitals of
economic entities operating in the same commodity
market, in adjacent markets and in spheres of economic
activity that are not related to each other, respectively.
Also, the concentration, or mergers, can be conditionally divided into certain varieties: horizontal concentration is a merger of business entities performing the
same work, producing the same products or carrying
out the same production stages; vertical merger (concentration) - the unification of business entities from
different industries, but associated with the production
of one product. It is assumed the enterprise's expansion
of its activities either towards raw materials, or towards
the end consumer. This concentration usually occurs in
large-scale industries. For instance, mechanical engineering or the metallurgical sector of production. This
type of concentration can carry a rather positive mission, since an enterprise, having the opportunity to
carry out a closed production cycle (from raw materials
to selling to the final consumer), can significantly reduce the cost of production, that is, reduce the price.
This, in turn, is very positive for the consumers of the
product. At the same time, due to the fact that demand
increases, the economic power of the enterprise will increase.
The next type of the concentration is generic merger - a combination of companies, the production of interrelated goods is carried out. For example, a merger
of a company that manufactures cars with a company
that specializes in the production of brake elements and
a conglomerate merger (merging) is a merger of several companies that are not related to the production of
identical products and are not direct competitors, supplier or consumers of each other's products. An example is Apple's acquisition of Beats Electronics (an audio
product manufacturer) in 2014. Pure conglomerate
mergers do not allow for any commonality between
companies, but there are some variations in which such
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mergers can take place in order to expand a production
line or distribution channels. The concentration is possible with or without the creation of a new legal entity
(takeover by one company by another). Also, the concentration can be conditionally divided into: - the concentration of assets - the combination of financial, production, labor and other resources and the transfer of
management to one or a group of enterprises; - the concentration of managerial powers - expansion of managerial powers of one or more persons over the assets of
another or several other companies, which significantly
increases their economic efficiency.
Control over the concentration is an important area
of the AMCU's work in order to avoid weakening the
development of competition in the market and preventing market monopolization. The main control indicators are the market share of the entity, the total value of
assets and the total volume of sales of goods. Control
can be both previous and next.
In particular, in his dissertation study 'Economic
and legal policy in the field of legislation on economic
concentration' K. A. Stadnik proposes to abandon the
concept of ' the concentration of business entities' as a
basic one and replace it with ' an economic concentration', which should consist in obtaining a certain the
volume of corporate rights to participate in the authorized capital of one enterprise (corporate type enterprise) or the creation of groups of business entities operating in accordance with a general economic strategy,
the implementation of which is based on control-subordination relations and economic ties of a different legal
nature: ownership; corporate rights (holding relations)
obligations of a special type (commercial concession,
long-term economic and industrial relations, acquire
the usual status (agreement on joint activities, agreement on the creation of a combination of enterprises,
etc.), which can lead to dysfunction of the mechanism
of economic competition [3, p. 3;]. This concept is
broader in content, and its scope absorbs the forms of
concentration of business entities specified in the current legislation. At the same time, control over the concentration of business entities is possible only if there
are two conditions, namely: and fulfillment of duties by
special state bodies and officials; b) a clear definition
of the list and regulation of the actions of the aforementioned entities.
The concentration can be both a very positive phenomenon and pose a real threat to maintaining normal
competition in the market, since being able to promote
the emergence of new monopolists is the most important in a democratic state with a market economy.
At the same time, for business entities holding a monopoly (dominant) position in the market, concentration is excluded. However, and this has already been
said, under certain conditions the concentration can be
allowed. Permission for the concentration is granted to
the AMCU if it can be concluded that it does not reduce
the competition in the market and does not lead to monopolization. There is also a provision in the legislation
that if the AMCU did not grant its permission for concentration to the enterprise, but the Cabinet of Ministers
of Ukraine can give such permission if it concludes that
as a result of such a merger there will be benefits for
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society, which significantly exceeds the negative consequences of such monopolization. In this case, the decision of the AMCU will not be valid. In addition to
permits and bans, the Antimonopoly Committee can
also impose fines and other negative sanctions on business entities that disregard the antimonopoly legislation
and decisions of the AMCU. Thus, the activities of the
Committee are aimed not only at providing permits, but
also at facilitating the normal functioning of the market
economy through the creation of certain negative phenomena for violators.
Having analyzed the domestic regulatory framework, it is worth comparing it with the law of the European Union. Thus, the concentration, in accordance
with the EU Regulation No. 139, is understood as a
merger, acquisition or creation of joint ventures, which
on a permanent basis will perform the functions of one
autonomous economic, which leads to a constant
change of control [4]. As you can see, such an interpretation is almost identical in its content to the interpretation of concentration in the norms of Ukrainian legislation. Obtaining control can manifest itself in obtaining
a majority of the number of voting shares, acquiring assets, concluding certain transactions, and the like.
Moreover, this Regulation in some cases obliges enterprises to obtain a permit from the EU Commission for
concentration. In particular, such permission and notifying the EU Commission of the concentration are necessary if it is carried out on a European Union scale. In
the event that a business entity violated material norms,
that is, did not send a message about its intention to
carry out concentration or began it before obtaining a
permit, did not comply with the decision of the EU
Commission, such an enterprise may be fined up to
10% of the total turnover of this enterprise. In the event
of a violation of procedural rules, for example, the provision of inaccurate information when reporting a concentration, the provision of incorrect financial documents, or a violation of obligations, a fine of up to 1%
of its total turnover may be imposed on this enterprise.
Also, the imposition of separate penalties is possible for
violation of the terms for the provision of information
by the enterprise to the request of the EU Commission.
They are already significantly less than the previous
ones, namely, they make up no more than 5% of the
total daily turnover of the enterprise.
At the same time, in the United States, state control over the concentration of capital is carried out by
the US Department of Justice and the Federal Trade
Commission (FTC) [5], based on the Sherman Act
(1890) [6], Clayton Act (1914) [7], Celler-Kefauver
Act (1950) [8] and the Hart-Scott-Rodino Act (1976)
[9]. The 1960s saw a so-called 'conglomerate' concentration wave in the United States, especially in the automotive and aerospace industries. This is due to the
fact that, according to the Seller-Kiefover amendment,
Art. 7. Clayton's Law horizontal mergers were limited.
That is why the development in the American economy
of conglomerate mergers during the 1960-1970s. This
should be explained by the severe antitrust restrictions
that created a barrier to horizontal or 'strategic' vertical
integration [10]. However, in the last quarter of the
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twentieth century, the approach to assessing the processes of capital concentration in the United States has
undergone significant changes. The reasons for this
were the economic recovery, and, consequently, increased an international competition from the countries
of Western Europe and Japan. A strict government policy on mergers began to threaten the United States with
a weakening of its positions in the world market, which
