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Довіра партнерів та клієнтів – головний пріоритет в роботі будь-якої команди, учасники якої вважають 
себе професіоналами. Рівень співробітників організації, а, відповідно, і самої організації, має відповідати ідеям, 
потребам, бажанням і вимогам тих, хто звертається до них за послугами. Саме тому вже не перший рік 
колектив Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати збирає так званий фідбек – реакцію на 
заходи, до організації яких має відношення Палата. Те ж саме стосується і якості наших послуг.

Саме відгуки учасників тренінгів та семінарів, що проходять, зокрема, в Центрі інформаційної підтримки 
бізнесу на базі КРТПП, дозволяють нам організовувати актуальні для нашого регіону заходи. 

Тематика і формат заходів, організованих Палатою, а також заходи, в яких брали участь представники 
КРТПП протягом 2018 року, доводять наше прагнення бути в центрі бізнес-подій всеукраїнського та міжна-
родного значення. 

Нікого вже не дивує широка географія роботи, що ведеться нашими спеціалістами (Індія, Китай, Аргентина, 
Канада, Ізраїль, Португалія, Польща, Словаччина, Білорусь). Ми також відновили співпрацю з вишами, презен-
туючи роботу Палати студентам та запрошуючи їх на стажування. У нас і надалі підвищують кваліфікацію, 
здобувають нові знання і зв’язки сотні співробітників підприємств і організацій області. Серед головних пріори-
тетів лишається й підтримка соціальних та освітніх проектів.

То ж я закликаю не лише діючих, а й потенційних членів КРТПП до подальшого конструктивного діалогу 
щодо актуальних потреб бізнес-спільноти регіону. Палата дійсно має ресурс, який дозволяє не просто тримати 
бізнес області на нинішньому рівні, а й розвивати його, розвиваючи при цьому національну економіку. Адже 
скільки б ми не зробили, скільки б користі не принесли, ми прагнемо робити більше. 

Нехай Новий рік увійде в кожен дім, кожну родину зі світом, добром і любов’ю, здійснить всі Ваші найпота-
ємніші мрії та сподівання! Цінуйте тих, хто йде поруч із вами, допомагає і підтримує в будь-яких починаннях, 
вірить і шанує, не дивлячись ні на що. 

Щиро бажаємо Вам від усього колективу Торгово-промислової палати міцного здоров’я, душевної гармонії, 
підтримки вірних друзів, уваги близьких, усього самого найкращого! Пам’ятайте, ми відкриті до найамбіт-
ніших ідей і пропозицій. Сила – в дії!

З повагою
Президент Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати                                                                                                      Ірина Саєнко

Дуже швидко й непомітно минув рік, що розпочався в понеділок. Так швидко, ніби робо-
чий тиждень, в якому, замість п’яти, триста шістдесят п’ять днів. Палата за цей період 
вийшла на новий рівень публічності, стала цікавішою для українських та іноземних парт-
нерів. Результати нашої роботи й надалі лишаються нашими найкращими візитівками, і 
ми з оптимізмом чекаємо на виклики чергового «робочого тижня».
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У 2019 році в Кіровоградській регіональній тор-
гово-промисловій палаті розпочне свою роботу 
канадсько-український проект підтримки торгівлі та 
інвестицій (CUTIS).

Проект СUTIS у партнерстві з Кіровоградською 
РТПП забезпечуватиме регіональний бізнес інфор-
мацією та технічною допомогою, необхідною для 
експорту українських товарів до Канади та залучення 
канадських інвестицій до України. Особлива увага 
приділятиметься п’яти пріоритетним групам товарів 
та послуг, які мають найбільший потенціал на канад-
ському ринку, а саме: ІТ-послугам, виробництву одягу, 
взуття, меблів, кондитерських виробів.

Для компаній з усіх інших секторів економіки 
фахівцями проекту СUTIS розроблено покроковий 
посібник з експорту до Канади «I CAN EXPORT», 
електронну версію якого можна знайти на сайті 
Проекту cutisproject.org. Він охоплює більшість питань, 
з якими стикаються українські експортери.

Представники Кіровоградської РТПП вже про-
йшли навчання за програмою проекту та отримали 

кваліфікацію тренерів з експорту до Канади. Наразі, 
в Кіровоградській РТПП планується проведення 
пілотного тренінгу з експорту до Канади, що пройде 
6 лютого. Мета тренінгу — підвищення спроможності 
українських підприємств для успішного експорту това-
рів та послуг до Канади шляхом навчання ключовим 
навичкам та особливостям ведення зовнішньоеконо-
мічної діяльності з Канадою в рамках Угоди про вільну 
торгівлю між Канадою та Україною (CUFTA).

Також в рамках проекту протягом 2019–2020 років 
будуть проводитися навчальні курси та консультації 
для підприємців, які зацікавлені в експорті до Канади 
та хочуть дізнатися про перспективи просування свого 
товару на цьому ринку.

Отже, усіх членів Регіональної палати, кому цікава 
тема експорту до Канади, запрошуємо брати участь 
у заходах проекту та слідкувати за нашими анонсами 
на сайті Кіровоградської РТПП chamber.kr.ua та на 
нашій сторінці у Facebook.

I Can Export To Canada
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РАДА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
КІРОВОГРАДЩИНИ: ПІДСУМКИ ТА ПЛАНИ 

3 грудня 2018 року в обласній філармонії пройшов найбільший регіональний форум області — 
Рада регіонального розвитку. Участь у заході, що проходив у форматі діалогу, взяли голови 
районних державних адміністрацій, міські голови, очільники селищних та сільських рад. Учас-
ники підбили підсумки роботи за останні роки та озвучили основні стратегічні напрямки на 
майбутнє.

Модерував засідання Ради регі-
онального розвитку голова облдер-
жадміністрації Сергій Кузьменко. 
Учасниками форуму стали понад 
сімсот представників із усіх райо-
нів області, а також народні депу-
тати, голова обласної ради, голови 
райдержадміністрацій, керівники 
міст, сіл, селищ, об’єднаних терито-
ріальних громад, депутати місцевих 
рад усіх рівнів, керівники закладів 
та провідних підприємств облас-
ті, серед яких і президент КРТПП 
Ірина Саєнко.

Відкриваючи засідання, Сер-
гій Кузьменко окреслив пріори-
тетні напрямки економічного та 
соціально-культурного розвитку 

Кіровоградщини. Основну увагу 
керівник ОДА приділив впрова-
дженню реформ, зазначивши, що 
Президент України поставив чітке 
завдання: розпочаті реформи мають 
бути втілені в життя. За словами 
голови облдержадміністрації, пер-
ші наслідки змін необхідно чекати 
не один рік.

«Ми повинні інформувати людей, 
що реформи втілювати складно, але 
саме їх реалізація дасть можливість 
у майбутньому жити в кращих умо-
вах. Завдання номер один, що ста-
вить Президент, — пояснити людям, 
які реформи відбуваються в країні, 
який від них очікується результат. 
Завдання номер два — повідомити, 

що в нас є послідовність, перспекти-
ви і плани на найближчий час. А для 
цього треба почути думку людей 
і врахувати їх побажання», — під-
креслив Сергій Кузьменко.

Голова обласної ради Олександр 
Чорноіваненко зазначив, що розви-
ток регіону, перш за все, залежить 
від підприємців та зарплати, яку 
вони виплачують своїм працівни-
кам. За його словами, обласна влада 
мотивує соціально відповідальний 
бізнес підвищувати зарплати.

«Найбільші надходження до міс-
цевих і обласного бюджетів — це 
податок із заробітної плати. У Кіро-
воградській області середня заробіт-
на плата на півтори тисячі гривень 
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менша, аніж у середньому по Укра-
їні. Якщо ми зможемо зрівнятися, 
то обласний бюджет додатково 
отримуватиме 38 мільйонів гри-
вень», — наголосив Олександр 
Чорноіваненко.

За словами голови облдержад-
міністрації, найуспішніша сьогод-
ні реформа — децентралізаційна, 
позитивні результати якої суспіль-
ство вже відчуло. Зокрема, фінан-
сова децентралізація відбулася на 
всій території області. У 2014 році 
видатки місцевих бюджетів області 
загалом складали понад 5 мільярдів 
гривень, а на сьогодні це майже 15 
мільярдів гривень. Керівник ОДА 
навів приклад обласного центру, 
де за кошти місцевого бюдже-
ту в останні кілька років придба-
но новий громадський транспорт, 
відремонтовано заклади охорони 
здоров’я.

Міський голова Кропивниць-
кого Андрій Райкович детальніше 
розказав про ключові етапи розвит-
ку обласного центру у 2015–2018 
роках. Так, згідно з показниками 
соціально-економічного розвитку 
Кропивницького ключові процеси 
фінансової децентралізації, особли-
во на початку, суттєво вплинули на 
міське господарство. Мова йшла, 
зокрема, про створення комуналь-
ного транспортного підприємства 
як дієвої противаги монополії при-
ватних перевізників. Крім того, у 2,5 
рази зросло фінансування житло-
во-комунального господарства, що 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

дозволило здійснювати капіталь-
ний ремонт доріг та прибудинко-
вих територій.

«Вперше за 50 років капіталь-
но ремонтується один з найбільших 
шляхопроводів обласного центру — 
міст на провулку Об’їзному. Вперше 
за 25 років коштом міського бюджету 
збудовано житлову дев’ятиповерхів-
ку. Багато зроблено в медицині і осві-
ті», — зазначив Андрій Райкович.

Планів на майбутнє, за слова-
ми очільника міста, також чимало. 
В місті будується прозорий офіс 
надання соціальних та інших допо-
мог, в планах створити сучасний 
50-метровий басейн для плаван-
ня. Місту необхідно добудувати 
хірургічний корпус лікарні швидкої 
медичної допомоги, на що потріб-
но не менше 200 мільйонів гривень. 
У черзі на реставрацію стоять пло-
ща Героїв Майдану та центральна 
Набережна.

Продовжуючи тему децентра-
лізації, директор відокремленого 
підрозділу «Центр розвитку міс-
цевого самоврядування у Кірово-
градській області» Олег Яременко 
повідомив, що спроможність об‘єд-
наних територіальних громад Кіро-
воградської області (вже створено 
20 ОТГ) значно вища, ніж в інших 
регіонах України.

«Показник дотаційності від дер-
жави не перевищує 20%. Це є озна-
кою якості створених об’єднаних 
громад, які в майбутньому зможуть 
забезпечувати свої потреби без уча-
сті держави», — підкреслив Олег 
Яременко.

А голова однієї з перших об’єд-
наних громад області — Новоу-
країнської — Олександр Корінний 
додав, що реформа децентралізації 
позитивно вплинула і на сільські 
території.

«Для якісних змін в першу чер-
гу потрібні ресурси. Бюджет нашої 
території щороку збільшувався, зав-
дяки фінансовій децентралізації та 
переправленню податкових зборів: 
із 30 мільйонів гривень у 2016-му до 
140 мільйонів — у нинішньому році. 
Наша громада має можливість роз-
поряджатись 6 тисячами гектарів 
земель сільськогосподарського при-
значення. Передача цього ресурсу 
в руки людей, які живуть і працюють 
на цій території, було надзвичайно 
важливим рішенням», — наголосив 
Олександр Корінний.

Інформуючи про економіч-
ний розвиток регіону,  на регіо-
нальному формі зауважили, що на 
території області працює багато 
успішних компаній. Однією з таких 
є науково-виробниче підприєм-
ство «Радій», яке має значні успі-
хи у відкритті нових ринків. Цього 
року це підприємство уклало уго-
ду з американськими партнерами 
на виробництво і поставку в США 
систем безпеки для атомних станцій 

ЕКОНОМІКА
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(матеріал про це розміщено у попе-
редньому номері журналу — ред.)

Говорячи про сільське господар-
ство, очільник ОДА зазначив, що 
останніми роками аграрії збира-
ють рекордні врожаї соняшнику, 
який переробляється на підпри-
ємствах області. Завдяки цим під-
приємствам створено сотні нових 
робочих місць, збільшено надхо-
дження до бюджетів.

Про розвиток видобувних під-
приємств Сергій Кузьменко поін-
формував у контексті питання 
ремонту доріг, оскільки вони забез-
печують підрядників щебеневою 
продукцією. Керівник ОДА під-
креслив, що Уряд визначив пріо-
ритетом побудову в державі нових 
доріг європейської якості.

«За останні три роки Кірово-
градщина отримала майже 3 мільяр-
ди гривень на дороги — це найбільша 
інвестиція за роки незалежності. 
І сьогодні ми вже чуємо гарні відгуки 
від людей щодо якості відремонтова-
них доріг в області», — підкреслив 
Сергій Кузьменко.

Окрім державних доріг цього 
року було відремонтовано 100 кіло-
метрів місцевих доріг за рахунок 
коштів Дорожнього фонду, ця робо-
та буде продовжена і наступного 
року. Голова облдержадміністрації 
також зауважив, що в області з’яви-
лися нові логістичні рішення — річ-

ОСВІТА

ку Дніпро почали використовувати 
як водний шлях доставки вантажів, 
що дало змогу розвантажити від 
великовагового транспорту авто-
мобільні магістралі.

Голова облдержадміністра-
ції також відзначив, що жителі 
області відчули позитивні резуль-
тати і від освітньої реформи. Чоти-
ри роки тому на освітню галузь 
області спрямовувалося 1 мільярд 
800 тисяч гривень, сьогодні ця 
сума складає 4,5 мільярда гривень. 
В області створено освітні округи, 
придбано 45 шкільних автобусів 
і минулорічне зовнішнє незалеж-
не оцінювання показало, що якість 
шкільної освіти в області виросла.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Говорячи про позитивні зміни 
в галузі охорони здоров’я, керівник 
ОДА звернув увагу, що за останні 
роки в медицину області інвесто-
вано понад 400 мільйонів гривень, 
зокрема в оновлення закладів. Капі-
тальні ремонти проведено в дитячій 
обласній лікарні, обласній лікарні, 
кардіодиспансері, онкодиспансері, 
госпіталі для ветеранів війни і стан-
ції переливання крові. У рамках 
проекту «Здоров’я наших дітей» 
в районних лікарнях відкриваються 
відремонтовані дитячі відділення.

