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Кажуть, озиратися назад — не найкраща прикмета. Та, лише дивлячись на реалізовані протягом року 
проекти, можна з упевненістю сказати, що напрямок, обраний командою КРТПП, абсолютно вірний.

На нашій базі, за сприяння Європейського банку реконструкції та розвитку, засновано Центр підтримки 
бізнесу, діяльність якого вже протягом першого року роботи дозволила якісно покращити обізнаність підпри-
ємців регіону щодо можливостей максимального розкриття їх потенціалу.

Також 2017 рік запам’ятався великою кількістю заходів міжнародного рівня, головною метою яких була 
презентація бізнесу Кіровоградщини, в тому числі й за межами України. Представники КРТПП та підпри-
ємці області відвідали Китай, Польщу, Казахстан, Албанію та інші країни. І всі ці ділові візити вже сьогодні 
приносять результати.

Українські заходи міжнародного рівня, до організації яких долучилася Палата, зокрема, ювілейна виставка 
AGROEXPO, в черговий раз довели готовність вітчизняних підприємств гідно конкурувати на світових 
ринках.

Одним з пріоритетів в діяльності Палати лишається й підтримка соціальних та молодіжних проектів.
Рівень довіри до спеціалістів КРТПП зростає відповідно до зростання якості надання ними послуг, з якими 

добре знайомі наші партнери, а конференц-сервіс Палати користується попитом серед організацій, що пред-
ставляють абсолютно всі сфери життя регіону.

Приємно, що важливість наших ініціатив і надалі розуміє влада. Не один проект 2017-го реалізовано 
нами спільно з обласною державною адміністрацією, міською радою, департаментом інфраструктури та 
промисловості ОДА, департаментом економічного розвитку і торгівлі ОДА та їх очільниками. І я щиро 
сподіваюся, що завдяки цій співпраці протягом року підприємства Кіровоградщини відчували не лише всебічну 
підтримку Палати, а й керівництва міста й області.

Життя не стоїть на місці, і всі ми прекрасно розуміємо, що все вже зроблене та реалізоване — це лише 
частина планів, покладених в основу розвитку області, а відповідно і країни. Та все ж 2017 рік, вважаю, 
можна і потрібно занести в актив!

З повагою
Президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати

Складний, проте цікавий — так, напевно, можна охарактеризувати 2017 рік для біз-
нес-спільноти Кіровоградщини. Події року, що вже став історією, вивели нас на новий 
рівень і підготували до нових перевірок на міцність.

Рік, який 
можна 
занести в 
актив

Ірина Саєнко
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НОВИНИ України

НОВА ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ: ВИКЛИКИ, МОЖЛИВОСТІ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Нова індустріалізація як модель економічного розвитку України. Чому вона необхідна 
і як її здійснити — обговорювали 15 грудня 2017 року в ТПП України на відповідній 
конференції, що відбулась у рамках заходів із нагоди 45-річчя створення Палати, в 
яких взяла участь президент КРТПП Ірина Саєнко.

Які пріоритетні завдання та напрями розвитку 
промисловості, що в сучасних умовах глобального 
ринку зможуть посилити конкурентоспроможність 
української економіки? Які фактори негативно впли-
вають на вітчизняну промисловість або можуть пере-
шкодити її розвитку в майбутньому? Якими є можливі 
перспективи та труднощі майбутньої індустріаліза-
ції? За рахунок чого профінансувати нову індустрі-
алізацію? Ці й інші питання порушили організатори 
та учасники заходу.

«Ми часто чуємо, що Україна має стати аграр-
ною країною, так званою аграрною супердержавою. 
Фахівці Палати проаналізували сьогоднішню ситу-
ацію і, в свою чергу, не знайшли жодної розвиненої 
країни в світі першого чи, принаймні, другого рів-
ня, які б ставили акцент у своєму розвитку лише на 
аграрний сектор. Тому спільна ініціатива влади та 
бізнесу провести таку конференцію має дозволити 
нам сформувати для нашої країни свій «План Мар-
шалла», спрямований на проведення неоіндустріа-
лізації», — зауважив у своїй вступній промові пре-
зидент ТППУ Геннадій Чижиков.

Україна потребує системної промислової політи-
ки, спрямованої на проведення нової індустріалізації 
з використанням сучасних технологій. Наша держа-
ва здатна не тільки займати передові позиції в сфері 
АПК, а й стати привабливим виробничим майданчи-
ком для вітчизняних і глобальних компаній. Завдан-
ня держави номер один — модернізація та розвиток 
переробної промисловості.

«ТПП України є нашим надійним партнером, 
і я сподіваюсь, що вона і надалі залишатиметься на 
чолі реалізації та захисту інтересів ділових кіл. Сьо-
годні в Україні проводиться безліч заходів, і тема ін-
дустріалізації є дуже актуальною», — зазначив ви-
конавчий директор Китайської торгової асоціації 
Руслан Осипенко.

Співорганізаторами заходу виступили Міністер-
ство економічного розвитку і торгівлі України, Ки-
ївська міська державна адміністрація, ДУ «Інститут 
економіки та прогнозування НАН України», ДП 
«Укрпромзовнішекспертиза», Китайська Торгова 
Асоціація, а також Комітет по державно-приватно-
му партнерству при ТПП України.
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НОВИНИ України

Участь у конференції взяли також керівництво 
Уряду України, інших органів влади, міжнародних ор-
ганізацій, Комітетів Верховної Ради України, Пред-
ставництва ЄБРР в Україні, Економічної місії ООН, 
представники українського та іноземного бізнесу, фі-
нансових і банківських інституцій та інші.

На сьогодні в Україні триває процес деіндустріалі-
зації. Україна зменшила до критичних розмірів част-
ку високотехнологічних виробництв, фактично ско-
ротивши до нуля попит на власні науково-дослідні та 
прикладні розробки та розвиток трансферу техноло-
гій. Фінансовий ресурс, пропонований національною 
банківською системою, залишається надто дорогим.