led to powerful political pressure, the purpose of which
was to liberalize the norms of antitrust legislation.
Therefore, a certain dualism is inherent in antitrust policy in the United States: on the one hand, the principle
of prohibition of monopolies 'Per se' continues to operate, on the other hand, when making decisions on authorizing concentration, the 'rule of the rationality' is
widely used, that is, a liberal approach that takes into
account the economic efficiency of the merger. The
United States was one of the first to use pre-merger notification of state authorities by economic operators
about the preparation of capital concentration. Also, the
US Department of Justice and the Federal Trade Commission are actively using the "Rule 200", which prescribes to prohibit any merger in which at least one of
the parties is a company included in the list of 200 largest US companies. Despite the existence in the United
States of two federal agencies involved in monitoring
compliance with antitrust laws, the concentration report
is considered by only one of them (by agreement). The
verification procedures are identical in both organizations. The merger permitting process requires that entities that merge must prove the merger is effective. At
the same time, the federal antimonopoly authorities are
very suspicious of most of the arguments, especially
when efficiency gains can be achieved in a different
(other than concentration) way. So, despite the above
arguments, for the period 1998-2000. The US Department of Justice has blocked the amalgamation of large
companies in the military-industrial complex (Lockheed Martin, Northrop Grumman), in the aluminum industry (Reynolds and Alcoa), telecommunications
(WorldCom and Sprint), as well as numerous dealers
cellular communications; and the merger of two airlines (Continental and Northwest Airlines). During the
same period of time, the FTC prohibited the merger of
pharmacy chain companies (MC Kesson and Cardinal
Health), supermarket chains (Kroger and Winn Dixie),
video rental companies (Hollywood Entertainment and
Blockbuster), companies the cement industry (Lafarge
Blue and Circle) A review of US antitrust regulations
indicates that if the federal agency does not take action
to counter the concentration of capital within the specified timeframe, then the concentration is automatically
resolved ('tacit consent') If the merger has a positive effect and does not threaten competition, then it can be
resolved. By the way, the famous economist R. Pitman
devoted a series of articles to the consideration of this
issue [11].
Let's go with one more document. Thus, in 2010,
the 'Regulation on horizontal mergers' was adopted,
which describes in detail the stages of their (mergers)
analysis. The position has its own characteristics, assumes the presence of the following stages: definition
and description of the market, barriers to market entry;
identifying potential negative effects of the merger on
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competition and efficiency. Along with this, the United
States also exercises control over vertical mergers. Investigations into the concentration of capital by the US
antitrust authorities may result in the following decisions: consent or refusal to consent to the concentration; or the recognition of the already carried out concentration illegal and in connection with this a decision
is made to sell a part of the assets or shares by the company; about the dissolution of the association; on the
separation of the company from the association. The
methodology for assessing the effectiveness of the concentration of economic structures, developed and used
in the United States, is considered one of the best in the
world. The use of proven foreign experience, already
existing criteria and procedures will allow Ukraine to
significantly reduce the period of development and implementation of an effective mechanism for letting go
of monopolization and threatening competition of concentration of industrial capital. Nowadays there is a
very noticeable tendency towards unification of the legislation of Ukraine and the European Union. And this
is natural, proceeding from the fifth paragraph of the
Constitution of Ukraine, where the European and EuroAtlantic course is fixed. The EU legislation also enshrines a somewhat tough model of combating violators of antimonopoly legislation (precisely in the course
of concentration), especially in the issue of sanctions.
However, in our opinion, borrowing norms under EU
legislation is a fairly correct decision. If only because
the concentration procedure in the EU countries is
much more popular than in Ukraine, and therefore,
based on this fact, it can be assumed that the EU legislation is already more 'adjusted', at least in terms of its
compliance with a real practice and the ability to effectively regulate such relations It should be noted that it
is inexpedient to use universal criteria for concentration
and the need to introduce a differentiated approach to
determining concentration standards for individual areas and markets.
Conclusions and prospects for further research. For Ukraine, which follows the path of developing market relations, the use and implementation of
the world experience of state control over the processes
of economic concentration is not only interesting, but
also relevant.
This control should be aimed at protecting the
rights of consumers and business entities, state and
public, as well as creating conditions for the progressive development of the national producer. Proceeding
from the fact that the conduct of economic and legal
policy is a function of the state and an instrument of
ensuring, first of all, the stability of the economic wellbeing of society, the task of every civilized country is
to state regulation of competitive relations in order to
ensure economic competition. One of the most important components in this, is to ensure state control
over the processes of economic concentration. So, the
state control in the field of management should be considered as a legal form of state regulation of the economy. It is important to ensure the regulatory impact of
the state on the development of economic relations by:
providing the necessary conditions for economic competition, preventing the state of unjustified dominant
position in the markets; control over the accumulation
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of capital through its concentration and transfer abroad
for the development of production and distribution
chains, allowing to optimize costs by using local competitive advantages; stimulating the improvement of the
dynamics of investment capital flows in those types of
industries that have the prospect of rapid competitive
development in accordance with the goals of the state's
economic policy in an intersectoral context; restrictions
on both the concentration of capital in sectors that tend
to form a monopoly (dominant) position, and the concentration of capital in non-competitive segments of the
national economy (global competition).
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Аннотация
В статье с точки зрения редуцирования уголовно-процессуальной формы судебного разбирательства в порядке, предусмотренном гл. 40.1 УПК РФ, анализируются средства обеспечения безопасности
обвиняемого, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. Автор приходит к выводу о том,
что факт заключения досудебного соглашения о сотрудничестве может позиционироваться как самостоятельный повод для решения вопроса о применении мер государственной защиты.
Abstract
In the article from the point of view of reducing the criminal-procedural form of the trial in the order
provided for by the Russian Criminal Code, the means of ensuring the safety of the accused, who concluded a
pre-trial cooperation agreement, are analyzed. The author concludes that the fact of a pre-trial cooperation
agreement can be positioned as an independent reason to decide on the application of state protection measures.
Ключевые слова: обвиняемый, меры безопасности, досудебное соглашение о сотрудничестве, судебное разбирательство.
Keywords: accused, security measures, pre-trial cooperation agreement, trial.
На сегодняшний день все более актуальным в
науки и практики уголовного процесса России становится вопрос обеспечения безопасности субъектов преступления. При этом особо примечательными остаются положения, являющиеся гарантиями защиты граждан, содействующих правосудию
от криминального воздействия в отношении их, их
близких и родных.
На данный момент в уголовном процессе России существует ряд законодательных актов, регулирующих вопросы безопасности. Такими актами
являются: Конституция РФ (в частности, ст. 46,
52), УПК РФ, УК РФ и другие. При этом, в целях
создания условий для борьбы с преступностью в
2005 году был принят специализированный закон
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Указанный нормативно-правовой акт
предусматривает правила защиты граждан, такие
как: личная охрана участника уголовного судопроизводства, охрана его жилища, обеспечения
конфиденциальности сведений о нем, изменение
внешности и др.