«Ми з вами показали нову якість 
обласних та районних закладів охо-
рони здоров’я. Сьогодні це ж потрібно 
зробити в селищах, селах та об’єд-
наних територіальних громадах. 
Нині зусилля спрямовано на ком-
форт сільського населення», — наго-
лосив Сергій Кузьменко.

Невтішним, щоправда, у Кіро-
воградській області лишається 
рівень онкозахворюваності, пові-
домив учасникам форуму народний 
депутат України Костянтин Яриніч. 

Він у два рази перевищує середньо-
український показник. Саме тому 
нардеп захищатиме на найвищому 
державному рівні програму раді-
аційного захисту населення, яка 
має на меті зменшити показник 
онкозахворювань.

ПІДСУМКИ

Завершуючи свій виступ, Сергій 
Кузьменко зазначив, що голови рай-
держадміністрацій і представники 
органів місцевого самоврядуван-
ня повинні орієнтуватись у своїй 
роботі на думку людей, які живуть 
у місті, селі чи селищі, яким вони 
опікуються.

«Люди — наш головний радник. 
Необхідно провести такі ж засі-
дання у всіх районах області. Тре-
ба порадитися з людьми, щоб вони 
вказали вам на першочергові завдан-
ня. Усі ідеї ми систематизуємо і роз-
робимо перспективний план роботи 
на найближчі три роки — «дорожню 
карту», де буде зазначено завдання 
для органів державної влади і місце-
вого самоврядування», — підсуму-
вав Сергій Кузьменко.

За матеріалами сайтів 
ОДА, обласної та міської рад
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НОВА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ: СПІЛЬНІ ДІЇ УРЯДУ ТА БІЗНЕСУ
Основоположними пріоритетами уряду повинні бути формування інноваційної промислової 
економіки, захист і просування інтересів українського виробника, який має бути захищеним і 
підтриманим фінансовими ресурсами.

Враховуючи необхідність збе-
реження поступального руху 
в напрямі проведення нової інду-
стріалізації, Торгово-промислова 
палата України, спільно з Комі-
тетом по державно-приватному 
партнерству при ТПП України, 
Мінекономрозвитку й іншими 
органами державної та місцевої 
влади, провела чергову конферен-
цію «Нова індустріалізація: спіль-
ні дії уряду та бізнесу» за участю 
прем’єр-міністра України Володи-
мира Гройсмана.

За словами очільника уряду, 
діалог із бізнесом завжди є дуже 
позитивним, оскільки дозволяє 
формувати якісне середовище для 
економічного зростання.

«Ми маємо 11 кварталів поспіль 
економічний ріст. Це хороший сиг-
нал, але ми розуміємо, що цього недо-
статньо для вирішення проблем. Ми 
можемо зростати на рівні 5–7%. 
А вигодонабувачем цього зростання 
має стати український народ», — 
сказав Володимир Гройсман.

Забезпечити такий ріст, впевне-
ний прем’єр-міністр, можна шля-
хом реалізації економічної політики 
уряду.

«Наше завдання — підтриму-
вати фінансову стабільність і інве-
стувати в економічне зростання. 
Наші пріоритети: покращення біз-
нес-клімату, нова система управлін-
ня держсектором, чесна і прозора 
приватизація, входження інвести-

цій у реальний сектор, зменшення 
залежності від імпорту в енергети-
ці і розвиток власної бази», — додав 
Володимир Гройсман.

Ключовим елементом, що доз-
волить реалізувати намічені плани, 
стане виконання збалансованого 
Державного бюджету України на 
2019 рік, який містить стимули 
промислового розвитку, передба-
чає реалізацію великих інфраструк-
турних проектів, а також забезпечує 
фінансування соціальних реформ, 
передусім в освіті та медицині. Так, 
із наступного року запрацюють 
Фонд підтримки інновацій із обся-
гом фінансування 300–350 млн. 
грн, Фонд енергоефективності із 
бюджетом майже 14 млрд. грн, три-
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ватиме робота над запуском Екс-
портно-кредитної агенції. Також 
будуть продовжені програми сек-
торальної підтримки, в тому чис-
лі щодо пільг при модернізації 
виробництва.

«Україна потребує відновлення 
індустріального потенціалу. Я пере-
конаний у тому, що наша держава 
здатна не тільки займати передо-
ві позиції в сфері АПК, а й стати 
привабливим виробничим майдан-
чиком для вітчизняних і глобаль-
них компаній. Сильні індустріальні 
традиції, поряд із розвиненою про-
мисловою базою, дозволяють нам не 
починати розбудову промисловос-
ті «з нуля», а вже сьогодні мати 
позитивні результати від втілен-
ня підходу «smart-спеціалізацій» 
у поєднанні із розвитком кластерів 
і перспективних національних лан-
цюгів доданої вартості», — сказав 
президент ТПП України Геннадій 
Чижиков.

Під час гала-сесії «Україна 2019: 
візія економічного зростання» 
обговорили основні питання про-
мисловості, інновацій, фінансів та 
експорту.

Учасники дискусії також наго-
лошували на необхідності створен-
ня Фонду розвитку промисловості, 
розробки та прийняття ключових 
документів, що визначатимуть 
вектор розвитку промисловості 
України.

Серед найболючіших питань, із 
якими стикається бізнес при реа-
лізації інноваційно-промисло-
вих проектів, учасники назвали 
обмеженість джерел фінансуван-
ня та недоступність їх для малого 
та середнього бізнесу. Водночас, 
розвиток інфраструктури, циф-
ровізація промисловості та впро-
вадження проектів «зеленої» 
енергетики є ефективними інстру-
ментами, які пост упово вже 
впроваджуються.

Панельні дискусії цього року 
акцентували увагу на темі «Як 
провести успішну індустріаліза-
цію України в умовах фінансового 
дефіциту? Чинні та перспективні 
інструменти державної та недер-
жавної підтримки промисловості». 
У них взяли участь представники 
урядових і банківських структур, 
у тому числі міжнародних фінансо-
вих організацій, бізнесу, обласних 
і місцевих державних адміністрацій, 
науковці та потенційні інвестори.

Нагадаємо, що на попередній 
конференції «Нова індустріаліза-
ція: виклики, можливості та пер-
спективи для України» було спільно 
започатковано нову українську 
платформу для ефективного діа-
логу між бізнесом і представника-
ми влади для вирішення актуальних 
питань щодо подальшого промис-
лового розвитку країни.

За матеріалами 
прес-служби ТППУ
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МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ ПРОВЕЛО КРУГЛИЙ СТІЛ ЩОДО 
ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНИХ КАДРІВ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

25 жовтня 2018 року за ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
на базі Київського національного університету культури та мистецтв відбувся круглий стіл 
«Актуальні питання підготовки кадрів сфери туризму». Участь у заході взяли представники 
Міністерства, представники ВНЗ України, науковці, представники громадських організацій, 
бізнесу, регіональних структурних підрозділів місцевих органів влади з питань туризму з За-
поріжжя, Житомира, Львова, Краматорська, Сєверодонецька, Сум, Кропивницького, Полтави, 
Херсона, Дніпра, Мелітополя та Києва.

Директор департаменту туриз-
му та курортів Мінекономрозвитку 
Оксана Сердюк у своєму виступі 
наголосила на важливості модер-
нізації підходів до професійної 
підготовки кадрів для туристич-
ної індустрії в Україні.

«Українські фахівці знані не тіль-
ки на вітчизняному ринку але мають 
попит і за кордоном, де вони працю-
ють у готелях, музеях, екскурсійних 
фірмах. В туріндустрії України без-
посередньо чи опосередковано працев-
лаштовано близько 1 млн. людей, від 
яких залежить оцінка туристами 
якості українського туристичного 
продукту та подальше зростання 
туристичного потоку до нашої кра-

їни. Згідно зі Стратегією розвитку 
туризму та курортів на період до 
2026 року організація та вдоскона-
лення системи якісної підготовки 
фахівців сфери туризму та курортів 
та інших сфер діяльності в туризмі, 
розробка програм підвищення ква-
ліфікації фахівців галузі є одним зі 
стратегічних завдань», — зазна-
чила Оксана Сердюк.

В рамках круглого столу відбу-
лись дискусії щодо необхідності 
підготовки стандарту вищої осві-
ти за спеціальністю 242 «Туризм» 
для другого (магістерського) рів-
ня вищої освіти, розширення кола 
ВНЗ, залучених до підготовки 
кадрів за рівнем доктора філософії 

за спеціальністю туризм, дотриман-
ня міжнародних стандартів підго-
товки гідів, підтримки ініціативи 
запровадження нових туристичних 
спеціальностей, долучення до між-
народних програм стажування для 
студентів і випускників — майбут-
ніх фахівців з туризму і ресторан-
но-готельного бізнесу.

За підсумками круглого сто-
лу сформують рекомендації щодо 
подальшого удосконалення систе-
ми професійної підготовки фахів-
ців сфери туризму та курортів та 
інших сфер діяльності, пов’язаних 
із туризмом.

За матеріалами прес-служ-
би Мінекономрозвитку
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЕФІОПІЯ

До Посольства України в Федеративній Демократич-
ній Республіці Ефіопія надійшло звернення від Гене-
рального менеджера компанії «Ultimate Engineering 
Plc» Ісехак Керд Ісехак з проханням про надання спри-
яння в пошуку українських виробників електромеха-
нічного обладнання, які готові експортувати продук-
цію на ефіопський ринок, а також створювати спільні 
підприємства для участі в проектах зрошування.
У разі зацікавленості рекомендуємо звертатися безпосе-
редньо до компанії за наступними контактними даними:
ULTIMATE ENGINEERING PLC
Phone: +251-11-4668080, +251-11-4668081
Email: infoethioultimate@gmail.com

КОНГО / ГРЕЦІЯ

Конго-Грецька торгова палата «Congrec» має 
членів, які зацікавлені у створенні комерцій-
них відносини на придбання таких товарів:
1. Томатна паста в різних розмірах упаковки
2. Червона чечевиця
3. Оливки (цілі та шматочки)
Africa Support Office
Kinshasa, Gombe R.D.C., 
Phone: +243 813496935
Europe Support Office
Athènes‐Grèce, Av. Mesogeion No. 90‐92,
Phone: +30 210 6911803

ТУНІС

Туніська компанія «NEWORLD» зацікавлена 
у співробітництві з українськими виробниками 
та експортерами соняшникової олії, 
пшениці та горіхів. У разі зацікавленості звертатись 
за контактними даними:
Mohamed Borhan Khiari
«NEWORLD» 8, rue Manoubi Jarjar, Menzeh 9, Tunis
Phone: +21622300000
Еmail: mb.khiari@yahoo.fr

ЧЕХІЯ

Чеська компанія «CONTECHIN s. r. o.» зацікавлена 
в постачанні в Україну обладнання та технологій 
для переробки мінеральної сировини, біомаси та 
виробництва електроенергії з біомаси (біогазові 
станції, котли, електростанції на біомасі).
У разі зацікавленості звертатись за вказаними 
контактними даними:
Борживой Мінарж (BORIVOJ MINAR), директор
Uzka 162, 790 81 Ceska Ves
Phone: +420 602734223
Email: minar@contechin.eu
www.contechі.eu

ГРЕЦІЯ

Грецька Компанія VERTEPLAN S.A. (м. Патра) 
зацікавлена у співпраці з українськими виробниками 
кукурудзи. Ваші пропозиції і запити просимо 
надсилати за вказаними контактними даними:
Биковець Вячеслав Михайлович
Phone: 044-486-38-82, 097-974-44-31
Email: office@smpu.kiev.ua, 
vyacheslav.bykovets@gmail.com

ТАДЖИКИСТАН

До Посольства України у Республіці Таджикистан 
надійшло звернення від підприємства ТОВ «Sayohat-
Tijorat va Maryam Oil» щодо налагодження 
співробітництва з українською стороною за 
низкою потенційно перспективних напрямків.
Серед іншого ТОВ «Sayohat-Tijorat va Maryam Oil» 
висловило зацікавленість у закупівлі низки товарних 
позицій української продукції. До них належать:
хімічна сировина (задля виготовлення медичних 
препаратів), медичне обладнання, медичні 
препарати, продукти харчування (цукор-пісок, цукрова 
сировина, олія та ін. продукти широкого вжитку).
Republic of Tajikistan, Shahrinav district,
Sabo village community, Qahramon area,
Firdavsi street 10.
Phone: +992 931-01-10-27; +992 917-84-67-69; 
+992 900-55-03-12.
Email: mr.rakmullokh@mail.ru



Діяльність КРТПП

У КРТПП ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ
БІЗНЕСУ РЕГІОНУ З АРГЕНТИНСЬКОЮ ДЕЛЕГАЦІЄЮ

14

ПРЕЗИДЕНТ КРТПП ВЗЯЛА УЧАСТЬ В ОСВІТНЬО-
ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ ФОРУМІ

15

ТУРНІР «СТРАТЕГІЯ ФІРМИ – 2018» ВЧЕТВЕРТЕ ЗІБРАВ
МАЙБУТНЮ БІЗНЕС-ЕЛІТУ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ

Цьогорічний турнір зібрав більше п’ятисот учасників
16

ТУРНІР «СТРАТЕГІЯ ФІРМИ – 2018» ВЧЕТВЕРТЕ ЗІБРАВ
МАЙБУТНЮ БІЗНЕС-ЕЛІТУ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ

16

25-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО 
ІНСТИТУТУ ІМЕНІ РОБЕРТА ЕЛЬВОРТІ

18



14 |

Діяльність КРТПП

ЗОВНІШСЕРВІС    ●    3-2018

У КРТПП ВІДБУЛАСЯ ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ 
БІЗНЕСУ РЕГІОНУ З АРГЕНТИНСЬКОЮ ДЕЛЕГАЦІЄЮ

Близько 20 підприємців обмінялися думками про співпрацю з керівником торгово-економічного 
відділу Посольства Аргентинської Республіки в Україні Аріелем Максом Санчесом Ромеро.