«Завданням держави номер один є модернізація 
та розвиток переробної промисловості. Україна по-
винна зарекомендувати себе як країна, що продукує 
й експортує товари, вироблені на основі власних роз-
робок. Наша держава здатна стати привабливим ви-
робничим майданчиком для вітчизняних і глобальних 
компаній», — зазначив директор ДП «Укрпромзовні-
шекспертиза», голова Комітету з питань промислової 
модернізації при ТПП України Володимир Власюк.

Існуючий на сьогодні набір окремих стратегій, 
зокрема підготовлених зовнішніми експертами, є 
нескоординованим і необ’єднаним одним планом. 
Тому конференція мала на меті зробити свій внесок 
у формування такої національної економічної політи-
ки — обговорити в широкому експертному середо-
вищі ключові проблеми, виклики, можливості та пер-
спективи нової індустріалізації в Україні.

«Перш ніж розробляти і реалізовувати страте-
гію промислової політики, потрібно проаналізувати 
збитки та труднощі кожної галузі промисловості й їх 
основні тенденції. Ми повинні розуміти, що держава 
не буде керувати процесом індустріалізації від почат-
ку до кінця. Ділова спільнота, промисловці, експор-
тери й усі стейкхолдери мають взяти на себе відпо-
відальність за цей процес», — наголосив директор 

Представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер.
Бар’єрами для проведення нової індустріалізації 

в Україні є занадто вузький фіскальний простір, від-
сутність достатньої кількості грошей у фінансовому 
та банківському секторах, а також наявність великого 
державного боргу. Проблемою є й макрофінансові та 
інституційні обмеження для модернізації промисло-
вості України, нестабільна ситуація у політиці тощо. 
Для успішної ж нової індустріалізації потрібна під-
тримка Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України. Крім того, через значний рівень емігра-
ції Україна втрачає якісний людський потенціал, а це 
стоїть на заваді переходу до нової індустріалізації.

Учасники конференції дійшли висновку, що Укра-
їні потрібні Стратегія промислової політики та план 
її реалізації. Причому, долучитися до розробки цієї 
Стратегії вже готова ціла низка бізнесменів, експер-
тів, науковців і галузевих об’єднань. Також має бути 
створений Фонд розвитку промисловості. Ці вимоги 
викладено у Резолюції, підготовленій за результатами 
конференції. Крім того, пропонується проголосити 
2018–2020-й роками індустріального відновлення 
України. Учасники заходу доручили Торгово-про-
мисловій палаті України надіслати Резолюцію кон-
ференції Кабінету Міністрів України.

За матеріалами сайту ТПП України
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ПРЕЗИДЕНТ КРТПП ВЗЯЛА УЧАСТЬ У СПЕЦІАЛЬНОМУ ЗАСІДАННІ 
РАДИ ЕКСПОРТЕРІВ ТА ІНВЕСТОРІВ ПРИ МЗС УКРАЇНИ

В рамках засідання, яке відбулось 14 грудня 2017 року в Дипломатичній Академії при 
МЗС, пройшла зустріч керівництва Міністерства з керівництвом ТПП України та 
її регіональних представництв.

Учасники заходу, серед яких були заступник Міні-
стра закордонних справ України Василь Боднар, пре-
зидент ТПП України Геннадій Чижиков, керівники 
регіональних ТПП України та структурних підроз-
ділів МЗС, працювали над виробленням механізму 
покращення взаємодії Палати та Міністерства задля 
взаємовигідного результату.

Діяльність Ради експортерів та інвесторів при 

МЗС України, а також механізми виходу регіональ-
ного бізнесу на світові ринки та залучення інвести-
цій в перспективні проекти презентував начальник 
Управління економічного співробітництва МЗС Укра-
їни, заступник голови Ради Олександр Данилейко.

Посилення потенціалу українського бізнесу за кор-
доном — спільне завдання МЗС та ТППУ, вважають 
організатори та учасники заходу. Тож саме питання 
збереження конкурентних переваг українського ви-
робника у світовій торгівлі, розширення структури 
та географії експорту та забезпечення конкурентних 
переваг для вітчизняного машинобудування, аграр-
ного сектора і перспективної сфери високих техно-
логій, серед іншого, розглянули учасники.

Президент ТППУ Геннадій Чижиков підкреслив 
важливість інституціональної підтримки для ефектив-
ності роботи Палати та висловив впевненість в тому, 
що подібні зустрічі матимуть практичний результат 
та сприятимуть подальшому покращенню співпра-
ці організацій системи ТПП з МЗС та її установа-
ми за кордоном.
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЙОРДАНІЯ

Йорданська компанія “Bakerschoice” зацікавлена у на-
лагодженні ділових зв’язків з українськими виробника-
ми соняшникової олії з метою закупівлі даної продукції.
Контактна особа в “Bakerschoice”: виконавчий 
директор Шукрі Салфіті (Shukri Salfiti).
Tel.: 00962 6 4619 660; 00962 6 4619 669
Fax: 00962 6 4619 669
www.bakerschoice.com.jo
E-mail: ssalfiti@bakerschoice.com.jo

НІГЕРІЯ

Нігерійська компанія “Hightech Systems Ltd.” 
зацікавлена у встановленні ділових зв’язків 
з українськими виробниками тракторів.
Представник компанії – координатор відділу 
закупівель Іке Віллі Нвобу (Ike Willie-Nwobu)
Tel.: +234 8039432955
E-mail: ikewillienwobu@yahoo.com

ПОЛЬЩА

Польська компанія «Lasochόw», яка займа-
ється реалізацією екологічних овочів та фрук-
тів, у тому числі у консервованому вигляді, за-
прошує до співпраці українських партнерів.
Голова правління – Анджей Гусь.
Ознайомитись з діяльністю  та пропозиціями 
АТ «Lasochόw» можна на інтернет-сторінці:
www.lasochow.eu
Tel.: +48 609 903 509
E-mail: hysaso@gmail.com