Однако, несмотря на довольно обширную законодательную базу, конкретный перечень мероприятий защиты, закрепленный в упомянутом
выше Федеральном законе, эффективность обеспечения безопасности лиц, содействующих правосудию, оставляет за собой много проблемных вопросов при реализации мер государственной защиты.
Сущность и содержание института досудебного соглашения о сотрудничестве прямо предполагает применение к лицу, содействующему подобным образом уголовному судопроизводству,
мер безопасности. Это связано с тем, что, в соответствии с ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ основным содержанием соглашения сторон является совершение
обвиняемым действий, направленных на содействие следствию в раскрытии и расследовании
преступления, изобличение и уголовное преследование других соучастников преступления, розыск
имущества, добытого в результате совершения
преступления. Таким образом, досудебное соглашение о сотрудничестве представляет собой пись-
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менный договор между стороной защиты и стороной обвинения, согласно которому указанные
участники уголовного судопроизводства согласовывают действия, которые обязан совершить подозреваемый или обвиняемый, условия его ответственности за нарушение условий сделки и поощрения со стороны государства за предоставления
информации в период проведения предварительного следствия. Характерной чертой досудебного
соглашения о сотрудничестве является момент его
заключения - на стадии предварительного расследования.
Каждая из сторон-участников сделки с правосудием преследует свои цели. Так, целью государственных органов является: раскрытие ранее совершенных преступлений, выявление новых преступлений, получение доказательственной базы,
изобличение преступников и преступных сообществ, установление местонахождения имущества, добытого преступным путем – т.е. получение
информации, которая ранее не была известна органам уголовной юстиции и имеет значение для
осуществления правосудия. Цель стороны защиты
заключается в получении минимального наказания за активное содействие и сотрудничество со
следствием.
Как представляется, имплементация в российское правовое поле «сделки со следствием» преследует публичный интерес, который заключается
в повышении эффективности расследования тяжких преступлений, совершенных в соучастии.
Поставленная проблема актуализируется и в
связи с тем, что упрощение уголовно-процессуальной формы путем введения в действие гл. 40.1
УПК РФ позиционировалось законодателем как
средство противодействия организованной преступности, коррупции, деятельности преступных
сообществ (преступных организаций), члены которых, как правило, отказываются от дачи показаний о преступной деятельности соучастников и
организаторов преступлений [1]. В качестве превентивной меры обеспечения безопасности лица,
сотрудничающего со следствием, можно, на наш
взгляд, позиционировать предписание законодателя о необходимости выделения уголовного дела
в отношении него в отдельное производство, а при
наличии реальной угрозы безопасности – изъятие
материалов, идентифицирующих его личность из
возбужденного уголовного дела и их приобщение
к уголовному делу в отношении подозреваемого
или обвиняемого, выделенному в отдельное производство (п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ).
Часть специалистов, сопоставляя указанную
норму УПК РФ с положениями ч. 1 ст. 317.4 УПК
РФ, выдвигает тезис о наличии у должностного
лица, ведущего производство по делу, свободы
усмотрения при решении вопроса о выделении
уголовного дела, полагая, что применения указанной выше меры безопасности в некоторых случаях
вполне достаточно [2, с. 64]. Позволим себе усомниться в справедливости данного утверждения,
сославшись на позицию Верховного Суда РФ, который указал, что «по смыслу ч. 1 ст. 317.4 УПК
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РФ в целях применения судом особого порядка
проведения судебного заседания уголовное дело в
отношении обвиняемого, с которым заключено
досудебное соглашение о сотрудничестве, подлежит выделению в отдельное производство. Если
же такое дело не было выделено и поступило в суд
в отношении всех обвиняемых, судья назначает
предварительное слушание для решения вопроса о
возвращении дела прокурору в порядке, установленном ст. 237 УПК РФ» [3]. Нельзя не отметить,
что задача обеспечения безопасности лица, сотрудничающего с органами уголовной юстиции,
исключительно путем выделения уголовного дела
в отдельное производство не выполнима. В этой
связи в судебной практике широко применяются и
иные средства, такие как, например, допрос без
визуального контакта, использование технических
средств, присвоение псевдонима и др.
По общему правилу рассмотрения уголовного
дела с участием лица, заключившего досудебное
соглашение о сотрудничестве, проходит в особом
порядке. Согласно ст. 51, 247 УПК РФ в процессе
обязательно должны принимать участие лицо, которое обвиняют в совершении преступления и его
защитник. В ходе судебного заседания председательствующий обязан выяснить ряд вопросов, которые в последующем могут служить основанием
либо для принятия рассмотрения дела в условиях
закрытого судебного заседания и особого производства, либо дело будет рассматриваться в общем
порядке. Так, суд выясняет, признавал ли подсудимый вину, заключал ли он досудебное соглашение о сотрудничестве, принимал ли участие защитник, знакомился ли подсудимый с условиями
и последствиями данного соглашения, а также
имеет ли подсудимый желание на рассмотрение
дела в отношении него в особом порядке.
Если же суд установит какие-либо нарушения
со стороны обвиняемого при заключении соглашения о сотрудничестве, либо его несогласие с
предъявленным ему обвинением, он обязан принять решение о рассмотрении уголовного дела в
отношении него в общем порядке. Правовым последствием для подсудимого при принятии такого
решения служит снятие всех государственных мер
защиты, а также назначение наказания за совершение преступления по общим правилам уголовнопроцессуального законодательства.
По смыслу положений гл. 40.1 УПК РФ закон
не предусматривает возможности для заключения
досудебного соглашения о сотрудничестве с несовершеннолетними, т.е. с лицами, не достигшими к
моменту совершения преступления 18 лет. Однако, если в ходе следственных действий несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый активно содействовал правоохранительным органам
в изобличении преступников и соучастников уголовного-наказуемого деяния, предоставлял информацию для раскрытия и расследования преступлений, оказывал помощь в отыскании имущества, добытого преступным путем, судам следует
учитывать эти обстоятельства при назначении ему
наказания.
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При этом при решении вопроса о назначении
судебного заседания в особом порядке суд обязан
исследовать и принять во внимание ряд факторов,
к которым относятся:
1) характер и пределы содействия подсудимого в ходе предварительного расследования (реальная помощь в раскрытии и расследовании преступлений, в изобличении преступников и т.д.);
2) значение такого сотрудничества для осуществления правосудия;
3) количество изобличенных преступлений и
преступников, а также возбужденных уголовных
дел в ходе сотрудничества подсудимого с следствием;
4) характеристики личности подсудимого, обстоятельства отягчающие и смягчающие наказание;
5) характер и степень угрозы личной безопасности, которая возникла в связи с сотрудничеством подсудимого с правоохранительными органами.
Особо примечательным в этой связи кажется
вопрос обеспечения государственной защиты на
стадии рассмотрения уголовного дела судом.
В соответствии с положениями ст. 317.9 УПК
РФ на обвиняемого, сотрудничающего со следствием в режиме согласительной процедуры, распространяются все меры государственной защиты
и обеспечения безопасности, предусмотренные
для потерпевшего, свидетеля и иных категорий
участников уголовного процесса, попадающих
под понятие «защищаемое лицо». Указанный термин употребляется в ст. 2 Федерального закона «О
государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов», а также в ст. в ст. 2 Федерального закона «О
государственной защите потерпевших, свидетелей
и иных участников уголовного судопроизводства», однако определения термина в них не дается. Несмотря на это, по смыслу указанных статей, можно сделать ввод, что под «защищаемым
лицом» следует понимать физическое лицо, давшее согласие на сотрудничество с правоохранительными органами, имеющее важную информацию для органов предварительного расследования
и нуждающееся в применении мер безопасности
со стороны государства в связи с наличием реальной угрозы противоправного воздействия в отношении данного лица, его близких и родных.
К числу наиболее востребованных мер в судебных стадиях уголовного процесса относятся
следующие:
Во-первых, это проведение закрытого судебного заседания. В соответствии с ч. 2 ст. 241 УПК
РФ решение данного вопроса оставляется на
усмотрение суда, при этом постановление о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном
заседании может быть вынесено в отношении
всего судебного разбирательства либо соответствующей его части. Как указывает Верховный
Суд РФ в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 16 «О практике при-
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менения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», проведение закрытого судебного заседания не должно ставиться в зависимость от ранее применявшихся в
отношении обвиняемого мер безопасности [3].
Если в ходе рассмотрения уголовно дела на
предварительном слушании судом будет установлено, что подсудимый нарушил условия судебного соглашения о сотрудничестве путем предоставления ложной информации сознательным
умолчанием фактов, которые могли бы помочь органам предварительного расследования, а также
неисполнение требований соглашения - суд обязан
прекратить особый порядок рассмотрения уголовного дела и назначить новое судебное заседание,
которое будет проходить по общим правилам.
Данное решение оформляется соответствующим
постановлением суда.
Во-вторых, законодатель предусматривает
исключение из правила о непосредственного участия подсудимого в судебном заседании. В качестве альтернативы предусмотрено использование
систем видеоконференцсвязи (ч. 6.1 ст. 241 УПК
РФ) для обеспечения его безопасности.
В-третьих, при необходимости обеспечения
безопасности свидетеля, его близких родственников, родственников и близких лиц суд без оглашения подлинных данных о личности свидетеля
вправе провести его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими
участниками судебного разбирательства (ч. 5 ст.
278 УПК РФ). Данный способ защиты применяется на основании определения или постановления суда. Как отмечается в специальной литературе, сохранение в тайне данных о личности свидетеля, который дает показания в таком статусе по
уголовному делу, по которому он оказывал содействие органам расследования, на сегодняшний
день является наиболее эффективной мерой обеспечения безопасности в судебном производстве [4,
с. 32].
В-четвертых, возможно оглашение лишь
вводной и резолютивной частей приговора – в соответствии с ч. 7 ст. 241 УПК РФ, если уголовное
дело рассмотрено в закрытом судебном заседании
или в случае рассмотрения уголовного дела о преступлениях в сфере экономической деятельности,
а также о некоторых преступлениях против общественной безопасности, основ конституционного
строя и безопасности государства. В названных
случаях не оглашаются содержащиеся в мотивировочной части приговора показания свидетелей
обвинения, т.е. в том числе не оглашаются и сведения о последних. Данное исключение из принципа гласности распространяется и на лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве,
тем самым гарантирует сохранение конфиденциальности данных о личности защищаемого лица.
Таким образом, полагаем, что с учетом объема и характера применяемых в рамках гл. 40.1
УПК РФ мер безопасности, факт заключения досудебного соглашения о сотрудничестве может