6 листопада 2018 року на Кіровоградщину 
з робочим візитом завітала делегація Посольства 
Аргентинської Республіки в Україні на чолі з керів-
ником торгово-економічного відділу Аріелем Максом 
Санчесом Ромеро. Участь в зустрічі, що проходила 
в приміщенні регіональної палати, взяли також екс-
перт торгово-економічного відділу Посольства Олена 
Щеннікова, президент Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати Ірина Саєнко та дирек-
тор департаменту економічного розвитку і торгівлі 
Кіровоградської ОДА Ніна Рахуба, а також близько 
20 підприємств і організацій області.

У своєму вітальному слові Ірина Саєнко зазначила, 
що подібні зустрічі нерідко стають результативними, 
адже Палата не просто прагне розвивати зовнішньо-
економічну діяльність місцевих підприємств, а й 
робить це досить ефективно, маючи у своєму розпоря-
дженні досвід кращих фахівців цієї галузі. Прикладом, 
за словами Ірини Анатоліївни, можуть служити під-
приємства-члени КРТПП, які вже співпрацюють 
з аргентинським бізнесом (експорт гідравлічних насо-
сів, імпорт сільськогосподарської техніки тощо).

Пан Аріель Макс Санчес Ромеро, у свою чергу, пові-
домив, що українсько-аргентинське співробітництво 
має гарні перспективи. Адже зв’язок між Посольством 
Аргентинської Республіки та регіональними палатами 
в Україні добре налагоджений. Крім того, помітні й 

результати роботи Аргентинсько-української торго-
во-промислової палати. Зокрема, український бізнес 
завжди має найактуальнішу інформацію щодо експорт-
них пропозицій аргентинських підприємств, тендерів 
та виставок.

Під час презентацій економічного, соціального та 
культурного потенціалу Аргентини, а також показ-
ників двосторонньої торгівлі з Україною пан Аріель 
Макс Санчес Ромеро підкреслив, що нині є усі пере-
думови для суттєвого покращення цих показників. 
Адже співпраця між країнами налічує уже 25 років, 
підписано близько 30 угод у галузі торгівлі й дотичних 
сферах, що суттєво спрощують торгівлю між країнами.

Після презентацій учасники зустрічі обговорили 
питання розвитку торговельно-економічних відносин 
на регіональному рівні. За словами пана Аріеля Макса 
Санчеса Ромеро, основні напрямки, які мають гарні 
перспективи поглиблення співпраці на регіональному 
рівні, — це переробна промисловість, сільськогоспо-
дарське машинобудування, альтернативна енергетика. 
Він також висловив зацікавленість у співпраці в галузі 
культури та туризму.

Наприкінці зустрічі відбувся традиційний обмін 
сувенірами.

Прес-служба / 6.11.2018.
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ПРЕЗИДЕНТ КРТПП ВЗЯЛА 
УЧАСТЬ В ОСВІТНЬО-
ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ 
ФОРУМІ

Форум «Освіта, бізнес, влада – стратегічне 
партнерство», який 20 листопада 2018 року 
проходив в приміщенні ПАТ «НВП «Радій», при-
святили визначенню пріоритетних напрям-
ків розвитку стратегічного партнерства 
освіти, бізнесу та влади, розробці механізмів 
його реалізації та стимулюванню активнішої 
співпраці суб’єктів ринків освітніх послуг та 
праці в регіоні.

Ініціатором заходу, який організували Управління 
освіти міської ради та генеральний директор «Компанії 
Інтелектуальних Технологій» Віталій Паздрій, висту-
пила начальник міського управління освіти Лариса 
Костенко, назвавши інтеграцію інтелектуального 
ресурсу в розвиток місцевого бізнесу «місією 
Форуму».

Робота проходила у форматі панельних диску-
сій за інтересами учасників і була розділена на три 
частини: «Кропивницький — перспективне сере-
довище бізнес-процесів», «Підприємницька освіта 
в Кропивницькому: успішний досвід взаємодії освіти 
і бізнесу» та «Освітній підприємницький кластер — 
тріада розвитку: освіта, бізнес, влада».

Учасниками діалогу між владою, бізнесом та осві-
тою стали представники місцевого самоврядування, 
бізнесу, ділових, освітніх, наукових кіл, фінансових 
організацій та установ, частина з яких стали спіке-
рами заходу.

Так, у своїх виступах під час першої панельної 
дискусії міський голова Андрій Райкович та секре-
тар міської ради Андрій Табалов торкнулися питань 
перспектив бізнес-середовища обласного центру та 
інституційних кроків щодо формування довготривалої 
співпраці між освітою і владою з метою нарощування 
кадрового потенціалу. Про успішний досвід взаємодії 
освіти і бізнесу та основні аспекти розвитку підпри-
ємницької освіти в Кропивницькому говорила Лариса 
Костенко.

Президент КРТПП Ірина Саєнко взяла участь 
у другій панельній дискусії форуму. Темою її виступу 
було «Сприяння формуванню сучасної промислової, 
фінансової і торгової інфраструктури міста».

«Не треба шукати потенціал розвитку нашого регі-
ону за його межами. Він — тут, в наших студентах, 
в нашій освіті, в нашому малому і середньому бізнесі. 
Давайте спільно розвивати освітні бізнес-програми 
для молоді, розширювати стажування студентів на 
підприємствах області, надавати підтримку перспек-
тивним кадрам, забезпечувати їм гідні умови роботи 
і життя. Тільки тоді вони стануть надійною опорою 
країні і нам з вами», — зазначила Ірина Саєнко.

Серед спікерів були також керівники підпри-
ємств-членів регіональної торгово-промислової 
палати. Так, член Ради ФРУ, співвласник і голова 
Наглядових рад компаній «Гідросила ГРУП» 
і «Ельворті ГРУП» Павло Штутман та голова наг-
лядової ради ПАТ «НВП «Радій», голова правління 
обласного відділення УСПП Євгеній Бахмач при-
святили свої виступи профорієнтаційній діяльності 
бізнесу, причинам відтоку кадрів за межі міста й кра-
їни, а також конкретним крокам щодо вирішення 
кадрової проблеми в місті.

Про підтримку учнів та студентів говорили й 
інші члени Палати — зокрема, директор Швейного 
виробництва «Мрія- Є» Інна Чижик та начальник 
регіонального відділення ПАТ АБ «Південний» 
Алла Гайдерова.
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ТУРНІР «СТРАТЕГІЯ ФІРМИ – 2018» ВЧЕТВЕРТЕ ЗІБРАВ 
МАЙБУТНЮ БІЗНЕС-ЕЛІТУ ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ 

З 19 листопада до 14 грудня 2018 року, за підтримки регіональної торгово-промислової палати, 
в Кропивницькому проходив ІV Міський бізнес-турнір «Стратегія фірми», ініційований началь-
ником управління освіти міської ради Ларисою Костенко. Одним із організаторів заходу вже 
традиційно виступив генеральний директор Компанії Інтелектуальних Технологій Віталій 
Паздрій. Цьогорічний турнір зібрав більше п’ятисот учасників.

Учасники традиційно змагалися 
в декількох лігах: учнівській, сту-
дентській, лізі наставників та лізі 
закладів освіти. Свої сили у біз-
нес-симуляції спробували учні і вчи-
телі закладів загальної середньої 
освіти, студенти і викладачі закла-
дів професійно-технічної та вищої 
освіти.

У боротьбі за першість свого 
підприємства на ринку бізнес-си-
муляції ViAL+ учасники поринули 
у світ економіки та бізнесу, відчули 
смак «живої» конкуренції та навчи-
лися досягати високих результатів, 
відкриваючи для себе секрети ефек-
тивного управління виробничим 
підприємством.

За словами Лариси Костенко, 
метою запровадження бізнес-симу-
ляції є виявлення і допомога у ста-

новленні представників майбутньої 
економічної та бізнес-еліти, спо-
нукання молоді до чіткого вибору 
професії, зокрема в економічній 
сфері, націленість її на ефективне 
навчання.

Новинкою цьогорічного турніру 
стала ще одна Ліга — «Акули біз-
несу», учасниками якої стали під-
приємці, працівники підприємств 
та бізнес-організацій міста. Змаган-
ня в рамках нової для турнір Ліги 
проходили за підтримки президен-
та КРТПП Ірини Саєнко, яка допо-
могла організувати підприємців для 
ефективнішої участі в проекті. Крім 
того, участь в турнірі взяли двоє 
представників Палати.

На думку організаторів, участь 
у турнірі бізнесменів-практиків 
дозволила їм порівняти власне 

робоче місце в реальному бізнес-се-
редовищі з кріслом директора ново-
го віртуального підприємства.

Очний етап турніру проходив 
на базі НВО № 16, НВО № 32 та 
Економіко-технологічного інсти-
туту імені Роберта Ельворті.

За умовами турніру, в управ-
ління всім учасникам надавалась 
тренінгова фірма та стартовий капі-
тал. Головне завдання — налагоди-
ти виробництво й розвинути своє 
підприємство настільки, щоб воно 
стало лідером за прибутками й мало 
провідні позиції на ринку у серед-
овищі комп’ютерної програми — 
бізнес-симуляції ViAL+.

Конкурентами у досягненні 
мети виступали компанії інших 
учасників турніру. Кожен мав мож-
ливість досягнути вершини під-
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приємництва, набувши досвіду й 
використавши свою логіку, умін-
ня, навички і знання. Визначення 
переможців відбувалося на основі 
автоматичного комплексного рей-
тингу бізнес-симулятора.

Крім самого змагання у системі 
бізнес-симуляції ViAL+, в рамках 
турніру відбувся конкурс реклами, 
який мав три номінації: «ЕТІ імені 
Ельворті», «Торгово-промисло-
ва палата» та ТДВ «Інтерресур-
си». Для участі у конкурсі реклами 
необхідно було зняти відеокліп, 
відеоролик чи зробити відеопре-
зентацію. Обов’язковою умовою 
була зйомка реклами на визначених 
підприємствах.

Церемонія нагородження пере-
можців та призерів і закриття тур-
ніру проходило у  приміщенні 
регіональної торгово-промисло-
вої палати.

Вітаючи учасників турніру із 
завершенням цікавої та напруженої 
боротьби, президент КРТПП Іри-
на Саєнко висловила впевненість 
у тому, що бізнес-турнір «Страте-

гія фірми» набирає обертів, роз-
ширює свої горизонти, відкриває 
нові таланти і буде продовжений 
в наступному році.

Результати змагань та імена 
переможців оголошували ініціа-
тор та координатор турніру Лариса 
Костенко та Віталій Паздрій.

У  « Лізі  закл ад ів  освіти» 
ІV Міського бізнес-турніру «Стра-
тегія фірми Кропивницький — 
2018» переміг Дмитро Сотніченко 
з НВО№ 25. Переможцем «Ліги 
наставників» став Ігор Котов із 
ЗОШ № 4, «Студентська ліга» під-
корилася Ігорю Меркулову з Доне-
цького національного медичного 
університету, серед акул бізнесу 
кращою виявилася представниця 
АБ «Південний» Олександра Рагу-
ля. А «Учнівська ліга» отримала 
цьогоріч відразу 20 переможців, 
які представляли на турнірі загаль-
ноосвітні навчальні заклади облас-
ного центру.

Конкурс реклами у номінації 
«Кіровоградська регіональна тор-
гово-промислова палата» виграв 

Едуард Соф’янчук. Його рекламний 
ролик можна знайти на офіційному 
сайті КРТПП.

Номінацію «Економіко-техно-
логічний інститут імені Роберта 
Ельворті» виграли Сергій та Мат-
вій Матвієнки. А перемога в номі-
нації «Інтерресурси» дісталася 
Сергієві Матвієнку, Анастасії Тата-
ровій та Наталії Хоменко.

Нагороджували переможців та 
призерів конкурсу реклами пре-
зидент КРТПП Ірина Саєнко, 
декан факультету економіки ЕТІ 
імені Роберта Ельворті Олександр 
Тертиця та фінансовий дирек-
тор ТДВ «Інтерресурси» Оксана 
Бондаренко.

Крім того, подяки за допомогу 
в організації та проведенні турніру 
отримали усі його партнери.

За матеріалами 
сайту міської ради
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25-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ ЕКОНОМІКО-
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ 

ІМЕНІ РОБЕРТА ЕЛЬВОРТІ

Ірина Саєнко привітала керівництво, ко-
лектив та студентів з 25-річчям з дня 
заснування закладу та нагородила інсти-
тут Почесною грамотою Президії Торгово-
промислової палати України.

Урочистості відбулися 7 грудня 2018 року 
у новому корпусі інституту.

Крім Ірини Саєнко навчальний заклад з ювілеєм 
привітали міський голова Андрій Райкович, гене-
ральний директор ФРУ Руслан Іллічов, перший 
заступник міністра освіти і науки України (2016–
2018) Володимир Ковтунець, промисловці Павло 
Штутман та Євгеній Бахмач, а також інші поважні 
гості, серед яких були бізнесмени, науковці та гро-
мадські діячі.

Нагадаємо, новому етапу розвитку навчального 
закладу, який до цього мав назву Кіровоградський 
інститут комерції, посприяв новий інвестор — бла-
годійний фонд «Ельворті». Інститут з початку 2018 
року є членом регіональної торгово-промислової 
палати. Він став першим ВНЗ, який запровадив 
у себе дуальну форму навчання студентів за німець-
кою моделлю.
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ЕФЕКТИВНА ДОПОМОГА МАЛОМУ ТА 
СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСУ КІРОВОГРАДЩИНИ

Понад 200 малих та середніх підприємств області отримали на заходах Центру інформаційної 
підтримки бізнесу (ЦІПБ) м. Кропивницький теоретичні і практичні знання та навички ведення 
бізнесу як в Україні, так і за її межами.

Розпочавши свою роботу у 2017 
році, ЦІПБ м. Кропивницький, 
заснований на базі Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової 
палати в рамках ініціативи Євро-
пейського Союзу EU4Business за 
підтримки Європейського банку 
реконструкції та розвитку в Украї-
ні, став одним з найпомітніших осе-
редків підтримки бізнесу в області. 
Метою центру від самого почат-
ку його роботи є посилення кон-
курентоспроможності малих і 
середніх підприємств області на 
українських та міжнародних рин-
ках шляхом надання інформації, 
проведення навчальних та інфор-
маційних заходів.