ЄГИПЕТ

Єгипетська компанія «SOBH FOR FOOD 
INDUSTRIES AND COLD STORES», що є вироб-
ником і експортером риби та морепродуктів заці-
кавлена в налагодженні співпраці з українськими 
підприємствами. Компанія почала виробництво 
копчених морепродуктів з 2011 року, а в сфері за-
морожених морепродуктів працює з 1972 року 
(обсяги — 120 тис. тонн на рік). Компанія воло-
діє декількома заводами з річним обсягом виробни-
цтва в 300 тонн копчених морепродуктів і річним 
виробництвом в 20 тис. тонн IQF заморожених 
фруктів і овочів, оснащена місцем для зберігання 
3 тис. тонн при –20° за Цельсієм. Компанія серти-
фікована за стандартами ISO 9001, 18001 і 22000.
Компанія має багаторічний досвід в експор-
ті на різні міжнародні ринки; вона досягла успі-
ху в розширенні сфери своїх клієнтів шляхом
забезпечення високої якості і тех-
нічних характеристик.
www.sobh.com.eg

ПАР

Південноафриканська компанія “Timberline 
International (Pty) Ltd” зацікавлена у встановленні діло-
вих зв’язків з українськими постачальниками деревини.
Представник компанії: Div Venter.
Tel.: +2771 852 06 71
E-mail: divventer@gmail.com

ТУРЕЧЧИНА

Турецька компанія «AKINCI CAM» зацікавлена у 
встановлені ділових зв’язків з українськими підпри-
ємствами, які спеціалізуються на виробництві скла.
Контактна особа: Nuray Pehlivan.
Tel.: +90 284-225-1014-Ext:131
Fax: +90 284-212-98-64
E-mail: nyilmaz@etso.org.tr
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Участь у заході, організованому Торгово-про-
мисловою палатою України за сприяння Одеської 
РТПП, взяли представники 13 регіональних торго-
во-промислових палат, серед яких і начальник відді-
лу інформації КРТПП Віктор Ладутько.

Учасники семінару розглянули питання функці-
онування міжнародної системи карнетів АТА, по-
рядку оформлення картнетів АТА митними органа-
ми України та зарубіжними митними органами та 
особливостей митного оформлення, функціонуван-
ня міжнародної гарантійної мережі системи карне-
тів АТА, а також види гарантій, що застосовуються 
при видачі картнетів АТА та інше.

По завершенні семінару відбулася атестація учас-
ників, які отримали відповідні свідоцтва.

СПЕЦІАЛІСТ КРТПП ВЗЯВ УЧАСТЬ В СЕМІНАРІ НА ТЕМУ 
РОБОТИ СИСТЕМИ КАРНЕТІВ АТА

З а г а ль н о с и с т е мний  і н ф о рм а -
ц і й н о - а т е с т а ц і й н и й  с е м і н а р 
«Функціонування системи карне-
тів АТА в Україні» проходив в Одесі 
10–11 жовтня 2017 року.
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ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ВІДВІДАВ НАДЗВИЧАЙНИЙ
І ПОВНОВАЖНИЙ ПОСОЛ КАНАДИ В УКРАЇНІ

Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук та керівник 
торгівельного відділу Посольства Канади в Україні Адам Барболет побували 
на відкритті «Українсько-Канадського центру» в ЦНТУ, зустрілися з керів-
ництвом області та представниками бізнес-кіл регіону.

Зустріч в обласній державній адміністрації, на 
якій була присутня й президент КРТПП Ірина Са-
єнко, була присвячена активізації українсько-канад-
ського співробітництва на регіональному рівні. І від-
криття «Українсько-Канадського центру», на думку 
присутніх, має стимулювати розвиток співпраці між 
державами в багатьох напрямках.

Після презентації соціально-економічного по-
тенціалу Кіровоградщини, учасники зустрічі обго-
ворили перспективи співробітництва в аграрному 
секторі, енергетичній сфері, а також освітній та ме-
дичній галузях.

Крім того, високі канадські гості зустрілися з під-
приємцями області, зацікавленими у співпраці з ка-
надськими партнерами. Зустріч, учасниками якої 
стали 15 представників бізнесу регіону, проходила 
у приміщенні КРТПП.

Канадські посадовці наголосили на важливості ак-
тивізації двосторонніх відносин з центром України, 
чому, зокрема, мають посприяти запровадження зони 
вільної торгівлі між країнами та канадські програми 
з підтримки українського бізнесу. Адже економічні 
відносини між Україною та Канадою мають потуж-
ний потенціал, який потрібно розвивати.

Палату та напрямки її роботи презентував ві-
це-президент КРТПП Ігор Філіпов. А підприємці, 
які представляють різні види промисловості та є чле-
нами регіональної торгово-промислової палати, об-
говорили з поважними гостями можливості виходу 
своїх компаній на канадський ринок, а також коло 
потенційних канадських партнерів для свого бізнесу.

Наприкінці зустрічі канадським гостям презен-
тували пам’ятні подарунки від КРТПП та підпри-
ємств області.
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ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ВІДБОРУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИХ РОЗРОБОК ТА ВИНАХОДІВ ПРОВЕЛИ В КРТПП 

У засіданні, яке проходило 17 листопада  2017 року, взяла участь заступник 
голови Комісії, президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової 
палати Ірина Саєнко.

На засіданні було розглянуто дві заявки від під-
приємств обласного центру.

Заявка ПП «Агродім-центр» стосувалася вдо-
сконалення конструкції культиватора для передпо-
сівного обробітку ґрунту пристроєм оригінальної 
конструкції для одночасного локального внесення 
стартової дози мінеральних добрив.

У другій розглянутій заявці від ТДВ «Завод дозую-
чих автоматів» йшлося про розробку приладу виміру 
вологості зерна в потоці з інтерфейсом за протоко-
лом Modbus та Owen. Її члени Комісії підтримали 
одноголосно.

Визначене Комісією замовлення внесено на кон-
курс серед наукових установ області, які мають запро-
понувати можливі шляхи вирішення запропонованого 
проблемного питання із наданням переліку науко-
во-дослідних робіт та кошторисом.

Збір заявок від наукових установ тривав до 
01 грудня 2017 року.