Slovak international scientific journal # 50, (2021)
позиционироваться как самостоятельный повод
для решения вопроса о применении мер государственной защиты.
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Анотація
Розглядаються умови відродження та розвитку малого підприємництва в Україні в період становлення
ринкової економіки на основі приватної власності. Звертається увага на сукупність чинників, що обумовили доцільність формування державної політики підтримки малого підприємництва. Виділено етапи державної підтримки підприємництва у залежності від стану національної економіки. Запропоновано функціональне наповнення механізму державної підтримки малого підприємництва в умовах зростання економічних ризиків.
Abstract
The conditions of revival and development of entrepreneurship in Ukraine during the formation of a market
economy on the basis of private property are considered. Attention is paid to the set of factors that determined the
feasibility of forming a state policy to support entrepreneurship. The stages of state support of entrepreneurship
depending on the state of the national economy are highlighted. The functional content of the mechanism of state
support of entrepreneurship in the conditions of growth of economic risks is offered.
Ключові слова. Державна підтримка, мале підприємництво, державна політика, розвиток, функція
державної політики.
Keywords. State support of entrepreneurship, mechanism of state support, development, function of state
policy.
Постановка проблеми. Для соціалістичного
періоду українського суспільства підприємництво
не було характерним явищем, хоча повсякденному
життю українців були притаманні елементи самостійної економічної діяльності (пошиття одягу, ремонт приміщень і побутової техніки, садівництво,
городництво тощо). Така діяльність не регламентувалася і розглядалася як можливість отримання додаткового доходу до заробітної плати за місцем основної роботи людини.
Підприємництво відроджується в Україні з переходом до економіки ринкового типу, яка відображає капіталістичний спосіб виробництва, тобто базується на приватній власності. Оскільки перехідна
економіка є зламом старої системи і супроводжу-