У 2018 році підходи ЦІПБ для 
реалізації поставленої мети базу-
валися на всебічному вивченні та 
врахуванні потреб місцевих під-
приємців для того, щоб надати 

їм саме ту інформацію, якої вони 
потребують. Кваліфіковані праців-
ники Центру, якісний контент захо-
дів, спікери та тренери з великим 
практичним досвідом, підтримка 
з боку ЄС, ЄБРР та Кіровоград-
ської РТПП — основні чинники 
успішної реалізації нашої програ-
ми. Завдяки проведеним заходам 
понад 200 представників малого 
та середнього бізнесу змогли отри-
мати не лише важливу інформацію 
для розвитку своїх підприємств, а й 
нові знайомства, практичні навички 
та цінний досвід.

На наших заходах підприємцям 
надавалися практичні інструменти 
просування продукції на європей-
ські ринки та консультації від євро-
пейських експертів, вони вивчали 
систему підготовки комерційних 
пропозицій для пошуку іноземних 
бізнес-партнерів, отримали нові 

знання, пов’язані з участю у публіч-
них закупівлях та роботою з сис-
темою «PROZORRO». Також 
цінними були і рекомендації щодо 
підвищення якості та ефективності 
рекламних кампаній.

Як свідчить опитування учас-
ників наших заходів, переважна 
більшість з них вважає, що набуті 
ними знання та отримана інформа-
ція допоможуть їм вдосконалювати 
свій бізнес, а знайомства та обмін 
досвідом з колегами сприятимуть 
подальшому розвитку. Деякі з них 
вже почали втілювати нові знання 
на практиці — так, наприклад, піс-
ля тренінгу «Зовнішньоекономіч-
на діяльність від А до Я» декілька 
учасників заходу вже уклали угоди 
про співпрацю з європейськими 
партнерами та розпочали експорт-
но-імпортну діяльність.
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У ЦЕНТРІ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ПІДТРИМКИ 
БІЗНЕСУ НА БАЗІ 
КРТПП ПРОЙШОВ 
БІЗНЕС-СЕМІНАР, 

ПРИСВЯЧЕНИЙ 
РЕКЛАМІ

Бізнес-семінар «Вдосконалюй-
те вашу рекламну діяльність», 
який проходив 11 жовтня 2018 
року в рамках ініціативи Євро-
пейського Союзу EU4Business 
за підтримки Європейського 
Банку реконструкції та роз-
витку в Україні, в першу чергу, 
був орієнтований на замовни-
ків реклами.

Учасниками заходу стали близь-
ко 40 представників мікро-, мало-
го та середнього бізнесу, а також 
фізичних осіб-підприємців, що 
представляють різні сфери еконо-
міки регіону.

Організатори семінару мали на 
меті допомогти підприємствам під-
вищити якість їх реклами та ефек-
тивність рекламних кампаній, 

надавши учасникам рекомендації та 
інструментарій для підготовки сво-
єї реклами, розглянувши практичні 
приклади «гарної» та «поганої» 
реклами, ознайомивши із сучасни-
ми методами оптимізації реклам-
них кампаній. Адже якість реклами 
потребує постійного вдосконален-
ня, і велику роль у цьому відіграють 
не лише виконавці, а й замовники 
реклами.

Головним спікером виступив 
засновник агенції «VLADEE», 
організатор та ведучий заходів, 
модератор, громадський діяч та 
радник Міністра молоді та спорту 

(2014–2015 рр.) Владислав Салун, 
який детально зупинився на питан-
нях важливості реклами, взаємодії 
з органами влади та партнерами, 
а також основних способах досяг-
нення успішного результату саме 
в Україні та способах оптимізації 
рекламної кампанії.

Практична частина семінару 
була присвячена вирішенню реаль-
них проблем серед учасників заходу.

За відгуками учасників, отри-
мана на семінарі інформація допо-
може їм вдосконалити існуючі та 
впровадити нові способи просу-
вання продукції та послуг.

Команда ЦІПБ завдячує учас-
никам за позитивні відгуки, про-
позиції й зауваження — адже це 
чи не найголовніша рушійна сила, 
що допомагає вдосконалюватися 
і робити заходи ще цікавішими, 
насиченішими та кориснішими. 
Окремо зазначу, що успіх Цен-
тру був би неможливим без плід-
ної співпраці з органами влади 
та місцевого самоврядування, 

комерційними банками, страхо-
вими компаніями та місцевими 
бізнес-асоціаціями.

У 2019 році на підприємців 
області очікують нові цікаві захо-
ди та багато корисної та актуальної 
інформації від Центру інформацій-
ної підтримки бізнесу. А щоб вони 
були ще кориснішими, я хочу звер-
нутися до читачів «Зовнішсерві-
су» — представників малого та 

середнього бізнесу: лише спільни-
ми зусиллями ми можемо підняти 
бізнес в області на новий рівень! 
Тому нам буде дуже корисно зна-
ти, які тематики заходів є затребу-
ваними для вас, а ми, зі свого боку, 
зробимо усе можливе, щоб задо-
вольнити ваші потреби в інформа-
ції та нових знаннях.

Ігор Філіпов, керівник 
ЦІПБ м. Кропивницький
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У ЦЕНТРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ 
НА БАЗІ КРТПП ПРОЙШОВ ЧОТИРИДЕННИЙ 

ТРЕНІНГ ДЛЯ КОНСУЛЬТАНТІВ
Навчальний курс практичного спрямування «Управління проектами для консультантів», ор-
ганізований в рамках програми Європейського банку реконструкції та розвитку за фінансової 
підтримки ЄС (ініціатива EU4Business) та орієнтований на формування оптимальної моделі 
управління консультаційним проектом, з 16 по 19 жовтня 2018 року проходив у Кропивницькому.

Тренінг, учасниками якого стали 
12 представників різних сфер кон-
сультування, проводив консультант 
з управління з більш ніж 20-річним 
досвідом, директор консалтингової 
компанії «Бізнес Редизайн Груп», 
член міжнародної асоціації кон-
сультантів PDP Інституту органі-
заційного і соціального розвитку 
(Бельгія), директор корпоративних 
програм і викладач Стокгольмської 
школи економіки, засновник Пітер-
ської школи консалтингу Володи-
мир Чернявський, в доробку якого 
понад 70 консультаційних проек-
тів в галузі стратегічного менедж-
менту, впровадження проектного 
управління, управління процесами, 
управління персоналом.

Курс складався з чотирьох моду-
лів, кожному з яких був присвяче-
ний окремий день, і мав на меті 
допомогти учасникам зрозуміти 
механізм застосування принципів 

і кращих практик управління про-
ектами, поліпшити знання і нави-
чки застосування практик на всіх 
фазах управління проектами від іні-
ціації проекту через планування, 
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виконання, моніторинг і контроль 
до закриття проекту, ознайомити-
ся і розробити інструменти для 
визначення вмісту типового кон-
сультаційного проекту, створення 
плану проекту, оцінки і управлін-
ня ризиками, розробки розкладу, 
бюджетування та управління витра-
тами, контролю та управління змі-
нами, оцінити і надійно спланувати 
обсяги робіт, тривалості і вартості 
завдань, а також навчитися засто-
совувати методи управління ризи-
ками і стратегії зниження ризиків 
та вести команду консультаційного 
проекту й успішно контролювати 
його виконання.

Перший модуль присвятили 
макроаналізу управлінського кон-
салтингу. Учасники розглянули 
питання особливостей управління 
проектами у консультаційному біз-
несі, особливостей консультаційних 
проектів як таких, а також основних 
факторів проектного управління. 
Окремо зупинилися на різновидах 
консультаційних проектів, зокрема 
на класифікації за Девідом Майсте-
ром, ознайомилися з інструментами 
проектного управління, проектним 

оточенням та управлінням зацікав-
леними сторонами в консульта-
ційному проекті. І на завершення 
першого дня роботи учасники розі-
бралися з питаннями, пов’язними 
зі стратегічним циклом управління 
проектом (з чого він розпочинаєть-
ся, поняття управлінської пробле-
ми та управлінської мети), а також 
навчилися формулювати проблему, 
яку вирішує проект.

Темою другого модуля були 
стратегічні маркетингові рішення 
в консалтингу. Учасники розглянули 
тему оцінки привабливості ринку та 
матрицю Ансоффа (оцінка ринко-

вих ризиків та вартості стратегічних 
дій), матрицю «продукт-ринок» 
(визначення спеціалізації консал-
тингової компанії), а також тему 
сегментації ринку (характеристи-
ки потреб різних секторів ринку), 
критерії та стратегії сегментації, 
критерії привабливості, вибір цільо-
вого сегмента. Крім того, учасники 
вивчили питання формування кон-
курентного профілю консалтин-
гової компанії, стратегій вибору 
цільового ринку, диференціації та 
визначення ціннісної пропозиції. 
Окремо зупинилися на чотирьох 
елементах «Маркетинг-міксу» та 
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елементах і структурі маркетинго-
вого плану, його меті та значенні.

Модуль третього дня курсу 
носив назву «Маркетингові тех-
нології залучення клієнтів та прода-
жів». Учасники розпочали роботу 
з розгляду поняття продукту кон-
сультаційної діяльності та форму-
лювання послуги з позиції клієнта. 
Далі — зупинилися на основних 
методах ціноутворення у консал-
тингу, розрахунку денної ставки 
консультанта та правилах ціноутво-
рення. Завершували третій модуль 
теми каналів просування консал-
тингової послуги, складових брен-
ду консультанта, реклами послуг 
з консалтингу (правила підготовки 
рекламних матеріалів та приклади 
реклами компаній з відповідної сфе-
ри) та ланцюжка цінності для клієн-
та консультаційної компанії (моделі 
його створення, а також стратегіч-
ний та операційний маркетинг).

Протягом фінального модуля 
семінару в деталях розглянули тему 
комунікативних навичок продажів 
консультаційних послуг. І почали 
учасники з критеріїв вибору кон-
сультанта клієнтом та особливостей 
продажу консалтингових послуг. 
Також учасники ознайомилися 
з поняттям та методологією здійс-
нення «холодних» дзвінків, техно-
логією проведення першої зустрічі 
з клієнтом, питаннями, що мають 
бути обговорені, та факторами 
впливу на клієнта. Окремо спікер 
зупинився на питаннях докумен-
тації консультаційного проекту 
(структурі та вимогах до докумен-
тів), розглянувши конкретні при-
клади. І завершували курс питання 
розробки пропозиції для клієнта, 
її змісту та ризиків її підготовки, 
тема етики в консалтингу, а також 
знайомство учасників із роботою 
асоціацій консультантів.

ДОВІДКОВО:

Проведений захід є частиною серії тренінгів «Розвивайте 
свій консалтинговий бізнес», розробленої Європейським 
банком реконструкції та розвитку, яка являє собою 
набір навчальних курсів, які передбачають оволодіння 
найважливішими навичками та ознайомлення 
з ресурсами і методами для ефективної та 
результативної консалтингової діяльності, а також 
для ведення успішного консалтингового бізнесу.
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ІНТЕРАКТИВНИЙ ТРЕНІНГ ДЛЯ ЖІНОК-
ПІДПРИЄМЦІВ ПРОЙШОВ У ЦЕНТРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ М. КРОПИВНИЦЬКИЙ
Захід складався з двох дводенних модулів, що проходили 12-13 листопада та 3-4 грудня. Під 
час першого модуля тренінгу «Лідерство в дії: жінки-лідери як агенти змін» учасниці під керів-
ництвом досвідчених тренерів розглядали лідерство як важливий інструмент для бізнесу, 
особливості жіночого лідерства, а також баланс роботи та особистого життя менеджера. 
Другий модуль був присвячений цільовим орієнтирам та пріоритетам в бізнесі, ефективній 
комунікації на міжособистісному, міжгруповому і зовнішньому рівнях та веденню переговорів.

Захід проводився Центром 
інформаційної підтримки бізнесу, 
основаним на базі Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової 
палати, в рамках ініціативи Євро-
пейського Союзу EU4Business за 
підтримки Європейського банку 
реконструкції та розвитку в Украї-
ні. Учасницями стали 15 бізнес-леді, 
які представляють різні сфери під-
приємництва регіону. 

Предс тавлений на за ход і 
навчальний курс включає прогре-
сивні міжнародні практики і ґрун-
товні експертні знання та практичні 
вправи з реальними прикладами, 
в яких використовуються інстру-
менти і стилі лідерства. Матеріали 
курсу розроблені німецькою ком-
панією APPLICATIO Training & 
Management у співпраці з CEFE 
(Сербія) спеціально для жінок-під-

приємців. Тренінг проводили дос-
відчені тренери з Білорусі - Наталя 
Макаєва та Анна Агашкова, які на 
практиці застосовують міжнарод-
ні управлінські ноу-хау і знають, як 
успішно управляти компаніями і 
персоналом.

Перший день тренінгу був при-
свячений  лідерству в дії. Тренери та 
учасниці розглянули питання поді-
бностей та відмінностей лідерства 
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та управління і особливостей саме 
жіночого лідерства. Також учасниці 
ознайомилися з відомою моделлю 
лідерства «4 Е», провели групову 
роботу за цією моделлю, ознайо-
милися з результатами досліджень 
головних рис лідерів та дізналися 
про секрети успіху відомих лідерів. 

Ознайомилися учасниці й з сис-
темою РАЕІ – інструментом оцінки 
менеджерського стилю, розробле-
ним відомим бізнес-консультантом 
Іцхаком Адізесом, визначили свій 
лідерський потенціал та актуаль-
ний стиль, а також зіставили власне 

бачення себе та думку оточуючих 
про себе за допомогою техніки 
«Вікна Джохарі».

Завершився перший день тре-
нінгу практичною роботою з визна-
чення стилів лідерства.

Балансові «робота - особисте 
життя менеджера» був присвяче-
ний другий день тренінгу. Теоре-
тично учасниці розглянули теми 
«Я-концепції» лідера, управління 
особистою енергією та силою, а на 
практикумі оцінили свій актуаль-
ний стан та визначили перспекти-
ви поліпшень.

Окремо зупинилися також на 
темах тайм-менеджменту, стрес-ме-
неджменту та делегування. Зокре-
ма, розглянули способи і лайфхаки 
зі збереження часу, джерела виник-
нення, ознаки прояву та наслідки 
стресу, а також технологію деле-
гування. Темами практикумів все-
редині цих тем стали: «Куди йде 
мій час?», «Визначаємо, що і кому 
делегувати», «Емоційний градус-
ник та експрес-техніки досягнення 
емоційного балансу». Крім того, 
учасниці мали змогу оцінити акту-
альний рівень стресу. 
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Підводячи підсумки модуля, 
учасниці отримали від тренерів 
домашнє завдання скласти план 
розвитку лідера. 