Підвели на засіданні й підсумки попередньої 
роботи.
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Так, на попередніх засіданнях 
Комісії було розглянуто запит від 
ПП «Астарта Груп» щодо вдоско-
налення причепного пристрою 
бункера-накопичувача переван-
тажувального БНП-30, який є 
найбільш уразливим, часто вихо-
дить з ладу, що затримує вироб-
ництво. Члени Комісії та пред-
ставник ПП «Астарта груп» 
підтримали пропозицію з вирі-
шення даної виробничої проблеми 
від Центральноукраїнського наці-
онального технічного універси-
тету, яке, на їхню думку, є найраці-
ональнішим технічним рішенням 
із запропонованих.

І вже 14 листопада, на базі під-
приємства «Астарта Груп» відбу-
лось підписання Тристоронньої 
угоди між облдержадміністра-
цією, ЦНТУ та підприємством 
щодо впровадження у виробни-
цтво запропонованого науковцями 
інноваційного проекту. В рамках 
обласної програми, за розробку 
інноваційного проекту універси-
тет отримав грошову винагороду 
у розмірі 50 тисяч гривень.

«Облдержадміністрація завжди 
приділяє велику увагу інвестиціям, 
інноваціям, працює над їх залучен-
ням у всіх галузях господарства, 
намагається створювати сприятливі 

умови для розвитку промислового 
комплексу Кіровоградщини», — 
зауважив заступник голови ОДА 
Андрій Коломійцев.

Також посадовець висло-
вив впевненість, що прийнята на 
початку цього року відповідна про-
грама сприятиме співпраці науки 
і бізнесу у сфері розробки і впро-
вадження інноваційних технологій.

Учасники тристоронньої угоди 
разом з членами Комісії мали змогу 
ознайомитись із технічними харак-
теристиками причіпного пристрою 
безпосередньо на виробництві.

«На перший погляд механізм 
невеликий, проте його надійність 
є дуже важливою. Поломка крон-
штейну зменшує продуктивність 

роботи бункеру на 30–35%», — 
відзначив ректор ЦНТУ Михайло 
Чорновіл.

За словами керівника підприєм-
ства Сергія Будака, наразі у вироб-
ництві задіяно п’ять таких бунке-
рів. Пристрій довів свою надійність 
не лише під час випробувань, а й 
у польових умовах.

«Причіп з удосконаленим кро-
нштейном працює на виробництві 
з серпня і на даний час нарікань на 
його експлуатацію немає», — наго-
лосив керівник «Астарта Груп».

Нагадаємо, Комісія з відбору 
науково-дослідних розробок, вина-
ходів та визначення доцільності їх 
впровадження функціонує у рамках 
реалізації Програми впровадження 
регіональних наукових дослі-
джень у промислове виробництво 
Кіровоградської області на 2017–
2020 роки, яка затверджена рішен-
ням обласної ради від 19 травня 
2017 року № 283. Метою програми 

є створення умов для проведення 
наукових досліджень та впрова-
дження їх результатів у виробни-
цтво. Комісію очолює заступник 
голови обласної державної адміні-
страції Андрій Коломійцев.

За матеріалами 
прес-служби ОДА
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В КРТПП ПРОЙШОВ КРУГЛИЙ СТІЛ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ТЕМІ 
СПРОЩЕННЯ ПРОЦЕДУР ТОРГІВЛІ ТА СПРИЯННЯ ЕКСПОРТУ

Під час заходу презентували звіт «Спрощення процедур торгівлі в Україні: 
оцінки та очікування бізнесу 2016/2017» та обговорили питання реалізації 
принципу єдиного вікна на митниці.

23 листопада 2017 року в обласному центрі в рам-
ках реалізації проекту «Діалог зі сприяння торгів-
лі» за фінансової підтримки Європейського Союзу 
у співпраці з Кіровоградською регіональною торго-
во-промисловою палатою відбувся круглий стіл на 
тему «Спрощення процедур торгівлі та сприяння 
експорту».

У заході взяли участь заступник голови Кіровоград-
ської ОДА Андрій Коломійцев, президент КРТПП 
Ірина Саєнко, в. о. начальника Кіровоградської мит-
ниці ДФС Євген Скібіцький та директор департамен-
ту економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської 
ОДА Ніна Рахуба. Також серед 33 учасників заходу 
були представники органів місцевої влади, підпри-
ємці, виробники та експортери, представники міс-
цевих бізнес-асоціацій.

Модерував захід старший науковий співробітник 
Інституту економічних досліджень Андрій Бутін.

Один з існуючих механізмів єдиного вікна на мит-
ниці під час першої частини заходу презентував пред-
ставник заступника Голови Міжвідомчої робочої 
групи зі спрощення процедур міжнародної торгів-
лі та логістики в Україні Лев Баязітов. Доповнила 

розкриття теми начальник відділу організації мит-
ного контролю Кіровоградської митниці ДФС На-
талія Задніпряна.

Друга частина круглого столу була присвячена 
презентації «Погляд на українських агровиробни-
ків очима німецьких імпортерів» від керівника ком-
панії «EuroExperts. r. o.» Михайла Оніпченка, піс-
ля якої присутні обговорили перспективи експорту 
української продукції.
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В КРТПП 
ПРОЙШОВ 
МАЙСТЕР-
КЛАС З 
БРЕНДИНГУ
Учасники заходу отри-
мали знання, інстру-
менти та покрокову 
інструкцію зі створен-
ня бренду, розширивши 
горизонти звичного ба-
чення бізнесу.

Майстер-клас «Криза як можливість або Бренд як 
порятунок», який проходив у Кіровоградській регі-
ональній торгово-промисловій палаті 17 листопада 
2017 року, провів експерт з брендингу Сергій Глу-
щенко, який має за плечима більше 25 років успіш-
ного досвіду роботи в реальному бізнесі.

Учасниками майстер-класу стали близько 30 під-
приємців, більшість з яких є членами КРТПП.

Підприємці отримали інформацію про поняття, 
тіло, особистість, культуру, відношення та відобра-
ження бренду, а також прийоми, за допомогою яких 
можна краще зрозуміти клієнта.