ється соціально-економічною кризою (банкрутством підприємств із застарілою технологією і масовим звільненням працівників з усіма соціальними
наслідками), влада зацікавлена у становленні малого і середнього підприємництва, середовище
якого акумулює вільні робочі руки і створює можливості для формування доходу від самозайнятості.
У цей період починають створювати інститути державної підтримки підприємництва, роль яких з часом змінюється. У якому напрямі відбуваються
зміни, яким має бути обсяг державної підтримки
підприємництва і чи має він бути взагалі – на ці питання немає остаточної відповіді, що обумовлює
проведення наукового пошуку концепцій, моделей
і механізмів відповідної державної політики.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Ідея підприємництва, як фундаментального явища
капіталістичної економіки, стає провідною в наукових дослідженнях видатних учених-економістів 1819 ст. Доцільно згадати роботи Р. Кантильйона,
який одним із перших увів у науковий обіг поняття
«підприємництво» [1] та Й. Шумпетера, дослідження якого дозволили нам зрозуміти різницю
між бізнесом та підприємництвом, тісно пов’язанеим з інноваціями [2]. Однак, нас насамперед цікавлять роботи науковців щодо визначення доцільності та меж втручання держави в економіку, зокрема й щодо регулювання чи підтримки
підприємницької діяльності. З появою наукової
праці Дж. Мілля «Основи політичної економії», де
були вперше фундаментально описані провали (фіаско) ринку [3], з’являється низка науковців, які обстоюють ідею державного дирижизму (М. ТуганБарановський, М. Вебер, М. Фрідман, А. Лаффер,
Дж. М. Кейнс, Я. Тінберген та ін.). З цього часу в
теорії державного управління формуються дві протилежні концепції щодо взаємодії держави та підприємницьких структур: ліберальна та етатична. Жодна з них не є домінантною, вони змінюють одна
одну в залежності від економічних умов. В Україні
обґрунтування політики державної підтримки підприємництва в різні часи знаходимо в наукових працях Г. Сиваненка, В. Торопкова [4], окремі роботи
присвячені дослідженню специфіки підприємництва в перехідній економіці [5], а також вивченню зарубіжного досвіду підприємницької діяльності [6].
Події останніх років (воєнний конфлікт на
Сході України, пандемія коронавірусу) обумовлюють зростання ризиків для діяльності малих і середніх підприємств, а отже вимагають перегляду державної політики підтримки підприємництва з метою
збереження
створеної
виробничої
інфраструктури та забезпечення соціальних гарантій підприємцям. Таким чином, дослідження щодо
завдань і заходів державної підтримки підприємництва в умовах загострення економічної кризи, актуалізуються.
Метою статті є виявлення тенденцій зміни
державної політики підтримки підприємництва в
Україні та обґрунтування її складових на сучасному
етапі.
Виклад основного матеріалу. З початку відродження підприємництва в Україні виникла велика потреба в інформаційній, правовій та фінансовій їх підтримці. Особливо важливим було закладання правових основ підприємницької діяльності,
що дозволяло вибудовувати зрозумілі правила формування відносин між підприємцями та органами
публічної влади. На сьогоднішній день пошукова
система «Ліга-Закон» надає 3662 нормативно-правових акти, прийнятих протягом 1991- 2020 р.р., що
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стосуються врегулювання різних аспектів підприємницької діяльності. Закон України «Про підприємництво» – це був один із перших нормативно-правових актів, прийнятих в сучасній Україні ще Верховною
Радою
Української
Радянської
Соціалістичної Республіки (УРСР) у 1991 р. [7]. Загалом, з усієї сукупності нормативно-правових актів можна виділити низку законів, що стосуються
регулювання окремих аспектів підприємницької діяльності (Закони України «Про власність», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Господарський Кодекс України, Податковий
Кодекс України тощо), і сукупність законів, спрямованих на регулювання діяльності підприємств різних організаційних форм і галузевої приналежності – Закони України: «Про акціонерні товариства»,
«Про фермерське господарство», «Про розвиток та
державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» , «Про державну підтримку сільського господарства України» та ін.
Статистика створення підприємств малого і середнього бізнесу та аналіз нормативно-правової
бази дозволяють зробити висновок, що період 19911996 рр. – це початок зародження підприємництва
в нових умовах господарювання і одночасно формування державної регуляторної політики, частиною якої стали заходи підтримки підприємницької
діяльності, яка конче цього потребувала. Детально
дослідити кількісні параметри розвитку підприємництва на даному етапі вкрай важко через те, що відбувалася тотальна трансформація інституціонального середовища країни, зокрема й перебудова служби статистики. Окремі науковці також вказують
на складність дослідження періоду 1991-1996 р. р.
(М. Лендєл, Н. Волощук, М. Черевко), зазначаючи,
що класифікація видів економічної діяльності була
затверджена Держстандартом України лише в 1996
р., а вводилася в практику з 2001 р. [8]. Однак, ми
можемо прослідкувати динаміку кількості малих
підприємств та зайнятих у цих підприємствах протягом зазначеного періоду. Статистика, наведена у
відкритих інтернет-ресурсах дає уявлення про роль
відповідного сектора економіки як соціального стабілізатора, який відтягував на себе значні людські
ресурси, вивільнені з промисловості (табл.).
Держава була зацікавлена у забезпеченні економічної стійкості та соціальної стабільності, що
виражалося в характері заходів державної підтримки підприємництва. У цей період вона була спрямована на інформаційно-консультативну та юридичну допомогу; створення інституційного середовища, захист інтересів підприємців (зокрема
фермерів); спрощення доступу до ресурсів, насамперед фінансових (податкова політика); зменшення
регуляторного тиску.
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Таблиця
Динаміка кількості малих підприємств та найманих працівників даних підприємств в Україні, 1991-1996
рр.
Роки
1996 р. до 1991
Показники
р., %, разів
1991 1992 1993 1994 1995 1996
Кількість МП, тис. од.