Другий модуль розпочали з акту-
алізації знань, отриманих протягом 
двох днів першого модуля. Далі – 
розглянули тему бачення й місії під-
приємства. Окремо зупинилися на 
питаннях розробки цільових орієн-
тирів, а також кращих практиках в 
розрізі теми. Наступними підтема-
ми тренінгу стали постановка цілей 
та їх каскадування, тобто розгортан-
ня від найвищого рівня до найниж-
чого в компанії. Іншими словами, 
для того, щоб стратегія компанії 
могла бути реалізована, важливо 
визначити, який внесок в загальну 
справу буде вносити кожен окремий 
співробітник. Учасниці розглянули 
категорії цілей, зв’язок між страте-
гічними цілями компанії та цілями 
кожного співробітника, а під час 
інтерактивної частини визначали 
свої цілі та цілі компанії за методо-
логією «SMART».

Окремо учасниці зупинилися 
на визначенні пріоритетів у розрізі 
ефективності та результативності. 
Зокрема ознайомилися з принци-
пами Парето («20% зусиль дають 

80% результату. І навпаки, 80% 
зусиль дають всього 20% резуль-
тату») та Ейзенхауера (надання 
пріоритетності справам відповід-
но до їх важливості та терміново-
сті), які є цінними інструментами 
тайм-менеджменту та дозволяють 
підприємцям ефективніше вико-
ристовувати свій час. 

Управлінню змінами присвя-
тили фінальний відрізок роботи в 
перший день другого модуля. Учас-
ницям розповіли про те, як підготу-
вати компанію до змін, чи означає 
VUCA (нестабільний, невизначе-
ний, складний і неоднозначний) 
світ кінець стратегії та лідерства, 
описали основні принципи реалі-
зації змін.

Останній день роботи тренери 
й учасниці повністю присвятили 
комунікації та перемовинам. 

Так, під час розгляду теми 
ефективної комунікації були роз-
глянуті питання гендерних особли-
востей спілкування, позитивного 
підкріплення як способу впливу 
на поведінку інших та технології 
продуктивного зворотного зв’яз-
ку. А один з практикумів присвяти-
ли оцінці власних комунікативних 
навичок.  

Чи не найоб’ємнішою темою 
тренінгу стала тема ведення пере-
говорів. Учасниці визначали рівень 
своїх лідерських якостей під час 
«Гри Роджера», оцінювали на прак-
тиці власний типовий стиль ведення 
переговорів, дізнавались про прин-
ципи й стилі ведення переговорів, 
а також фактори, що заважають та 
сприяють їх продуктивності. 

Цікавими для жінок-підприємців 
були й теми підготовки, ведення та 
завершення переговорного проце-
су, правил, технік та моделі веден-
ня перемовин BATNA, складових 
сильної позиції в перемовинах, 
прийомів переконання . Активни-
ми учасниці були й під час практи-
куму - переговори сам-на-сам та в 
групі. Насамкінець, перед підве-
денням загальних підсумків модуля, 
тренери запропонували учасницям 
проаналізувати свої сильні сторони 
і точки зростання як переговірника.

По закінченні тренінгу усі учас-
ниці отримали відповідні серти-
фікати та подякували тренерам й 
організаторам за надану можливість 
отримати нові знання, що допомо-
жуть їм у подальшому розвитку їх 
бізнесу, та набути нові знайомства.
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У ЦЕНТРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ 
М. КРОПИВНИЦЬКИЙ ОБГОВОРИЛИ ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ БДЖІЛЬНИЦТВА В РЕГІОНІ
21 грудня 2018 року у Центрі інформаційної підтримки бізнесу, заснованому на базі Кірово-
градської регіональної торгово-промислової палати в рамках ініціативи ЄС EU4Business за 
підтримки ЄБРР, пройшла конференція «Перспективи розвитку бджільництва у Кіровоград-
ській області».

Учасниками заходу, мета яко-
го полягала в допомозі бджолярам 
області підвищити ефективність 
роботи та ознайомити з перспек-
тивними технологіями, стали близь-
ко сотні представників галузі, що 
підтвердило актуальність теми для 
Кіровоградської області. Серед 
іншого, мова йшла і про підвищен-
ня рентабельності та формування 
доданої вартості у бджільництві.

За словами організаторів, Укра-
їна є одним з провідних експорте-
рів меду у Європі, тож розвиток 
бджільництва у регіоні, для яко-
го існують усі передумови, цілком 
може стати додатковим чинником 
його економічного розвитку.

Спікерами заходу стали голо-
ва правління Полтавської обласної 
ГО «Спілка пасічників» Наталя 
Сенчук та бджоляр-дослідник, 

почесний пасічник України, лау-
реат Золотої премії Бджолярського 
кола, автор книги «Творче бджіль-
ництво» Володимир Малихін — 
добре знані в Україні фахівці у галузі 
бджільництва, які своєю працею 
сприяють розвитку галузі та про-
фесійному вдосконаленню вітчиз-
няних пасічників.

На початку конференції учас-
ників ознайомили з програмами 
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підтримки пасічників, результата-
ми їх впровадження та умовами 
участі у них на прикладі Полтав-
ської області. Продовжили першу 
частину заходу розглядом питань 
покращення еродованих земель за 
рахунок висадження медоносних 
дерев та кущів та збереження бджіл 
від отруєнь.

Наталя Сенчук, ділячись досві-
дом організацій та об’єднань пасіч-
ників Полтавщини, закликала 
учасників брати участь у всеукра-
їнських ярмарках та міжнародних 

виставках, адже тільки так, на її дум-
ку, можна звернути увагу місцевої 
влади на проблеми і досягнення 
галузі в регіоні.

Другу частину конференції 
присвятили питанням імунітету 
бджіл, ролі роїння в процесі ство-
рення бджолосімей, ролі генетич-
ного матеріалу при вирощуванні та 
багатоматочному утриманні бджіл.

Окремо зупинилися на прин-
ципах функціонування ізоляторів 
Хмари, призначених для управління 
розмноженням бджіл та лікування 

бджолиної сім’ї від вароатозу без 
застосування лікарських засобів.

На завершення спікери відпо-
віли на питання учасників конфе-
ренції, яка стала завершальним 
заходом, організованим Центром 
інформаційної підтримки бізнесу м. 
Кропивницький у 2018 році. Крім 
того, учасники конференції висло-
вили вдячність її організаторам та 
сподівання на те, що проведення 
галузевих заходів для МСП у 2019 
році буде продовжено.
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ЗАПРОШУЄМО ДО ВАРШАВИ!

Кіровоградська РТПП запрошує підприємців 
області взяти участь у діловому візиті до Польщі 
та відвідати виставку CHINA HOMELIFE SHOW 
2019, яка проходитиме у Варшаві з 29 по 31 травня 
2019 року.

Мета виставки — презентація товарів та послуг 
китайських виробників, організація ділових пере-
говорів між представниками китайської сторони та 
потенційними імпортерами з країн Європи. Цього 
року очікується понад 1 000 компаній-виробників 
з Китаю, які представлять будівельні матеріали, побу-
тову та промислову електроніку, меблі, текстиль 
та одяг, продукти харчування, посуд, подарунки та 
інше. Більш детально з переліком товарів та компа-
ній-учасників виставки Ви можете ознайомитись 
на сайті: https://warsawexpo.eu/en/wydarzenie/
china-homelife-poland-2/

Кіровоградська регіональна торгово-промислова 
палата вже вп’яте формує делегацію вітчизняних 
компаній та підприємців. Візит до Польщі плану-
ється у період з 29 по 31 травня 2019 року; в його 
рамках передбачається робота на виставці, прове-
дення ділових зустрічей та переговорів з потен-
ційними партнерами з Китаю, а також екскурсійна 
програма.

Учасники делегації безкоштовно забезпечу-
ються наступними послугами: автобусний тран-
сфер Кропивницький-Варшава-Кропивницький, 
проживання в готелі 1 ніч, разове харчування на 
виставці, документальне супроводження.

Для участі у делегації просимо зверта-
тися до Кіровоградської РТПП за тел.: 

+38 (0522) 35–18–56. 
Заявки приймаються до 15 березня 2019 року.
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З  1994 року ми займаємося рекламою, що 
дозволяє гарантувати вам рішення будь-яких завдань 
в даній сфері, налагодженість механізмів поставки, 
а саме головне — якість, яка є візитною карткою 
нашої компанії.

Спектр послуг абсолютно точно не залишить 
вас байдужими, а команда професіоналів підкаже, 
чи буде тиснення добре виглядати на цьому мате-
ріалі, чи варто робити лазерне гравіювання або може 
краще зупинитися на друці. Кожен випадок індиві-
дуальний, і ми обожнюємо в нашій роботі саме це. 
Ось лише частина наших напрямків:

• футболки;
• фотошпалери;
• чашки;
• адресні таблички;
• сувенірна продукція;
• вироби з деревини;
• медалі;
• стенди;
• розробка логотипів;
• широкоформатний друк.
Агенція виготовляє продукцію на власному 

виробництві. Максимальна якість наших послуг 
досягається сучасними технологіями та профе-
сійними машинами. Саме завдяки такому підходу 
виключається необхідність пошуку будь-яких додат-
кових послуг з інших джерел. Більше 7 одиниць 
унікального високотехнологічного обладнання дає 
нам повну впевненість в тому, що на будь-який ваш 
запит ми відповімо «так, це можливо»!

• За допомогою УФ-ДРУКУ досягається висока 
якість нанесеного зображення на практично будь-які 
види твердих матеріалів: пластик, скло, метал, 
дерево, кераміка. Ми використовуємо надійну 
Mimaki UJV 160 та якісні чорнила, щоб зображення 
виглядало яскравим, чітким, стійким до пошкоджень.

• Л АТЕКСНИ М ДРУКОМ  на шпа лера х , 
полотнах, плівках, папері та банері задовольняються 
найвимогливіші екологічні вимоги, дозволяючи 
отримувати продукцію 100% безпечною для 
здоров’я. Головною перевагою такого друку є стій-
кість до впливів навколишнього середовища.

• ЕКОСОЛЬВЕНТНИЙ ДРУК ми використо-
вуємо для виготовлення об’єктів зовнішньої реклами, 
а також для виробництва постерів, фотошпалер, 
картин та інших предметів, які використовуються 
для прикраси інтер’єру.

• ЛАЗЕРНИМ ОБЛАДНАННЯМ ми реалі-
зуємо Ваші найсміливіші дизайнерські рішення, 
складні візерунки та контури з дрібною деталіза-
цією, тобто виготовляємо сувенірну продукцію 
з фанери, пластика, акрилу.

32 ЗОВНІШСЕРВІС    ●    3-2018|
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Понад 24 роки ви обираєте рекламну агенцію «Антураж А» для замовлення рекламно-
сувенірної продукції, чим ми щиро пишаємося. Тому що це не просто компанія з багаторічним 
підґрунтям, а й злагоджена праця команди фахівців, які мають безцінний досвід у рекламній 
сфері і живуть тим, чим вони займаються.

Будучи одним з провідних постачальників на ринку, 
ми створили інтернет-магазин «Еко-Дизайн» перш 
за все для вашої зручності та економії часу, адже тут 
зібрана повна інформація про товари, які можна 
швидко знайти за допомогою зручних інструментів 
пошуку та швидкого оформлення замовлень.

Ми впевнені в якості нашої продукції і пропо-
нуємо розділити цю впевненість, звернувшись до нас 
і особисто переконавшись у високій якості, опера-
тивності та ефективності послуг нашої креативної 
агенції.

www.anturagea.com.ua +38 050 341 27 41Антураж А

Інтернет-магазин

www.eco-design.com.ua
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ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ 
РОБЕРТА ЕЛЬВОРТІ: НІМЕЦЬКА МОДЕЛЬ ДУАЛЬНОЇ 

ОСВІТИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ 
Сучасна освіта вимагає нових освітніх технологій, форм та інновацій, здатних забезпе-
чити високу якість підготовки фахівців. Дуальна освітня система в системі вищої освіти 
представляє інноваційну модель організації навчального процесу у вищому навчальному 
закладі. І студенти Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті за ба-
жанням можуть обрати дуальну форму навчання.

Дуальна форма навчання бака-
лаврів економічного напряму — 
це практикоорієнтоване навчання, 
побудоване на підґрунті соці-
ального партнерства, спрямова-
не на формування нової моделі 
професійної підготовки бакалав-
рів із обов’язковими періодами 
виробничого навчання й вироб-
ничої практики, що проваджуєть-
ся на базі підприємств, установ, 
організацій, та передбачає зміц-
нення зв’язків навчання з вироб-
ництвом, визначення провідної 
ролі та підвищення відповідаль-
ності роботодавців за якість під-

готовки кваліфікованих кадрів. 
Досвід підготовки фахівців у про-
відних країнах Європи (Німеч-
чині, Австрії, Швейцарії), який 
побудовано за дуальною системою 
навчання, свідчить про те, що така 
організація освітнього процесу є 
найбільш ефективною.

Основними завданнями дуаль-
ного навчання є:

— зміцнення та удосконалення 
практичної складової освітнього 
процесу із збереженням достатньо-
го рівня теоретичної підготовки, 
що забезпечує дотримання стан-
дартів освіти;

— підготовка кадрів, які мак-
симально відповідають сучас-
ним вимогам ринку праці та 
роботодавців;

— підвищення мотивації сту-
дентів до отримання кваліфіка-
ції (спеціальності) та можливості 
працевлаштування;

— підвищення професійної 
мобільності та конкурентоздатно-
сті випускника на ринку праці;

— забезпечення взаємозв’язку, 
взаємопроникнення та взаємовпли-
ву різних систем (наука і освіта, нау-
ка і виробництво), які дозволять 
вносити якісні зміни в освіті;
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— сприяння адаптації здо-
бувачів вищої освіти до умов 
виробництва.