Крім того, Сергій Глущенко на-
дав присутнім покрокову інструк-
цію зі створення (побудови) брен-
ду, познайомив з різними школами 
брендингу, архетипами брендів та 
ризиками сучасного брендингу.

Інтерактивний формат захо-
ду дозволив учасникам брати ак-
тивну участь в обговоренні пи-
тань, що стосуються створення 
сильного, унікального та яскра-
вого персонального бренду або 
бренду компанії, який одночасно 
є і рішенням проблеми, і планом 
дій з розвитку бізнесу.
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ЦИКЛ ТРЕНІНГІВ З РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ У ЦЕНТРІ 
ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

З 11 по 13 жовтня в Центрі підтримки бізнесу, заснованому на базі 
Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати, проходив три-
денний семінар-тренінг «Практикум з експорту та документарні операції — 
рівень ІІ» для малого та середнього бізнесу.

Процедури, протоколи, регламенти та можливості 
зовнішньої торгівлі увесь час змінюються. Тому екс-
портери повинні постійно актуалізувати свої знан-
ня, щоб забезпечити дотримання вимог при здійснен-
ні операцій, бути в курсі можливостей ринку та мати 
змогу виконати вимоги щодо фінансування операцій, 
які можуть виникнути у зв’язку зі збільшенням обсягів 
експорту. Саме такі цілі й ставив перед собою організа-
тор заходу — Центр підтримки бізнесу, заснований 
на базі КРТПП за підтримки ЄБРР в рамках ініці-
ативи EU4Business.

Практикум був розрахований на діючих експорте-
рів, які бажають вдосконалити свої навики оцінки но-
вих ринків та входження на нові ринки, переконатися 
у тому, що форми оплати та методи розрахунків будуть 
використані з вигодою та з метою розвитку експортної 
діяльності, й таким чином забезпечити надійну основу 
для подальшого нарощування обсягів. Тож усі сімнад-
цятеро учасників заходу в інтерактивній формі — на 
конкретних прикладах з практики та за допомогою мі-
ні-вправ, що ґрунтувалися на реальних ситуаціях, мали 
змогу поліпшити свої навики керування експортними 
операціями та прийняття поінформованих рішень що-
до оцінки ринків та управління ризиками під час здійс-
нення платежів.
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Курс проводив Джонатан Уолден, головний
консультант з питань митниці та спрощення торгівлі 
провідної міжнародної фірми «Crown Agents», що на-
дає консультаційні послуги та послуги з розвитку по-
тенціалу в усьому світі і на даний час реалізує проекти 
у понад 100 країнах, у тому числі й масштабні тренін-
гові проекти зі сприяння розвитку торгівлі та експорту. 
Джонатан Уолден має 35-річний досвід роботи у сфері 
сприяння експорту й торгівлі та є визнаним тренером 
і консультантом з питань стратегії, процесів та проце-
дур митної справи, спрощення торгівельних процедур, 
укладення зовнішньоекономічних договорів, правил та 
регламентів ВМО, СОТ, МТП, логістичних ланцюжків, 
міжнародних відправлень та транспортування, докумен-
тарних операцій, експортної конкурентоспроможності, 
документального оформлення, а також тарифних та не-
тарифних бар’єрів у торгівлі.

Протягом трьох днів семінару його учасники от-
римували актуальну інформацію з питань досліджень 
експортних ринків, обирали відповідні ринки для на-
рощування експорту, планували відвідання зовнішньо-
го ринку, аналізували наслідки Угоди про спрощення 

торгівлі СОТ. Крім того, учасники мали змогу обрати 
та застосувати на практиці основні форми міжнарод-
них розрахунків та поуправляти комерційними, сувере-
нними, банківськими, політичними ризиками, а також 
ризиками, пов’язаними з конкретною країною.

Під керівництвом тренера учасники практикуму го-
тували документацію для оформлення акредитиву від-
повідно до вимог та докладно розбирали відповідні нор-
мативно-правові акти, що їх встановлюють, розглянули 
інноваційні форми документарних операцій, ознайоми-
лися з основними актами, що регламентують зовнішню 
торгівлю, в тому числі з їх останніми змінами та допов-
неннями, а також застосовували на практиці принципи 
раціонального управління експортними операціями.

Окрім поєднання інформативної складової та прак-
тичних вправ, курс семінару передбачав також індиві-
дуальне зайняття з тренером протягом 90 хвилин, при-
значене для допомоги у практичному застосуванні та 
постійному розвитку результатів триденної роботи під 
час практикуму. Більше того, кожен учасник зможе ско-
ристатися опцією консультування/коучингу протягом 
двох місяців після завершення курсу.
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В ЦЕНТРІ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ ПРОЙШОВ СЕМІНАР, 
ПРИСВЯЧЕНИЙ СТАЛОМУ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

13-14 листопада 2017 року в обласному центрі, в рамках ініціативи EU4Business 
за підтримки Європейського Банку реконструкції та розвитку в Україні, 
пройшов дводенний бізнес-семінар «Модель сталого розвитку для компаній 
в агросекторі». 

Захід відбувався в рамках діяльності Центру під-
тримки бізнесу м. Кропивницький, заснованого на 
базі КРТПП, і його учасниками стали власники, ке-
рівники та працівники керівних посад підприємств 
сфери виробництва та переробки сільськогосподар-
ської продукції, малого та середнього бізнесу, заці-
кавлені у підвищенні організаційного потенціалу сво-
їх компаній та отриманні інструментів, необхідних 
для забезпечення сталого розвитку підприємства.

В і д к р и л а  с е м і н а р  п р ед с т а в н и к  Є Б Р Р 

Тетяна Денисова,  яка ознайомила у часни-
ків з  роботою ініціативи EU4Business та ін-
с т р у м е н т а м и  Є Б Р Р  д л я  р о з в и т к у  М С Б.