19,6

50,5

75,0

79,8

96,0

101,0

5,2 рази

12

10

9

12

12

48,0

Середня кількість найманих працівників на 1 під-во, осіб

25
Джерело: складено автором за даними [9; 10].
Проте, уже до кінця 2000-х років помітним
стає не лише збільшення кількості малих підприємств, але й скорочення числа найманих працівників у розрахунку на 1 підприємство, що відображає
загальноекономічну ситуацію, пов’язану з формуванням нової податкової політики, подальшим скороченням діяльності великих підприємств і вивільненням працівників, які самостійно знаходили можливості для прикладення своєї праці, переважно
шляхом створення малих сімейних підприємств.
Власники підприємств поступово починають перебирати на себе соціальні функції, навчаючи персонал, сплачуючи страхові внески та формуючи мінімальні соціальні пакети (оплата харчування. матеріальна допомога, організація відпочинку). Стає
зрозуміло, що по відношенню до малих і середніх
підприємств, а також підприємців-фізичних осіб
має бути сформована спеціальна державна політика, яка буде враховувати особливості малого підприємництва та створювати належні умови для їх
розвитку.
Таким чином, у 1996 р постановою Кабінету
Міністрів України затверджується Концепція державної політики розвитку малого підприємництва
(Концепція) та визнаються такими, що втратили
чинність рід нормативно-правових актів або їх частин [10]. Зокрема, це стосується постанов Кабінету
Міністрів України: від 17.03.1993 р. № 201 «Про
Програму державної підтримки підприємництва в
Україні»; від 21.03. 1995 р. № 200 «Про внесення
змін і доповнень до Програми державної підтримки
підприємництва в Україні»; від 19.08.1995 р. № 667
«Про внесення змін до Програми державної підтримки підприємництва в Україні»; пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.1995 р.
№ 687 «Про Український фонд підтримки підприємництва». З цього періоду державна політика розвитку малого підприємництва акцентується на підтримці підприємництва в пріоритетних сферах економіки та залучення підприємців до розв’язання
соціально-економічних проблем на державному та
регіональному рівнях.
Необхідно відмітити, що діяльність малих підприємств і державна політика їх підтримки мали
певні відмінності у порівнянні із зарубіжними країнами. С. Алєксєєв зазначає, що в середовищі малих
підприємств України, на відміну від зарубіжних
країн, не спостерігалися інтеграційні процеси, які
приводили до формування середнього підприємництва, що, за його спостереженнями, обумовлювалося наявністю податкових та інших пільг для них

[12]. Малі та середні підприємства спрямовували
вироблені товари й послуги переважно на внутрішній ринок України і, в основному, це були торговельні послуги та виробництво продуктів харчування.
Власники таких підприємств завжди відчувають
нестачу оборотних коштів, однак держава через
слабкість фінансових інститутів не могла забезпечити належну фінансову підтримку малого підприємництва – кредитування малих і середніх підприємств почали здійснювати зарубіжні фінансові установи. За даними директора економічного
департамента Національного банку України В. Галь
першим в Україні (1994 р.) почав кредитувати малий та середній бізнес Європейський банк реконструкції та розвитку (загальна сума його першої
кредитної лінії становила понад 135 млн дол. США)
[13]. Можна відмітити три основні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні, наявність
яких спонукала уряд до перегляду регуляторної політики:
– слабке матеріально-технічне і фінансове забезпечення підприємств;
– відсутність бізнес-освіти і досвіду у підприємців;
– нерозвиненість ринкової інфраструктури, необхідної для малих і середніх підприємств.
З огляду на це протягом 1998-2000 рр. відбувається переформатування державної політики підтримки малого підприємництва, принципи якої закладаються в Указі Президента України «Про державну підтримку малого підприємництва» 1998 р.
та Законі України «Про державну підтримку малого
підприємництва» 2000 р., який втратив чинність у
2012 р. [14; 15]. Закон став підставою для ухвалення
Національної програми сприяння розвитку малого
підприємництва в Україні [16], яке забезпечувало
зайнятість і самозайнятість, сприяло розкриттю
творчого потенціалу підприємців та підвищенню
життєвого рівня населення. Але головною відмінністюспр державної політики підтримки малого підприємництва II періоду (1997-2004 рр.) стало її
спрямування на формування середнього класу,
«…який є основою соціально-економічних реформ,
гарантом політичної стабільності та демократичного розвитку суспільства» [12]. Однак, розроблені
державою заходи, не змінили тенденції розвитку
малого підприємництва: їх кількість продовжувала
зростати, хоча і нижчими темпами, а кількість найманих працівників в розрахунку на 1 підприємство
– скорочуватися (рис. 1). Запроваджене урядом кредитування малих підприємств сприяло появі нової
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проблеми – зростанню заборгованості перед банками. За даними В. Галь, обсяги заборгованості підприємств різних форм власності перед банками з
2000 р. по 2002 р. зросли більше, ніж у 3,2 рази і
склала 4,7 млрд грн [13].
III етап становлення державної політики підтримки малого підприємництва відзначається тим,
Кількість МП, тис
одн.