Мета впровадження дуальної 
форми навчання в Економіко-техно-
логічному інституті імені Роберта 
Ельворті — це подолання диспро-
порції між пропозицією щодо 
надання освітніх послуг вищими 
навчальними закладами та запита-
ми роботодавців щодо структури 
навчально-виробничого процесу, 
змісту і обсягу навчальних планів 
і програм, якості підготовки бака-
лаврів економічних спеціальностей, 
надання можливості мобільно реа-
гувати на зміни бізнес-технологій 
та можливості модернізувати зміст 
вищої освіти, враховувати вимоги 
конкретних підприємств, установ, 
організацій — замовників фахівців 
при організації навчально-вироб-
ничого процесу.

Концепція дуальної освіти 
передбачає просторове і часове 
поєднання за принципом 50 на 50% 
навчання у навчальному закладі та 
стажування на підприємствах за 
обраною спеціальністю.

Виробниче навчання та вироб-
нича практика здійснюється без-
посередньо в умовах виробництва 
з використанням матеріально-тех-
нічної бази та кадрового потенціалу 
підприємства, що надає можливість 

студентам одночасно з навчанням 
у вищому навчальному закладі опа-
новувати обрану спеціальність без-
посередньо на виробництві.

Організація навчально-виробни-
чого процесу за дуальною формою 
навчання базується на співпраці під-
приємств, установ, організацій та 
вищого навчального закладу, що 
мають взаємні права і обов’язки, які 
регулюються тристороннім дого-
вором між підприємством, вищим 
навчальним закладом та здобувачем 
вищої економічної освіти.

Навчальний заклад згідно з про-
ектом, спільно з роботодавцями 
формує освітні програми (навчаль-
ні плани), за якими організовується 
процес навчання за дуальною систе-
мою. Крім того, саме представники 

вишу координують навчання сту-
дента на підприємстві разом з пред-
ставником підприємства-партнера, 
приймають звітність та оцінюють 
результати навчання, а також пого-
джують кандидатури наставників, 
які призначаються підприємством, 
для проведення виробничого нав-
чання на підприємстві.

Підприємство, у свою чергу, 
здійснює відбір кандидатів на дуаль-
ну систему навчання за результа-
тами співбесіди, укладає трудовий 
договір зі студентами, закріплює 
наставників за студентами, надає 
можливість студентам і педаго-
гічним працівникам навчального 
закладу освоїти сучасні бізнес-тех-
нології безпосередньо на виробни-
цтві, оцінює практичну підготовку 
студента на підприємстві за резуль-
татами кожного семестру.

Студенти ж, згідно з такою кон-
цепцією, вибирають місце про-
ведення практичної підготовки 
з переліку підприємств-партнерів, 
за бажанням можуть змінити місце 
проведення професійно-практич-
ної підготовки на інше (з переліку 
пропозицій підприємств-партне-
рів), отримують відповідну опла-
ту праці за виконання роботи на 
підприємстві.
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Також студент має право відмо-
витися від навчання за дуальною 
системою з причин виробничого чи 
особистого характеру і перейти на 
стандартну (академічну) форму нав-
чання у ВНЗ на контрактній основі.

Якість отриманої освіти (рівень 
отриманих знань, умінь та навичок) 
оцінюється відповідно до проектних 
робіт студентів. Проектні роботи — 
це письмові результати дослідження 
студентів, які поєднують теоретичну 
фазу навчальної програми з практич-
ною. Навчальний заклад пропонує 
перелік тем проектних робіт. Сту-
дент обирає одну із запропонованих 
тем і погоджує її з наставником від 
підприємства. Разом з темою про-
ектної роботи студенти отримую-
ють короткий опис постановки мети 
і основні пункти змісту проектної 
роботи.

Своїми проектними роботами 
студенти повинні довести, що вони 
самостійно можуть пропрацювати 
проблематику, пов’язану з вироб-
ництвом, за допомогою отрима-
них теоретичних і практичних 
знань. 

Нині в  ЕТІ імені Роберта 
Ельворті за дуальною системою 
навчаються 10 студентів. Після 
отримання дипломів вони змо-
жуть продовжити роботу на тому ж 
підприємстві, на якому працюють 
навчаючись. Таким чином, студент 
гарантовано отримає робоче місце, 
а підприємство — кваліфікованого 
працівника.

Довідково:
Історія німецько-української співпраці у сфері дуальної осві-

ти почалася 15 лютого 2017 року, коли на платформі Федерації 
роботодавців України відбувся круглий стіл «Дуальна осві-
та — виклик безробіттю», на якому дуальну вищу освіту 
презентували представники німецького проекту «Дуальна 
освіта в діалозі». На заході були присутні Міністр освіти і нау-
ки України Лілія Гриневич та її перший заступник Володимир 
Ковтунець, які підтримали ініціативу ФРУ про доцільність 
створення робочої групи з розробки «дорожньої карти» по впро-
вадженню дуальної вищої освіти в Україні.

Підприємства «Ельворті ГРУП» і «Гідросила ГРУП» з огляду 
на проблему неякісної підготовки кадрів для машинобудуван-
ня зацікавились проектом, і у листопаді 2017 року делегація 
з Кіровоградщини відвідала Головний офіс групи комуналь-
них підприємств німецького міста Ерфурт, керівники якого 
були учасниками урядової програми «Дуальна освіта в діало-
зі». Метою візиту було з’ясувати, як організована програма 
дуальної вищої освіти на конкретному підприємстві. Після поїзд-
ки підприємства «Ельворті ГРУП» і «Гідросила ГРУП», а також 
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті були 
включені в «Пілотний проект дуальної вищої освіти в Україні».

У листопаді 2018 року німецькі партнери відвідали обласний 
центр Кіровоградщини з метою надання методик, рекомен-
дацій та практичних порад для успішного втілення проекту 
українською стороною.
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АБ «ПІВДЕННИЙ» ЗНАЄ – ЯК ОПТИМІЗУВАТИ 
ВИТРАТИ СУБ’ЄКТАМ ЗЕД 

Про здійснення купівлі/продажу валюти під імпорт/експорт для МСБ із максимальною 
вигодою та оперативністю читачам журналу «Зовнішсервіс» розповіла начальник регіо-
нального відділення АБ «Південний» у Кропивницькому Алла Гейдерова.

Ми активно розвиваємо співпрацю із суб’єкта-
ми зовнішньоекономічної діяльності, підвищуємо 
нашу експертизу в цій галузі та постійно розробля-
ємо актуальні продукти і послуги для суб’єктів ЗЕД.

Ми розуміємо, що бізнес дуже зацікавлений в 
оптимізації витрат. Саме тому в нашому банку роз-
роблено низку пакетів розрахунково-касового обслу-
говування для клієнтів МСБ – як універсальних (із 
великою кількістю опцій), так і профільних (для пев-
них галузей економіки). Наприклад, пакет «Між-
народний» створено для обслуговування компаній, 
що займаються зовнішньоекономічною діяльністю 
(ЗЕД) або планують вийти на міжнародні ринки.

Сьогодні ми пропонуємо клієнтам, що працюють 
у сфері ЗЕД, привабливі умови конвертації валюти, 
диференційовану комісію за купівлю/продаж валю-
ти: чим більшими є обсяги валютних операцій, тим 
нижчою є ставка комісії. Ми також надаємо можли-
вість закривати угоди за кращим курсом протягом 
дня, що дозволяє нашим клієнтам при обслугову-
ванні ЗЕД мінімізувати свої витрати.

Крім того, в регіональних відділеннях у нас пра-
цюють фахівці з валютних операцій. Вони допо-
магають у підготовці та погодженні контрактів, 
консультують клієнтів щодо оптимізації строків 
проходження платежів, а також щодо відповідності 
контрактів чинному законодавству України. При 

цьому враховуються вимоги комплаєнс-процедур 
і фінансового моніторингу як України, так і краї-
ни-одержувача/відправника платежу.

Отже, не потрібно вираховувати, скільки днів 
служба валютного контролю погоджуватиме їхні 
контракти, або вгадувати, з якої причини міг бути 
відхилений той чи інший контракт або платіж. Ми 
забезпечуємо клієнту повний сервіс і підтримку, 
якщо його операція вимагає внесення певних змін. 
Саме це вигідно відрізняє наш банк від інших: у нас 
клієнтський сервіс і функції підтримки проведен-
ня операцій об’єднані. Кожен клієнт може зверну-
тися за кваліфікованою консультацією в частині 
оформлення і супроводу контракту до закріплено-
го менеджера.

У результаті такого орієнтованого на клієнта під-
ходу тільки за перші 8 місяців 2018 року нам вда-
лося майже на 50 % збільшити обсяг ЗЕД-операцій 
клієнтів МСБ порівняно з аналогічним періодом 
2017 року, а таке поєднання привабливих тарифів, 
сервісу персонального клієнтського менеджера і 
підтримки фахівця з валютного контролю, а також 
індивідуальне курсо- і тарифоутворення забезпечу-
ють клієнту максимальний економічний ефект від 
співпраці з банком «Південний», а також гаран-
тують прозорі, прогнозовані та комфортні умови 
обслуговування.
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ЗНАМ’ЯНСЬКА БАЛЬНЕОЛОГІЧНА 
ЛІКАРНЯ: І ЮВІЛЕЙ, І НАГОРОДА

КП «Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня» Кіровоградської обласної ради за підсум-
ками роботи у 2018 році посіла перше місце серед санаторних комплексів України згідно з 
результатами фінансово-господарської діяльності та удостоєна звання «Лідер року 2018». 
Цього ж року, влітку, лікарня відсвяткувала 50-річний ювілей з початку діяльності.

Слід зазначити, що отримана нагорода цілком 
заслужена. Ремонт корпусів, кабінетів і кімнат, 
реконструкція харчоблоку, оновлення медичного 
обладнання і впровадження нових технологій ліку-
вання дали очікуваний ефект. Адже зросли обсяги 
послуг хворим і зарплата медперсоналу, покращи-
лись якість і асортимент харчування, умови відпо-
чинку та якість лікування.

Лікарня запровадила й питне водолікування сто-
ловою мінеральною водою «Збручанська-77», готу-
ються до відкриття два реабілітаційних відділення 
для хворих з вадами опорно-рухового апарату та 
неврології. Також буде проводитись прийом хво-
рих з лікарняними листами.

Амбітними є й плани на 2019 рік, з початком яко-
го хочу привітати читачів журналу «Зовнішсервіс» 
та запросити до нас на оздоровлення та лікування.

Радо чекаємо на Вас!
Наш сайт: zobl.in

Тел. +38(067) 520 46 06

Директор КП «Знам’янська обласна 
бальнеологічна лікарня»

Володимир Джулай
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«МЕТАЛИТ»: ІМПОРТ ЧАВУННОГО ЛИТВА – ПІД ЗАГРОЗОЮ?
В останні роки курс валют наполегливо підштовхує українських машинобудівників та 
інші галузі, які споживають переважно імпортне чавунне литво, активно шукати його 
аналоги всередині країни. Завод «Металит» вже сьогодні відповідає на цей запит зі швид-
кістю 2,5 тонн на годину.

Питанням зниження собівартості якісних заго-
товок з сірого та високоміцного чавуну ще декіль-
ка років тому всерйоз перейнялися представники 
машинобудівного кластеру Кіровоградщини, де 
виробляється найбільший в Україні обсяг сільсько-
господарської техніки та комплектуючих. У 2007 
році взялися до переоснащення та модернізації 
ливарного виробництва на заводі «Червона зірка», 
одному з галузевих лідерів.

Підприємства холдингу інвестували понад 120 
мільйонів гривень у нові технології та обладнання, 

повне переформатування виробничих приміщень та 
організаційної структури. З 2014 року створений 
у результаті завод потужністю 8 тис. тонн точного 
литва на рік позиціонує себе як провідне підприєм-
ство національного рівня, а його технологічне осна-
щення просто не має аналогів на території країни.

На виході — зокрема складні по конфігурації та 
геометрії заготовки, вагою від 0,5 до 55 кг. Пере-
важно такі деталі піддаються високому наванта-
женню — як, наприклад, у гідравлічних машинах 
та вузлах. Підприємства групи «Гідросила», їх 
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найпотужнішого виробника на теренах колишньо-
го СРСР, сьогодні повністю задовольняють влас-
ні потреби у точному чавунному литві за рахунок 
продукції заводу «Металит». Заготовки потребу-
ють мінімальної обробки — персонал, технології, 
обладнання та контроль на кожному етапі вироб-
ництва роблять можливим виготовлення відливок 
7–8 класу точності.

Спеціалісти підприємства надають повний комп-
лекс робіт з підготовки виробництва: проектуван-
ня відливок у програмах Solid Works та Компас-3Д, 
прототипування за наданим зразком. Заготовки 
з чавуну марок від СЧ 20 до СЧ 30 та від ВЧ 350–
22 до ВЧ 1000–2 ллють за найбільш ефективною, 
надійною та екологічно чистою технологією — 
у піщано-глинисті форми. З метою зниження витрат, 
а, відповідно, і собівартості продукції, а також забез-
печення високої ефективності виробничих проце-
сів завод співпрацює з провідними європейськими 
постачальниками матеріалів для виробництва лит-
ва. Серед них: ASK Chemicals Czech, Chemikalien-

Gesellschaft Hans Lungmuß mbH, Clariant Poland 
та інші.

Задіяні дві лінії імпульсного формування з подаль-
шим пресуванням та стержневі автомати брендів 
DISA та Reisaus & Baumberg, струшувальна форму-
вальна лінія власного виробництва, німецька пла-
вильна піч Отто Junker з продуктивністю 5 тонн за 
годину, дробометні установки та лабораторне осна-
щення європейських виробників. Стержні від 10 гра-
мів до 20 кг виготовляються по COLD-BOX-AMIN 
процесу. Заливальна піч із захисною атмосферою 
дозволяє забезпечити оптимальний температурний 
режим під час технологічного процесу, а електрич-
на термопіч українського виробництва — уникнути 
утворення окалини і підвищити якість заготовки за 
рахунок використання азоту.