Тему стратегічного та сталого розвитку, ціннос-
тей в діяльності організації, аналізу зовнішнього 
та внутрішнього середовищ, а також вибору стра-
тегічних напрямків діяльності та побудови й оцін-
ки ефективності реалізації стратегічного плану 
організації учасники семінару опрацьовували ра-
зом зі спеціалістом з питань стратегічного розвит-
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ку, співвласником та директором з розвитку ТОВ 
«Synergy Development Consulting» Діною Волинець.

Спеціаліст з питань з конкурентоспроможно-
сті та залучення інвестицій, співвласник та гене-
ральний директор аграрного бізнес-акселерато-
ру «AgroChallenge» Ігор Лисицький розкрив 
теми оцінки та шаблону бізнес-моделі, визначен-
ня сегментів потенційних споживачів, генера-
ції та прототипування ідей, управління виробни-
цтвом, формування й розвиток організаційної 
структури, а також управління ризиками та якістю.

Другий день семінару відкрила співвласник та ди-
ректор з розвитку бізнесу Фундації «AgroChallenge» 
Юлія Бистрова. Як фахівець у сфері психологічного 
бізнес-консалтингу та спеціаліст з питань командо-
створення та комунікацій вона розкрила для учасни-
ків заходу теми створення, розвитку та ефективного 
управління команди. Окремо учасники та тренер зупи-
нилися на методах визначення потенціалу, індивідуаль-
но-психологічних, організаційних та інших проблем 
співробітників, а також роботі з проблемними ситуа-

ціями та побудові індивідуальних моделей мотивації.
Четверта частина семінару була присвячена ав-

томатизації бізнес-процесів, формуванню та роз-
витку організаційної структури, залученню коштів 
для розширення бізнесу. Зокрема, від співвлас-
ника та генерального директора ТОВ «Synergy 
Development Consulting», розробника автор-
ської програми підтримки підприємців Світлани 
Олєйникової, учасники отримали інструкцію 
з «користування грантами» та дізналися про кра-
удфандинг в розрізі можливостей для агросектору.

За результатами семінару учасники отримали роз-
роблену стратегію організації та презентації страте-
гії, а також практичні навички розробки моделі стало-
го розвитку підприємства та рекомендовані джерела 
інформації для подальшого опрацювання. Крім того, 
програмою семінару також передбачена консульта-
ційна підтримка — по 1 годині для кожного учасника.
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ТРЕНІНГ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЙШОВ 
У ЦЕНТРІ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

У РАМКАХ ІНІЦІАТИВИ EU4BUSINESS

Чотириденний захід «Енергоефективність у промисловості», що входить 
до циклу тренінгів з енергоефективності, проходив 11–14 грудня 2017 року 
у Центрі підтримки бізнесу міста Кропивницького, заснованому на базі Кі-
ровоградської регіональної торгово-промислової палати.

Захід проходив за підтримки ЄБРР у рамках іні-
ціативи EU4Business та призначався для підвищен-
ня кваліфікації учасників у сфері енергоефектив-
ності в Україні та підвищення стандартів проектів 
з енергоефективності, які вони реалізують. Учас-
ники мали змогу отримати нові знання з енергое-
фективності та енергоаудиту, вдосконалити форми 

та методи діяльності у відповідній галузі, а також 
навчитися проводити енергоаудити у такій фор-
мі, яка дасть змогу малим та середнім підприєм-
ствам визначати пріоритетність заходів з енергое-
фективності та включати їх у свої плани розвитку.

Тренінг проводили експерти фірми LDK 
Consultants Engineers and Planners: головний експерт 
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з енергоефективності Костас Теофілактос, який має 
великий досвід проведення тренінгів з питань енер-
гоефективності у промисловості та проведення енер-
гоаудиту, експерт з енергетики Томас Філіпу, який 
спеціалізується на енергоефективності у промисло-
вості, має значний досвід проведення спеціалізова-
них тренінгів для ЄБРР та економіст з енергетики 
Астгіне Пасоян, яка має міжнародний досвід тре-
нінгової діяльності з різними категоріями слухачів.

Захід поєднував у собі теоретичні, методичні та 
практичні аспекти, а також аналіз різних галузей, у тому 
числі сільського господарства, виробництва цементу, 
харчової промисловості, виробництва скла та паперу.

Інтерактивність курсу, що базується на обгово-
ренні з зосередженням основної уваги на практич-
них інструментах, вправах, аналізі конкретних си-
туацій, дасть можливість застосування отриманих 
знань на практиці. Тобто, кожен розділ містив ін-
формацію у поєднанні з практичними вправами.

Зокрема, учасники тренінгу відвідали вироб-
ничі потужності ТОВ «Друкмаш-Центр», де від-
булися практичні заняття з проведення енер-
гоаудиту, включаючи демонстрацію роботи на 
об’єкті портативних приладів. Учасників розділили 
на групи і запропонували розробити техніко-еко-
номічне обґрунтування заходів енергоефективності.

Загалом же тематика тренінгу включала енерго-
системи та засоби енергопостачання у промисловос-
ті, когенерацію, проведення оцінки та розрахунків 
викидів парникових газів, проведення енергоаудиту 
(методика, порядок проведення та складання звітів), 
оцінку капітальних інвестицій та аналіз ефективності 
витрат визначених заходів з енергоефективності тощо.

Під час підбиття підсумків тренінгу учасни-
ки дали високу оцінку якості проведення тре-
нінгу та професійності тренерів. Кожен учас-
ник отримав відповідний сертифікат про участь.
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ПРЕЗИДЕНТ КРТПП ПРИВІТАЛА ЛЬОДОВУ КОВЗАНКУ
«СЛАЙЗ» З ЮВІЛЕЄМ 

Ірина Саєнко взяла участь в урочистому відкритті ХІ сезону єдиної в області 
ковзанки, якій 1 листопада 2017 року  виповнилося 10 років.

У заході також взяли участь начальник відділу фіз-
культури і спорту міської ради Сергій Колодяжний 
та голова відділення НОК України в області Олек-
сандр Кузьмін.

У своєму вітальному слові президент КРТПП від-
значила підприємницькі хист та інтуїцію керівників 
ковзанки, підкреслила важливість напрямку, який во-
ни обрали, побажала подальшого розвитку та пода-
рувала ювілярам символічні подарунки.