що держава намагається зорієнтувати підприємців,
зокрема і власників малого бізнесу, на виробництво
інноваційної продукції та залучення інвестицій під
інноваційні проекти, що знаходить відображення в
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Рис. 1. Динаміка кількості малих підприємств та найманих працівників даних підприємств в Україні,
1997-2004 рр.
Джерело: побудовано автором за [10].
Однак, економічна криза 2008-2009 рр. негативно вплинула на стан малого підприємництва, що
спонукало до пошуку різних можливостей збереження бізнесу, інколи шляхом лобіювання інтересів
власника чи відкритої корупції. Складна економічна ситуація змушує державу модернізувати політику підтримки підприємництва, враховуючи загрози зростання недобросовісної конкуренції, монополізацію
ринку
і
втрату
фінансової
спроможності малими підприємствами. З метою
формалізації та інституціоналізації відповідної політики у 2012 р. ухвалюється Закон України «Про
розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва», який стає основою для розроблення Концепції Загальнодержавної програми
розвитку малого і середнього підприємництва на
2014-2024 рр., що так і не набула статусу нормати-

вного документу. Якщо говорити про проблеми розвитку малого підприємництва періоду 2004-2014
рр., то до основних з них можна віднести:
– тінізацію діяльності та корупцію;
– порушення технологічних і екологічних
норм виробництва;
– недотримання норм трудового законодавства;
– зростання вартості виробництва та погіршення доступу до ресурсів;
– високий податковий тиск.
Особливо гострою є проблема корупції, значною мірою пов’язана з умовами відкриття/закриття
бізнесу, отриманням ліцензій, сертифікацією продукції, сплатою податків. Напруження, обумовлене
корупційною складовою, хоча і зменшується останнім часом, але не зникає зовсім, Україна залишається країною з високим рейтингом сприйняття корупції (рис. 2).
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Рис. 2. Місце України у рейтингу сприйняття корупції, 2013-2020 рр.
Джерело: побудовано автором за даними Transparency International.
Унаслідок цього з 2014 р. розпочинається масштабна реформа усієї системи державного управління, покликана створити прозорі та однакові для
всіх умови ведення бізнесу. Осучаснення державної
політики підтримки малого бізнесу (IV етап) уперше стосується не стільки врахування проблем безпосередньо підприємництва, скільки мінімізації негативних впливів втручання держави у бізнес-процеси та удосконалення механізмів регуляторної
діяльності. Зокрема: 1) посилюються вимоги щодо
дотримання принципу прозорості – обов’язкове
оприлюднення регуляторного акту, отримання та
врахування пропозицій стейкхолдерів; 2) звертається увага на зв’язаність нормативних документів,
їх послідовність та несуперечливість; 3) декларується прагнення щодо дотримання балансу інтересів підприємців, населення та держави; 4) розробляються показники для моніторингу та оцінювання
дії регуляторного акту; 5) активізується диджиталізація публічного управління. На жаль, зосередження реформи публічного управління переважно
на процесах децентралізація влади не сприяли поліпшенню умов ведення малого підприємництва. З
огляду на це доцільним є:
– перегляд функцій органів державної влади та
органів місцевого самоврядування щодо підтримки
підприємництва, що обумовлено проведенням адміністративно-територіальної реформи;
– подальший розвиток інституційного середовища підтримки малого та середнього підприємництва, зосередження функцій державної підтримки
підприємств в межах окремого інституту;
– поширення публічно-приватного партнерства на принципах прозорості та відповідальності;

– активізація електронного урядування в середовищі малого і середнього підприємництва – використання електронних платформ для проведення
тендерів, реєстрації підприємств, адміністрування
податків, надання консультативної допомоги тощо;
– залучення представників малого і середнього
бізнесу, громадських організацій, науковців до розроблення та обговорення регуляторних актів.
Висновки та пропозиції. Проведене дослідження дає підстави виділити чотири етапи в становленні державної політики підтримки малих підприємств: I – 1991-1996 рр., період становлення як
підприємництва, так і державної політики його підтримки. У цей період закладаються правові основи
державного регулювання підприємництва; II –
1997-2004 рр., спрямування державної політики,
принципи якої викладено в Національній програмі
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, на створення середнього класу; III – 2005-2014
рр., орієнтація підприємців на виробництво інноваційної продукції та залучення інвестицій під інноваційні проекти, що знаходить відображення в
«Стратегії економічного та соціального розвитку
України «Шляхом європейської інтеграції» на
2004-2014 рр.; IV – 2015-2020 рр., спрямованість
державної політики на створення прозорих та однакових для всіх умов ведення бізнесу, перегляд
принципів взаємодії бізнесу і влади.
Окреслені заходи, спрямовані на удосконалення державної політики підтримки малих підприємств, обумовлюють необхідність проведення подальших досліджень щодо визначення умов застосування конкретних регуляторних механізмів.
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Abstract
The latest legislative approaches to the institute of investment law at the present stage are analyzed. The
innovation of the investment legislation - "Investment nanny" is noted. The position on the expansion of the
investment legislation of Ukraine at the expense of the Investment Code of Ukraine is substantiated.
Ключові слова: Інвестиційне право, інвестиційне законодавство, «Інвестиційна няня».
Keywords: Investment law, investment legislation, "Investment nanny".
На сьогодні відбулися три промислові революції, що докорінно змінили виробництво і побут, середовище існування та якість життя людей. Їх основу становили: І (з 1784 р.) – використання енергії
пари та води для механізації виробництва; ІІ (з 1870
р.) – поділ праці, використання електричної енергії,
масове виробництво; ІІІ (з 1969 р.) – комп'ютер і
комп’ютерна техніка, електроніка та Інтернет. На
цьогорічному 46-му Міжнародному економічному
форумі в Давосі (далі – Форум) було наголошено на
початку четвертої промислової революції, що приведе до подолання бар'єрів між людиною і машиною та їх інтеграції [1, с. 11]. Діджителізацію, як
таку, усугубив Covid-19.. Звісно ситуація по останньому змінила економічний світ та модернізація законодавства повинна мати окремий розділ щодо періоду «локдауну» по всім сферам економіки.
Основною проблемою для України у боротьбі
з наслідками усіх економічних криз стало створення та невчасне застосування тих чи інших законодавчих актів по відповідних економічних секторах. Ми можемо апелювати, що в системі правового
регулювання господарських відносин сформована і
продовжує активний розвиток ціла низка інститутів, що потребує або буде потребувати з часом власної кодифікації законодавчих джерел. В окремих
випадках і сьогодні вже можна констатувати про de
facto існуючу інституційну або підгалузеву кодифікацію господарського законодавства поза межами
ГКУ, але в той же час системно-структурно, змістовно узгоджену і підпорядковану йому, наприклад,
Кодекс України з процедур банкрутства.
Дуже важливу групу об’єктів кодифікації складають надзвичайно важливі, так звані функціональні ринки товарів та послуг, що є функціонально
важливою складовою фактично будь-якого ринку
товарів та послуг, спрямованого на їх кінцеве споживання. [2, с. 18-19] Мається на увазі дуже складна ринково організована компонента, яка з однієї
сторони утворює собою цілісну ринкову структуру,
а з іншої є спеціальною складовою будь-якого цілісного ринку окремих, зокрема споживчих товарів
або послуг. Так, інвестиційний ринок є самостійним економічним організмом із своїми інвестиційним попитом, інвестиційною пропозицією, інвестиційною інфраструктурою тощо. В той же час,
суб’єкти господарювання, що уособлюють інвестиційний попит є невід’ємною складовою структури
інвестиційного ринку, водночас утворюють в процесі власної проінвестованої підприємницької діяльності невід’ємну структурну складову відповідних різноманітних товарних ринків, як власне
суб’єкта товарної пропозиції. [3, с. 138]
Тематика законодавчого забезпечення інвестиційного законодавства розглядалась у роботах вчених-господарників, таких як: Р. П. Бойчук, О. М.