Етапи контролю включають дослідження мікро-
структури сплавів, спектральний аналіз для визна-
чення хімічного складу чавуну, випробування зразків 
на опір розриву, відносне подовження, межу плин-
ності, твердість та інші заходи, включно з контролем 
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геометрії виливків координатно-вимірювальною 
машиною типу «вимірювальна рука». Система 
менеджменту якості заводу відповідає вимогам між-
народного стандарту ISO 9001:2008 (сертифікат 
№ UA 227893 від Bureau Veritas Certification Holding 
SAS-UK Branch).

Особлива увага приділяється екологічній без-
пеці виробництва, адже виробництво знаходиться 
в межах міста. Система фільтрації останнього поко-
ління розроблена за європейськими стандартами 
німецької компанії FLSmith відповідно до директив 
ЄС — EMC Directive 2004/108/EY і RoHS Directive 
2002/95/EY.

«Ефективність використання обладнання 
і оптимізація виробничих процесів, підвищення 
технологічності ливарного виробництва дозволяє 
отримувати відливки високої якості за максималь-
но вигідною ціною для споживача», — стверджує 
генеральний директор заводу «Металит» Генна-
дій Данильчук.

Сьогодні підприємство задовольняє потре-
би у якісних чавунних заготовках для будівниц-
тва об’єктів сільськогосподарського спрямування, 
залізничного транспорту, автомобільної та скляної 
промисловості, муніципалітетів. Аналітика показ-

ників економічної діяльності говорить про те, що 
переважна більшість компаній, які співпрацюють 
з заводом, значно підвищили якість реалізованої 
продукції. Адже при цілком конкурентній ціні від-
ливок вони не потребують серйозної обробки, це 
означає, що їхнє використання тягне за собою знач-
но менше додаткових витрат.

За інформацією фахівців зі збуту заводу «Мета-
лит», його замовниками окрім «Ельворті» (колиш-
ня «Червона зірка») та групи «Гідросила» є низка 
вітчизняних та європейських компаній, зокрема 
«АвтоКрАЗ», «Полтавський агрегатний завод», 
«Брацлав», «Скляний Альянс», «Крюківський 
вагонобудівний завод», НВП «Радій», «Амстед 
Рейл», «GUSS-EX Sp. z. o.o. LTD» (Польша), 
«WEST-CAST/LTD» (Фінляндія) та інші.

Контактні дані:
телефон/факс:+380(522)395-286(391)

телефон відділу збуту: +380(522)395-477
е-mail: metalyt@redstar.kr.ua

Поштова адреса:
25006, м.Кропивницький

вул. Є. Чикаленка ,1, корп.2. оф.201
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КОМБІКОРМ GRASSLAND™: 
КОРИСТЬ ДЛЯ НИХ, 

ПІДТРИМКА ДЛЯ ВАС
ТОВ «ДАБЛ-ДЕККЕР» — завод із виробництва 
комбікормів пропонує повний комплекс збалан-
сованих кормів для свійських тварин і птиці від 
народження, що сприятимуть їх максимально 
ефективному та сталому розвитку.

Завод з виробництва комбікормів Grassland зна-
ходиться в самому серці України, в екологічно чисто-
му селі Велика Северинка Кропивницького району. 
Зручне географічне розташування і близькість до 
сировинних баз дають можливість виробляти якісні 
комбікорми за конкурентними цінами. А сучасне, 
якісне американське обладнання і голландські тех-
нології виробництва є запорукою високої ефектив-
ності комбікорму Grassland.

Лінія змішування і дозування Agtronix™, вироб-
ництва США, забезпечує безперервне, рівномірне 
змішування всіх компонентів з високою точністю. 
Управління системою мікродозування проводиться 
за допомогою комп’ютера, який управляє введенням 
рідких компонентів і синхронізацією всіх маршру-
тів руху продукції, аж до фасувальних ліній. Сучасна 
атестована лабораторія здійснює контроль на усіх 
етапах виробництва від надходження сировини до 
продажу готової продукції.

Детальніше з роботою та продукцією заводу мож-
на ознайомитися на сайті grassland.com.ua.

Контактні телефони: 
+38(066) 542 93 53
+38(068) 570 83 56
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«РАЗОМ ПРОЯВИМО ТУРБОТУ ПРО ВРОЖАЙ»
Для компанії «Оріджин Агро» це не просто гас-

ло, а сформована філософія ведення бізнесу. Як каже 
директор компанії Віталій Полторак, «На взаємній 
повазі можливо побудувати взаємні відносини та 
отримати взаємний результат. Без цього побудува-
ти бізнес у сучасних умовах неможливо». І дійсно, 
не розуміючи потреб ланів, неможливо виготови-
ти техніку, що відповідатиме сучасним технологіч-
ним завданням.

Компанія «Оріджин Агро» має десятирічний 
досвід офіційного дилерства вітчизняних виробників 
сільськогосподарської техніки. З самого початку ми 
обрали курс на удосконалення техніки, яку на той 
момент могли запропонувати провідні виробники 
країни. Визначивши за роки роботи найбільш враз-
ливі місця машин і агрегатів, що обслуговуються, 
в 2016 році ми відкрили власне виробництво і заре-
єстрували торгову марку ORIGIN. Перша серія 
продукції, до якої увійшли культиватори, сівалки 
і борони, отримала суто позитивні відгуки. Зараз 
компанія активно працює над розширенням модель-
ного ряду продукції, що випускається.

ФОРМУЛА УСПІХУ

Компанії вдалось знайти той самий золотий пере-
тин у співвідношенні якості нашої продукції і її ціни, 
що дозволило «Оріджин Агро» зайняти лідируючі 
позиції на українському ринку. Техніка доступна, 
проста в обслуговуванні і надійна. Багаторічний 
досвід компанії у великовузловому складанні дозво-
ляє визначити і усунути проблемні вузли агрегатів 
і замінити їх вдосконаленими варіантами, спроще-
ними і менш уразливими до механічного впливу. 
При цьому отримали можливість використовувати 
високоякісні комплектуючі та працювати на сучас-
ному обладнанні.

ЯКІСТЬ В ДЕТАЛЯХ

Мета «Оріджин Агро» — надати своєму покуп-
цеві техніку, яка буде працювати так, як треба, і при-
носити реальний дохід. Тому твердо переконані 
в тому, що експлуатаційні характеристики сільсько-
господарських агрегатів безпосередньо залежать як 
від якості окремих комплектуючих і вузлів, так і від 
доцільності використання їх в продукції, що випуска-
ється. Кожна модель, яку ми розробляємо і випуска-
ємо, унікальна і має найвищий коефіцієнт корисної 
дії серед аналогів. Шляхом підвищення початкової 
якості агрегату ми знижуємо витрати користувачів 
на його подальше обслуговування. Техніка торгової 
марки ORIGIN здатна на максимальну продуктив-
ність і окупається в найкоротші терміни.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Конструктори та інженери компанії «Оріджин 
Агро» постійно працюють над вдосконаленням 
техніки. В умовах конкурентної боротьби, коли 
виникнення і впровадження нових технологій займає 
лічені місяці, недостатньо бути просто відмінним 
виробником. Ми використовуємо у виробництві 
виключно високоякісну сировину і комплектую-
чі. Ми здійснюємо високотехнологічне складання 
і професійне сервісне обслуговування. Але перш за 
все ми модернізуємо нашу техніку, кожного сезо-
ну впроваджуючи як власні унікальні розробки, 
так і досягнення світового сільськогосподарського 
машинобудування. «Оріджин Агро» випускає влас-
ні інноваційні технології у серійне виробництво.

ТОВ «Оріджин Агро» систематично бере участь 
у виставках як в Україні, так і за кордоном, що роз-
ширює коло споживачів продукції.



ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БУМ В УКРАЇНІ: ОСВОЄНО СОТНІ
МІЛЬЯРДІВ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

46

5 ГЛОБАЛЬНИХ ТРЕНДІВ 2019-ГО, 
ХАРАКТЕРНИХ ДЛЯ УКРАЇНИ

48

ПРО ЗАПОБІГАННЯ ВИВІЛЬНЕННЮ ПРАЦІВНИКІВ 50

СУДОВИЙ ЗБІР: ПОРЯДОК СПЛАТИ ТА ПІЛЬГИ 51

нові члени палати 52

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БУМ В УКРАЇНІ
Оцінка практичної реалізації потенціалу розвитку 

46

БІЗНЕС ТА КОНСУЛЬТАЦІЇ



46 |

Бізнес та консультації

ЗОВНІШСЕРВІС    ●    3-2018

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БУМ В УКРАЇНІ: ОСВОЄНО СОТНІ 
МІЛЬЯРДІВ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ

Завданням сучасної України є реалізація прагнення забезпечити стале економічне зростан-
ня за рахунок системної модернізації та структурної перебудови економіки. Здійснюючи 
оцінку структурних перетворень в контексті потенціалу економічного розвитку Украї-
ни, слід наголошувати на важливості рівня доданої вартості в структурі виробництва, 
можливості структурних перетворень, модернізації реального сектору економіки, підви-
щення конкурентоспроможності, тощо. В даному ж матеріалі дається оцінка практичної 
реалізації потенціалу розвитку через призму емпіричного аналізу.

На офіційній фейсбук-сторінці 
Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України представ-
лено показники щодо суттєвого 
зростання капітальних інвести-
цій в економіку. Варто зазначити, 
що у реалізації обраної страте-
гії країни вагому роль відіграють 
капітальні інвестиції, адже вони 
є фундаментальним параметром 
відтворювального процесу, що 
визначає можливості оновлення 
основного капіталу, проведення 
структурних реформ, стійкого 
довгострокового економічного 
та соціального розвитку країни. 

Для достеменного аналізу показ-
ників відомства вдамося до вико-
ристання даних Держкомстату 
щодо оцінки відповідних показ-
ників. (Мал.1)

У січні–вересні 2018 року під-
приємствами та організаціями за 
рахунок усіх джерел фінансування 
освоєно 337 млрд. грн капітальних 
інвестицій, що на 19,9% більше від 
обсягу капітальних інвестицій за 
відповідний період 2017р.

Основним джерелом фінан-
сування капітальних інвести-
цій залишаються власні кошти 
підприємств та організацій, за 

рахунок яких освоєно 73,2% 
загального обсягу. (Мал.2)

Вагомі частки капітальних 
інвестицій освоєно в машини, 
обладнання та інвентар і тран-
спортні засоби — 47,2% усіх 
інвестицій, у будівлі та спору-
ди — 42,8%.

На капітальний ремонт акти-
вів спрямовано 29,2 млрд. грн 
капітальних інвестицій (8,7% від 
загального обсягу). (Мал.3)

Аналізуючи показники капі-
тальних вкладень за 2018 рік 
можемо стверджувати, що най-
більше інвестували в: машини, 
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Мал 1. Індекс капітальних інвестицій

Мал 2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування

Мал 3. Капітальні інвестиції за видами активів

обладнання та інвентар — 34,4%, 
інженерні споруди — 18,5%, 
нежитлові будівлі — 13,6%, тран-
спортні засоби — 12,8%.

Варто зазначити, що інвестори 
здійснюють розвиток національ-
ного виробництва та збільшують 
обсяги виготовлення товарів із 
високою доданою вартістю. Про 
це красномовно свідчать статис-
тистичні дані. Найбільше капі-
тальних інвестицій прийшлося 
на промисловість — 116 млрд., що 
на 25% більше у порівнянні з ана-
логічним періодом минулого року.

Отже, варто зазначити, що ми 
маємо нагоду спостерігати пози-
тивну динаміку, адже успішний 
розвиток вітчизняної економіки 
є неможливим без пожвавлення 
інвестиційних процесів, одним 
із дієвих важелів якого є капі-
тальні інвестиції. Важливим в цій 
динаміці є те, що відтворювальна 
структура капітальних інвести-
цій в Україні є достатньо прогре-
сивною. Адже 25% від загального 
обсягу вкладається у промисло-
вість, що сприяє підвищенню роз-
витку виробництва та збільшення 
обсягів виготовлення товарів із 
високою доданою вартістю. Про-
те невиправдано недооціненим 
напрямом інвестування залиша-
ються вкладення у нематеріальні 
активи, зокрема в об’єкти інте-
лектуальної власності, ноу-хау, 
авторські винаходи, інформаційні 
технології, що можуть стати наці-
ональним надбанням та ключовим 
стратегічним ресурсом вітчизня-
ної економіки.

За матеріалом 
Сергія Діденка 

на порталі ua.news

Освоєно (використано)

млн. грн у % до загального 
обсягу

Усього 337045,6 100

у т.ч. за рахунок

коштів державного бюджету 8498,6 2,5

коштів місцевих бюджетів 24191,8 7,2

власниї коштів підприємств та організацій 246655,3 73,2

кредитів банків та інших позик 23451,2 7,0

коштів іноземних інвесторів 951,9 0,3

коштів населення на будівництво житла 24089,4 7,1

інших джерел фінансування 9207,4 2,7

Освоєно (використано)

млн. грн у % до загального 
обсягу

Усього 337045,6 100

інвестиції у матеріальні активи 316704,3 94,0

житлові будівлі 36165,6 10,7

нежитлові будівлі 45652,9 13,6

інженерні споруди 62218,4 18,5

машини, обладнання та інвентар 115854,2 34,4

транспортні засоби 43242,4 12,8

земля 930,2 0,3

довострокові біологічні активи 
рослинництва та тваринництва 2753,2 0,8

інші матеріальні активи 9887,4 2,9

інвестиції у нематеріальні активи 20341,3 6,0

з них

програмне забезпечення та бази даних 7223,0 2,1

права на комерційні позначення, 
об’єкти промислової власності, 
авторські та суміжні права, патенти, 
ліцензії, концесії тощо

11447,9 3,4

121,4 122,5 122,1

2017 2018

137,4

126,5

119,9
120,7
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5 ГЛОБАЛЬНИХ ТРЕНДІВ 2019-ГО, ХАРАКТЕРНИХ ДЛЯ УКРАЇНИ
Аналітики Bloomberg Economics назвали головні ризики для зростання світової економіки 
в 2019 році. Основні з них пов’язані з політичними процесами як на рівні окремих держав, 
так і в глобальному масштабі. Конкретно для України найактуальнішими є торгові війни, 
терористичні акти на інфраструктурних і цивільних об’єктах, а також вибори. Значною 
мірою ці ризики позначатимуться на реформі національної економіки, в якій одне з основних 
місць належить нафтогазовому сектору. П’ять популярних тенденцій, вплив яких на по-
літичний клімат у державі загалом та в нафтогазовій галузі зокрема поступово зростав 
у 2018 році і, вочевидь, продовжить зростати в році прийдешньому, — в короткому огляді 
від порталу Mind.