Привітання та подарунки від почесних гостей свя-
та отримувала директор льодової ковзанки «Слайз» 
Катерина Скороход.

Крім того, на свято були запрошені вихованці 
міської школи-інтернату, для яких юні вихованки 

школи фігурного катання «Ice Street», яка діє на ба-
зі «Слайзу», підготували показові виступи. А після 
пригощання святковим тортом усі гості мали змогу 
безкоштовно покататися на ковзанах.
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В UDEN-S #нероботаамрія
Людмила Заболотня, PR-спеціаліст UDEN-SЛюдмила Заболотня, PR-спеціаліст UDEN-S

А ви знаєте, що таке мрія, а не робота? Розповім 
вам про свою.

Моя історія розпочалася трохи більше, ніж чоти-
ри роки тому, і до сьогодні я продовжую її писати. 
Мабуть, Всесвіт не байдужий до мене, коли підказав 
відправити резюме на цікаву вакансію PR-спеціаліста 
до «УДЕН-УКРАЇНИ». Тоді я й дізналась, що в нас 
у Кропивницькому є завод з виготовлення електрич-
них енергозберігаючих обігрівачів під теплим знаком 
UDEN-S, побачила нестандартні, незвичні для пере-
січного розуміння прилади.

Я прийшла, не тямлячи нічого у новій професії 
та специфіці діяльності компанії, та це нікого не ля-
кало і не стало перешкодою. Бажання ж головне! 
Люб’язно прийняли, познайомили з колективом, 
усьому навчили.

І тут життя закрутилося, події почали активно роз-
гортатися. Моє перше здивування: як це, прямо тут, 
в офісі, будемо смажити пиріжки? А то як же! Ще б 
пак! Усі разом зібралися на кухні, нарізали капусту, 
наліпили пиріжки, посмажили і в такому ж складі 

посмакували ними. Здивування наступне: проведен-
ня традиційної суботньої толоки за участі абсолютно 
всіх членів колективу. То був перший виїзд на далеке 
Балі, так ми ласкаво називаємо район міста — Бала-
шівку, куди згодом переїхали до «нових апартамен-
тів». Написання першого прес-релізу…

Наш офіс нагадує вулик, де всі активно розмов-
ляють, сміються; йде творчий процес, дзвонять те-
лефони, приходять відвідувачі. Кожен зайнятий сво-
єю справою, тож тихо буває тільки зранку, коли всі 
сходяться на роботу. Всередині колективу панує осо-
блива атмосфера, створена нашими традиціями, гар-
ним гумором, посмішками, доброзичливістю, взаєм-
ною повагою. Кожен день народження, професійне 
свято, день заснування компанії, Новий рік, жіночі 
та чоловічі свята — особливі.

Отримувати задоволення та натхнення від робо-
ти дуже важливо. Коли я щось творю, пишу, вигадую, 
втілюю в життя і бачу позитивний результат — це 
спонукає до змін і удосконалення. За ці чотири роки 
змінилася не тільки я, компанія виросла, модернізу-
валася: обігрівачі отримали новий теплонакопичувач, 

В UDEN-S #нероботаамрія
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що відповідає сучасним вимогам енергоефективнос-
ті; розширилася лінійка обігрівачів — ми презентува-
ли керамогранітні та дизайнерські з фотодруком; от-
римали сертифікат Європейського союзу, переїхали 
до нового гарного офісу, взяли участь у семи соціаль-
них проектах, перемогли у всеукраїнському конкур-
сі брендів «Фаворити успіху», створили дилерську 
мережу у Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Німеччині, 
Білорусі. А знаєте, що надихає найбільше? Відгуки 
клієнтів. Коли люди із задоволенням діляться свої-
ми враженнями, пишуть вірші, знімають відео, роз-
повідають, як змінилося їх життя після встановлен-
ня обігрівачів… Одне єдине слово із відгуку клієнта 
«балдіємо» — таке ємке і глибоке, відразу зрозумі-
ло, що задоволенню немає меж, в домі тепло, затиш-
но, рахунки за електроенергію радують.

Відправивши наші КЕНи (керамогранітні обігріва-
чі) до європейського сертифікаційного центру, отри-
мали компліменти та захоплення зразками продукції. 
Експерти у захваті від зовнішнього вигляду та того, як 
довго обігрівачі тримають тепло: «Ми отримували 
дуже багато різних обігрівачів для сертифікації, але 
це просто красотінь».

Усвідомлюючи переваги наших обігрівачів, пере-
повнююся гордістю та радістю. Тішить, що я частинка 
цього величезного механізму, нашого окремого світу. 
Розуміння того, що ми допомагаємо людям вирішу-
вати проблеми з опаленням, пропонуючи найопти-
мальніший варіант, створюємо впевненість у теплому 
майбутньому та сьогоденні — мотивує. Дуже приємно 
бачити щасливі обличчя користувачів нашими обігрі-
вачами, знати, що робота команди –актуальна, корис-
на, затребувана! Отриманий позитив і є зарядом для 
майбутніх перемог. А їх у нас попереду дуже багато!

Крім колосального досвіду, нових знань, саморе-
алізації і друзів в UDEN-S я знайшла себе. Люблю 
свою роботу, як би банально це не звучало.

Металокерамічні настінні обігрівачі Стельові дизайнерські обігрівачі

Керамогранітний обігрівач «Гранж» медовий
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Що таке формула успіху?

Мабуть немає такої людини, яка б не мріяла про 
успіх. Але чому для одного мрія так і не стає реальні-
стю, а до інших доля більш прихильна. Якщо є мета, 
до її реалізації важливо зробити крок вже сьогодні, 
постійний рух вперед і дисципліна — найголовніше!

Ми — компанія-мрія, мрія маленької дівчинки, 
яка колись в дитинстві повірила в себе, в свою долю. 
«Мрія Є» — це історія двох сестер з великою силою 
волі та віри, які пройшли через багато випробувань, 
і, змінивши своє життя, можуть допомагати іншим.