Вінник, Д. В. Задихайло, В. В. Кудрявцева, В. І. Кухар, В. С. Мілаш, Таран Л. В., О. В. Шевердіна та
інші. Однак дана тема залишається у науковому вивченні актуальною, адже проблеми достатнього нормативного наповнення та систематизації нормативного матеріалу досі залишаються не вирішеними.
З рештою, критична маса наукових робіт по цих
двох направленнях дозволяє сформувати універсальну теоретичну матрицю для відповідних досліджень, що важливо не тільки для новітніх науковотеоретичних результатів, але й для підвищення якості законодавчого реформування у цих сферах господарювання.
Інвестиційний ринок, ринок інноваційних продуктів складають окремі функціональні ринки, метою функціонування яких є процес забезпечення
майнової основи господарювання, процес розширеного відтворення капіталу, а відтак і господарської
діяльності. Слід зазначити, що згідно статті 139
ГКУ, майном визнається сукупність речей та інших
цінностей (включаючи нематеріальні активи) [4, с.
382]. Звісно, інвестиційне законодавство має відносно тривалий шлях, верніше історію свого розвитку
та яскраву спеціалізацію господарсько-правового
забезпечення. [5, с. 8]
Одним з перших кроків щодо врегулювання відносин у інвестиційній сфері в Україні стало прийняття Закону України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10 вересня 1991 року №
1540a-XII та «Про інвестиційну діяльність» від 18
вересня 1991 року № 1560-XII. Питання щодо особливості режиму іноземного інвестування на території України встановив Закон України «Про режим
іноземного інвестування» від 19 березня 1996 року
№ 93/96-ВР.
Наступним важливим кроком було прийняття
Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності
створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» від 17 лютого 2000 року №
1457-III, який спрямований на захист конкуренції
між суб'єктами підприємницької діяльності, створеними без залучення коштів або майна (майнових
чи немайнових прав) іноземного походження, та суб'єктами підприємницької діяльності, створеними
за участю іноземного капіталу, забезпечення державного захисту вітчизняного виробника та конституційних прав і свобод громадян України. [6, с.
68] Останнім визначено, що спеціальне законодавство України про іноземні інвестиції, а також державні гарантії захисту іноземних інвестицій, визначені законодавством України, не регулюють питання валютного, митного та податкового
законодавства, чинного на території України, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами
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України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (стаття 3 відповідного Закону). Також статтею 5 Закону визначено, що цей
Закон поширюється на підприємства з іноземними
інвестиціями, незалежно від часу внесення іноземних інвестицій, їх реєстрації, у тому числі до введення в дію та протягом дії Закону України від 13
березня 1992 року «Про іноземні інвестиції», Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993
року № 55-93 «Про режим іноземного інвестування» та Закону України "Про режим іноземного
інвестування" від 19 березня 1996 року.
Наступним кроком було прийняття 15 березня
2001 року Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та інвестиційні фонди)»
№ 2299-III. У 2001 році був прийнятий ще один важливий Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою усунення випадків
ухилення окремих підприємств, створених за участю іноземних інвесторів, від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» від 20 грудня 2001
року № 2899-III.
Також у інвестиційному законодавстві існує
спеціальний вектор у регулюванні − це законодавчі
акти, які встановлюють спеціальний правовий режим господарської діяльності у спеціальних (вільних) економічних зонах, регулюють спеціальні правові режими інвестиційної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку та в межах технологічних
парків України. У 1992 році було прийнято Закон
України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»
від 13 жовтня 1992 року № 2673-XII, який визначив
порядок створення і ліквідації, механізм функціонування спеціальних (вільних) економічних зон на
території України, загальні правові і економічні основи їх статусу, а також загальні правила регулювання відносин суб'єктів економічної діяльності
цих зон з місцевими радами народних депутатів,
органами виконавчої влади та іншими органами.
Після затвердження урядом у 1994 року Концепції
створення вільних економічних зон в Україні, саме
Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 1994 року № 167 «Про Концепцію створення
спеціальних (вільних) економічних зон в Україні»,
почалися перші спроби реалізації Закону, зокрема,
створення вільних економічних зон. Також туди
слід віднести Закон України «Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області» від 24 грудня 1998
року № 356-XIV; Закон України «Про спеціальний
режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області» від 24 грудня 1998 року № 357-XIV; Закон
України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в
Луганській області» від 15 липня 1999 року № 970XIV; Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного
розвитку в Житомирській області» від 3 грудня
1999 року № 1276-XIV; Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території
міста Харкова» від 11 травня 2000 року № 1714-III;
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Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області» від 5 квітня 2001 року №
2354-III; Закон України «Про спеціальний режим
інвестиційної діяльності на території міста Шостки
Сумської області» від 18 листопада 2003 року №
1251-IV; Закон України «Про спеціальний режим
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області» від 18 листопада 2003 року № 1250-IV тощо. Також необхідно зазначити щодо відповідного направлення момент прийняття Закону України «Про спеціальний
режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16 липня 1999 року № 991-XI.
Особливістю вітчизняного інвестиційного законодавства є те, що окремі аспекти в інвестиційній
сфері, окрім вищевказаних нормативно-правових
актів, регулюються також нормами господарського, податкового, валютного, банківського, фінансового, митного, цивільного й земельного законодавства, правовими актами про приватизацію,
підприємництво, інноваційну діяльність, цінні папери та фондовий ринок, концесії тощо. До такого
законодавства слід віднести положення Податкового, Господарського, Цивільного, Земельного кодексів та Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 року № 40-IV; Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997
року № 723/97-ВР тощо. [8, с. 15]
Підкреслимо, що значну частину вітчизняного
законодавства становлять міжнародні правові акти,
учасником яких є Україна: багатосторонні міжнародні угоди, конвенції, які спрямовані як на захист
іноземних інвестицій, так і на врегулювання інших
питань. До таких документів можна віднести, зокрема, Конвенцію про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами від 18 травня 1965 року (ратифіковано Законом України від 16 березня 2000 року № 1547-III),
Угодою СОТ «Про пов'язані з торгівлею інвестиційні заходи» (ТРІМС) від 15.04.1994 тощо. Крім
того, в інвестиційній сфері діє велика кількість міжурядових угод про сприяння та взаємний захист інвестицій, які укладаються урядом України із урядами інших країн, та якими регулюються основні
питання взаємин сторін такого договору в галузі інвестиційної діяльності.
Аналіз стану правового регулювання в інвестиційній сфері України свідчить про те, що інвестиційне законодавство потребує подальшого вдосконалення, адже, незважаючи на розгалужену систему правових актів, говорити про цілісну і
взаємоузгоджену систему законодавства наразі передчасно. Стихійні прийняття законодавчих актів
про цих аспектах свідчать про відсутність у законодавця єдиної законодавчої політики з цього питання.
З метою удосконалення законодавчого врегулювання в останній період було ухвалено цілу низку нормативно-правових актів. Так, зокрема, було
прийнято Закон України «Про державно-приватне
партнерство» від 1 липня 2010 року № 2404-VI . Це
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рамковий документ покликаний визначити такі основні принципи державно-приватного партнерства
як: заборона будь-якої дискримінації та обмеження
прав приватних партнерів, крім випадків, передбачених законом; рівність перед законом державних
та приватних партнерів під час провадження діяльності в рамках державно-приватного партнерства;
рівність перед законом державних та приватних
партнерів під час провадження діяльності в рамках
державно-приватного партнерства; узгодження інтересів державного та приватного партнерів з метою досягнення взаємної вигоди та реалізації мети
діяльності в рамках державно-приватного партнерства; справедливий розподіл ризиків, пов'язаних з
виконанням договорів, укладених у рамках державно-приватного партнерства. [7, с. 55]
Максимальне спрощення для суб'єкта інвестиційної діяльності порядку отримання послуг, пов'язаних із підготовкою та реалізацією інвестиційних
проектів, шляхом запровадження принципу «єдиного вікна», покликаний саме на Закон України
«Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна» від 21 жовтня
2010 року № 2623-VI, який набрав чинності 1 січня
2012 року. Також Верховною Радою України було
прийнято в цілому проект Закону України «Про індустріальні парки» 22 березня 2012 року, що визначає правові та організаційні засади створення та функціонування індустріальних парків на території
України (реєстр. № 8396 від 15 квітня 2011 року).
[9, с. 49]
На сьогодні в Україні все ще відбувається процес формування нормативно-правової бази в інвестиційній сфері. На розгляді у Верховній Раді України знаходиться низка законопроектів, що спрямовані на удосконалення регулювання відносин в
інвестиційній сфері. Наприклад, Проект Закону
«Про інвестиційних нянь» розпочалася у січні 2020
року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (World Economic Forum), щодо підвищення
економічної привабливості України та залучення
іноземних інвестицій, буде запроваджено інститут
«Інвестиційна няня». Через шість місяців після цієї
зави проект Закону, який передбачав запровадження нового, для механізму адміністративноправового регулювання інвестиційної діяльності,
інституту було зареєстровано у Верховній Раді України, саме 21 липня 2020 року даний законопроект,
який було зареєстровано під назвою «Про державну
підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями» № 3760. Останній було прийнято у першому читанні.
Відповідним нормативом пропонується надання інвестору зі значними інвестиціями державної підтримки у наступних формах: звільнення від
сплати окремих податків та зборів відповідно до податкового законодавства (суми податків та зборів,
що не сплачуються до бюджету та залишаються в
розпорядженні інвестора зі значними інвестиціями); звільнення від оподаткування ввізним митом
відповідно до митного законодавства нового устаткування (обладнання), що ввозиться виключно для
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реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями на виконання спеціального інвестиційного договору відповідно до умов, визначених законодавством (суми ввізного мита, що не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні
інвестора зі значними інвестиціями); забезпечення
переважного права землекористування земельною
ділянкою державної або комунальної власності для
реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями – надання земельної ділянки державної
або комунальної власності в користування (оренду)
для реалізації інвестиційного проекту зі значними
інвестиціями зі справлянням плати за землю на
умовах, визначених з урахуванням зобов'язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором,
та з переважним правом придбання у власність інвестором зі значними інвестиціями такої земельної
ділянки після спливу строку спеціального інвестиційного договору (крім випадків його дострокового
припинення), якщо таке право передбачено спеціальним інвестиційним договором; забезпечення за
рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та
інших джерел, не заборонених законом, будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв'язку, засобів тепло-, газо-,
водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного
проекту зі значними інвестиціями.
Важливим є те, що даним законопроектом передбачено створення уповноваженої установи, яка
буде здійснювати супровід підготовки та реалізації
інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, а
також сприяти виконанню спеціального інвестиційного договору з боку держави та органу місцевого
самоврядування. Така державна установа буде уповноважена на здійснення своїх повноважень Кабінетом Міністрів України. Для інвестора діяльність
уповноваженої установи буде носити безоплатний
характер. До функцій уповноваженої установи належить: здійснення заходів щодо залучення потенційних заявників для реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями; надання заявникам
організаційної та консультативної допомоги з питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями відповідно до вимог
цього Закону, в тому числі допомоги у підготовці та
поданні заявки, інших документів, необхідних для
реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями; взаємодія з органами державної влади,
органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями; здійснення інформаційно-консультативної підтримки
заявника та інвестора зі значними інвестиціями
щодо виконання спеціального інвестиційного договору; підготовка та подання до уповноваженого органу періодичних (щомісячних, квартальних, річних) звітів про стан супроводу інвестиційних проектів зі значними інвестиціями; розроблення
пропозицій, рекомендацій, планів дій, спрямованих
на поліпшення підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями; рганізація
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навчання та проведення інформаційних заходів з
питань підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями для органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб; виконання інших функцій щодо підготовки та реалізації інвестиційних проектів зі
значними інвестиціями, передбачених законодавством та установчими документами уповноваженої
установи.
На сьогодні в Україні існує велика кількість
нормативно-правових актів, що регулюють відносини в інвестиційній сфері, та в цілому створено
правове підґрунтя для здійснення інвестиційної діяльності. Кожен з названих законодавчих актів та
законопроектів спрямований на удосконалення регулювання відносин в інвестиційній сфері та має
свій предмет та мету. Така розгалужена система нормативно-правових актів свідчить про те, що держава вживає заходи з метою створення в Україні
належних умов здійснення інвестиційної діяльності
шляхом закріплення на законодавчому рівні принципів та правил її здійснення. Але недоліки законодавства можливо подолати за рахунок наукових моделей щодо розвитку інвестиційної сфери. [10, с.
14] А, відтак, в останні роки ведеться активна робота щодо врегулювання відносин в інвестиційній
сфері, а національне інвестиційне законодавство
вживаючи науковий, міжнародний наближається
до стабілізації.
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