ПОПУЛІЗМ

Різке зростання впливу попу-
лістів у континентальній Євро-
пі (Франція, Німеччина, Італія, 
Угорщина, Австрія, Чехія, Поль-
ща, Іспанія), Brexit у Великобрита-
нії, трампізм у Америці, перемога 
правого кандидата Жаїра Болсо-
нару в Бразилії — все це свідчен-
ня приходу до влади опонентів 
лібералів, які визначатимуть полі-
тичний порядок в найближчому 
майбутньому. Вони зробили став-
ку на націоналізм і ворожість до 

глобалізації, взяли на себе роль 
захисників традиційних цін-
ностей. Ці ідеї знайшли відгук 
у виборців, які почали серйозно 
побоюватися міграційної кризи 
і обмеження прав звичайних тру-
дівників — найманих працівників, 
фермерів, дрібного бізнесу.

Втім, уявлення про популізм, 
як про щось пов’язане з широкими 
масами, більш поширене на аме-
риканському континенті. В Євро-
пі популізм також є синонімом 
безвідповідальної політики або 
різного роду політичного загра-

вання заради зростання рейтин-
гів і народної підтримки.

ПРОТЕКЦІОНІЗМ

Пі дт римка нац іона л ьни х 
виробників — основний тренд 
в економічній політиці більшості 
держав. Країни і регіони закрива-
ються одне від одного, де тільки 
можуть, якщо існують передумо-
ви мати з цього якийсь зиск. Така 
вигода не завжди обіцяє фінансо-
ві переваги, але відображає праг-
нення захищатися.
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Протекціонізм став проявля-
тися і у фінансових відносинах. 
Так, Єврокомісія затвердила план 
зниження залежності від дола-
ра США. Документ передбачає 
використання євро як розрахун-
кової валюти за замовчуванням 
у міжурядових угодах, пропози-
цію ціновим агентствам про коти-
рування нафти в євро і розвиток 
єврових ф’ючерсів та інших похід-
них інструментів на нафту.

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ 
ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ

Державна влада посилюєть-
ся в період кризи, наприклад, 
під час війни або економічного 
спаду, але після її закінчення не 
зменшується до колишніх меж. 
У міру зростання держапарату, 
зміцнення держкорпорацій і роз-
множення урядових структур ця 
система знаходить певну автоно-
мію і надалі чинить опір спробам 
скорочення держсектору і обме-
ження бюрократичного втручання 
в справи ринку і бізнесу.

Подібна тенденція вперше 
потрапила в поле зору американ-
ських економістів, які досліджува-
ли зростання держсектору в США 
в критичні моменти історії краї-
ни і супутні ідеологічні зміни: під 
час Першої і Другої світових воєн, 
Великої депресії, холодної війни. 
Очевидно, вона актуальна і зараз, 
і особливо для України, яка опи-
нилася в центрі гібридної війни 
з Росією. Така нестандартна ситу-
ація дозволяє державі посилювати 
свою монополію в трьох сферах, 
які утворюють основу будь-якої 
держави і є знаряддям політич-
ної централізації: у застосуван-
ні насильства, збиранні податків 
і законодавчому регулюванні.

ВІДКРИТЕ СУСПІЛЬСТВО

Відкрите суспільство — це 
реальність сучасної інформа-
ційно-технологічної епохи, яка 
поступово займає місце промис-
лової, характерної для минулого 
століття.

Стимулом для розвитку відкри-
того інформаційного середовища 
стали соціальні мережі. Водно-
час інтерес до захисту і безпеки 
спровокував суспільний запит на 
підвищення значущості силових 
структур і розширення їх влади, 
часом навіть на шкоду демокра-
тичним правам і свободам.

ПОПИТ НА 
СПРАВЕДЛИВИЙ 
РОЗПОДІЛ БЛАГ

Одне з основних завдань сучас-
ної держави — сприяти соці-
ально-економічному розвитку 
суспільства. Для цього країни 
використовують різні методи: 
одні заохочують населення гро-
шовими виплатами, інші розпо-
діляють між громадянами доходи 
від видобутку ресурсів, треті екс-
периментують з гарантованим 
доходом.

Разом з цим прийшов кінець 
тому ринковому капіталізму, який 
може розвиватися тільки по зро-
стаючій. У мейнстрімі публічних 
дискусій виявилася проблема 
нерівності. На нас обрушуєть-
ся безперервний потік цифр, які 
показу ють,  що ц я проблема 
досягла неймовірних масштабів. 
А фінансова і політична неви-
значеність у світі змушує грома-
дян все частіше звертати увагу на 
можливості отримати державну 
підтримку і якісь гарантії стабіль-
ності від влади, щоб впевненіше 

себе почувати в нестабільному 
світі.

Так змінюється звична струк-
тура капіталізму і відбувається 
корекція політичного ринку, яку 
ми спостерігаємо сьогодні. А під 
час дискусій зарубіжних інтелек-
туалів все частіше говорять про 
те, то нинішня хвиля «правого 
популізму» — явище тимчасо-
ве, на зміну якому прийде «ліва 
хвиля» з ще більшим держав-
ним регулюванням і ще глибшою 
міжнародною інтеграцією, щоб 
задовольняти суспільні запити на 
соціально-економічну безпеку.

Поки очевидно лише те, що 
стрімкі реформи і зміни перетво-
рилися на ілюзію. Час «швидких 
переможних воєн» як на рівні 
держав, так і в бізнесі залишився 
в минулому.

За матеріалами mind.ua
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До числа дій із запобігання 
вивільненню працівників, зокре-
ма, відноситься проведення кон-
сультацій з профспілками з метою 
розроблення заходів, спрямованих 
на пом’якшення наслідків вивіль-
нення і зменшення чисельності 
вивільнених працівників. Показ-
ники масового вивільнення пра-
цівників, заходи з їх запобігання 
та з мінімізації негативних наслід-
ків встановлюються колективними 
договорами та угодами, укладени-
ми на національному, галузевому 
та регіональному рівнях.

Слід враховувати, що при 
виникненні страхового ризику 
(обставин, внаслідок яких особи 
можуть втратити роботу і потре-

буватимуть матеріальної підтрим-
ки та соціальних послуг), Фонд 
загальнообов’язкового держав-
ного соціального страхування 
України на випадок безробіття 
(далі — Фонд) може здійснювати 
заходи, спрямовані на запобіган-
ня настанню страхових випадків 
(у межах коштів, передбачених 
бюджетом Фонду на такі цілі).

До профілактичних заходів, 
серед іншого, належать:

— фінансування витрат робо-
тодавця на оплату праці праців-
ників, яких з метою запобігання 
вивільненню тимчасово переве-
дено за їх згодою на іншу роботу 
(до 6 місяців протягом року) за 
умови збереження за ними основ-
ного місця роботи;

— фінансування витрат робо-
тодавця на професійну перепідго-
товку або підвищення кваліфікації 
працівників, щодо яких є загроза 
вивільнення у зв’язку з реоргані-
зацією або перепрофілюванням 
підприємства, тимчасовим при-
пиненням виробництва, за умо-
ви збереження за працівниками 
місця роботи.

Порядок здійснення таких про-
філактичних заходів затверджено 
відповідними постановами прав-
ління Фонду.

З детальною інформацією з 
вказаних питань, у тому числі — 
з постановами правління Фонду 
та іншими нормативно-правови-
ми актами, можна ознайомитись, 
звернувшись до найближчо-
го базового центру зайнятості, 
філії обласного центру зайня-
тості або на Інтернет-сторінках 
Державної служби зайнятості 
(Центрального апарату) та Кіро-
воградського обласного центру 
зайнятості. Працівники кадро-
вих служб мають можливість при-
єднатись до сторінки обласного 

центру зайнятості у соціальній 
мережі Facebook і ознайомлю-
ватись з інформацією в рубриці 
«Електронний кадровий клуб».

Також пропонуємо користу-
ватись інформацією, розміщеною 
на сайті КРТПП у розділі «Дер-
жавна служба зайнятості», зокре-
ма — у рубриці «Профілактика 
настання страхових випадків».

Нагадаємо, в одному з попе-
редніх номерів журналу розмі-
щено матеріал про процедуру 
вивільнення роботодавцями пра-
ц і в н и к і в .  В   н ь о м у,  з о к р е -
ма, викладені матеріали з питань 
попередження працівників про 
наступне вивільнення, інформу-
вання державної служби зайня-
тості про масове вивільнення 
працівників, утворення спеціаль-
них комісій для вживання заходів 
щодо запобігання різкому зрос-
танню безробіття під час масового 
вивільнення працівників.

Богдан Стоян,
заступник директо-

ра Кіровоградського облас-
ного центру зайнятості

ПРО ЗАПОБІГАННЯ 
ВИВІЛЬНЕННЮ 
ПРАЦІВНИКІВ

Розглядаючи питання мож-
ливості масового вивільнен-
ня працівників, керівникам 
підприємств і працівникам 
кадрових служб слід врахо-
вувати, що нормами зако-
нодавства про зайнятість 
населення передбачено, що 
роботодавці зобов’язані вжи-
вати заходів для запобігання 
масовим вивільненням. 
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СУДОВИЙ ЗБІР: ПОРЯДОК 
СПЛАТИ ТА ПІЛЬГИ

Поняття судового збору, а також порядок його 
сплати (справляння) та перелік осіб, які звільня-
ються від його сплати, визначає Закон України 
«Про судовий збір» від 08 липня 2011 року № 3674-
VI (із відповідними змінами та доповненнями).

Судовий збір — це збір, що справляється на всій тери-
торії України за подання заяв, скарг до суду, за видачу 
судами документів, а також у разі ухвалення окремих 
судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий 
збір включається до складу судових витрат. Платника-
ми судового збору виступають громадяни України, іно-
земці, особи без громадянства, підприємства, установи, 
організації, інші юридичні особи (в тому числі інозем-
ні) та фізичні особи — підприємці, які звертаються до 
суду чи стосовно яких ухвалено судове рішення, перед-
бачене цим Законом.

Порядок сплати судового збору встановлений статтею 
6 ЗУ «Про судовий збір», відповідно до якої судовий збір 
перераховується у готівковій або безготівковій формі.

За подання нерезидентами позовів, ціна яких визна-
чається в іноземній валюті, судовий збір може сплачу-
ватися нерезидентами в іноземній валюті з урахуванням 
офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встанов-
леного Національним банком України на день сплати.

За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній 
валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуван-
ням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, вста-
новленого Національним банком України на день сплати.

У разі якщо судовий збір сплачується за подання 
позовної заяви до суду в розмірі, визначеному з ураху-
ванням ціни позову, а встановлена при цьому позивачем 
ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна 
або якщо на день подання позову неможливо встанови-
ти точну його ціну, розмір судового збору попередньо 
визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої суми 
або з поверненням суми переплати судового збору від-
повідно до ціни позову, встановленої судом у процесі 
розгляду справи.

У разі якщо розмір позовних вимог збільшено або 
пред’явлено нові позовні вимоги, недоплачену суму 
судового збору необхідно сплатити до звернення до суду 
з відповідною заявою. У разі зменшення розміру позов-
них вимог питання щодо повернення суми судового 
збору вирішується відповідно до статті 7 цього Закону.

Якщо скаргу (заяву) подано про перегляд судово-
го рішення в частині позовних вимог (сум, що підляга-
ють стягненню за судовим рішенням), судовий збір за 

подання скарги (заяви) вираховується та сплачується 
лише щодо перегляду судового рішення в частині таких 
позовних вимог (оспорюваних сум).

Судовий збір справляється з урахуванням загальної 
суми позову також у випадках подання позову одним 
позивачем до кількох відповідачів та об’єднання суддею 
в одне провадження кількох однорідних позовних вимог.

Розподіл судового збору між сторонами та перевірка 
повноти сплати судового збору здійснюються відповід-
но до процесуального законодавства.

Стаття 5 ЗУ «Про судовий збір» встановлює перелік 
осіб, які звільняються від сплати судового збору під час 
розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Зокрема, мова йде про соціально незахищені верстви 
населення, які в результаті подій на Сході України пере-
бувають в скрутній ситуації. Пунктами 21 та 22 вказаної 
вище статті визначені категорії соціально незахищених 
верств населення. До них належать:

— заявники у справах за заявами про встановлення 
фактів, що мають юридичне значення, поданих у зв’язку із 
збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасовою 
окупацією території України, надзвичайними ситуація-
ми природного чи техногенного характеру, що призве-
ли до вимушеного переселення з тимчасово окупованих 
територій України, загибелі, поранення, перебування 
в полоні, незаконного позбавлення волі або викраден-
ня, а також порушення права власності на рухоме та/
або нерухоме майно;

— позивачі у справах за позовами до держави-агре-
сора Російської Федерації про відшкодування завданої 
майнової та/або моральної шкоди у зв’язку з тимчасо-
вою окупацією території України, збройною агресією, 
збройним конфліктом, що призвели до вимушеного 
переселення з тимчасово окупованих територій України, 
загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконно-
го позбавлення волі або викрадення, а також порушен-
ня права власності на рухоме та/або нерухоме майно.

Євгеній Змеул,  
начальник юридичного управління ГУ ДФС в області
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НОВІ ЧЛЕНИ ПАЛАТИ
ТОВ «ДАБЛ-ДЕККЕР»

Директор — Шаров Владислав Віталійович
 phone: 095 243 55 95
 www.grassland.com.ua
 email: ddecker171215@gmail.com
 27613, Кіровоградський р-н, 
 с. Велика Северинка, вул. Степова, 24
Виробництво комбікормів та концентратів.

ТОВ «ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ»

Директор — Умріхін Володимир Костянтинович  
 phone: (0522) 36 67 38, 27 15 00, 
 050 346 99 17 
 www.gradoil.com.ua 
 email: s.tarshyn@gradoil.com.ua
 o.vorontsov@gradoil.com.ua
 25491, м. Кропивницький, 
 смт НОВЕ, вул. Мурманська, 37-Г
Виробництво олії та тваринних жирів.
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