Підприємство, яким керує Інна Чижик, утвори-
лося у 2003 р. Починалося воно з п’яти швейних ма-
шин і з п’яти молодих та завзятих майстринь. Завдя-
ки енергійності талановитого керівника та фаховому 
менеджменту приватне підприємство з романтичною 
назвою «Мрія Є» знайшло свою нішу в економічній 
схемі міста. Нині колектив налічує 120 працюючих, 
98% з них — жінки.

Сьогодні швейне виробництво охоплює декілька 
напрямків: ресторанно-готельний текстиль, масове 

пошиття одягу, спортивний одяг та індивідуальний 
пошив.

Крім того, що вони одягають містян, «мрійниці» 
займаються ще й благодійництвом. Як вважає Інна 
Борисівна, віддавати десятину — це заповідь, яку не 
можна зневажати. Адже навколо стільки нужденних. 

Що таке формула успіху?
Можна довго мріяти про успіх, все життя читати книжки про досягнення ве-
ликих людей, чекати на кращий час для втілення своїх планів або із страху за-
знати поразки так і не вийти з зони комфорту. Той, хто ризикує, долає свої 
страхи та, незважаючи на помилки й невдачі, йде до перемоги. Тож сьогодні 
ми розкажемо про досягнення мети.
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Періодично надається допомога кіровоградсько-
му дитячому будинку «Барвінок», школі-інтернату 
в Знам’янці тощо.

Оскільки більшість на підприємстві складають 
жінки віком від 30 до 40 років, Інна Чижик, як керів-
ник, приділяє серйозну увагу здоров’ю підлеглих. 
Здоров’я для жінок — важливіше за все.

За 15 років існування на українському ринку 
компанія стала одним з лідерів у виготовленні тек-
стильної продукції високої якості. І запорукою кон-
курентоспроможності компанії є оптимально роз-
рахована стратегія бізнесу, моніторинг тенденцій 
розвитку ринку та постійне вдосконалення техно-
логій виробництва.

Вам вже стало нецікаво і десь ви вже читали та-
ку ж історію успіху?..

Та ні, шановні панове-скептики. Ви запитайте у жи-
телів маленьких містечок, як їм виживати в умовах 

скорочення виробництва? Чим для них є створення 
нових робочих місць, надання комфортних умов пра-
ці та своєчасна виплата заробітної плати?

Ми надаємо таку можливість людям вже сьогоднi:
— смт Олександрівка — відкрито філію швей-

ного виробництва «Мрія Є» в кількості 20 робочих 
місць. І це тільки початок;

— м. Долинська — відкрито філію швейно-
го виробництва «Мрія Є» в кількості 40 робочих 
місць. В цій місцевості ми бачимо великий потенці-
ал і розвиток.

Дуже багато жінок не мають роботи, але для жінки 
головне — це сім’я, тож саме для збереження сімей, 
а також для розвитку маленьких містечок ми почали 
невеликими кроками будувати легку промисловість 
у своїй аграрній області. Адже там, де у чоловіків є 
можливість працювати і розвиватись, забезпечува-
ти свої сім’ї, жінці теж потрібні робота й розвиток.

Серед наших партнерів — українські та міжна-
родні компанії. Загальний обсяг виробництва: біль-
ше 100 тисяч одиниць на рік, і це — не межа.

Ми — консолідована команда професіоналів-од-
нодумців, і наша мета — розвивати культуру життя 
через естетику і комфорт у текстилі.

Якщо розповісте нам — яким ви уявляєте оточую-
чий світ, ми зможемо подарувати барвисте свято ва-
ших мрій в тканині. Адже ми — майже чарівники…

Ризикуйте мріяти, світу відомі багато людей, успіх 
яких починався з дитячої мрії.

Мрія Є!
Ми шиємо історію!
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Якщо Ви — справжній поціновувач пива, то Ви 
стовідсотково знайомі з асортиментом пивного клу-
бу «Прага» приватного підприємства «Чеський дво-
рик». Тут ви маєте можливість насолодитися не лише 
справжнім, якісним напоєм, а й спробувати справж-
ню рульку, варених раків, салати, холодні закуски, су-
пи та багато іншого.

Філософія підприємства проста: чітка орієнта-
ція на клієнта та розбудова бізнесу, орієнтованого, 
в свою чергу, на інноваційність та передові техноло-
гії обслуговування.

Саме тому для зацікавлених організацій компа-
нія пропонує додатковий спектр послуг. За необхід-
ності надання кейтерингових послуг, ПП «Чеський 
дворик» оснащена меблями, текстилем, порцеля-
ною, обладнанням, обслуговуючим персоналом 
і транспортом.

ПП «Чеський дворик» завжди Вам раді!
 

Адреса: вул. Чорновола, 31 
Тел. (0522) 323-073

Режим роботи: з 10-00 до 23-00

Шукаєте справжнього, якісного, правильного пива, звареного професіоналами 
Чехії та Німеччини? А може Вам потрібні кейтерингові послуги високого рівня? 
Ми можемо підказати адресу!

ПП «Чеський дворик» – партнер на роки
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НОРМИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ЗАХИСТ ПРАВ РОБІТНИКІВ 
У ЧАСТИНІ ОТРИМАННЯ ЛЕГАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

У наш час однією з найбільших проблем у відноси-
нах працедавців та найманих працівників на сьогодні 
є виплата заробітної плати у «конвертах», нелегаль-
не працевлаштування, відсутність записів у трудовій 
книжці та реалізація гарантій оплати праці.

Контроль за дотриманням законодавства про пра-
цю покладається на Державну службу України з пи-
тань праці, органи Державної фіскальної служби та 
органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

У разі виявлення факту нелегального працевлаш-
тування особа може звернутися до контролюючого 
органу з заявою про проведення перевірки.

Зокрема, Податковим кодексом України визначено, 
що у разі наявності та/або отримання в установленому 

законодавством порядку інформації про використан-
ня праці найманих осіб без належного оформлення 
трудових відносин та виплати роботодавцями дохо-
дів у вигляді заробітної плати без сплати податків 
до бюджету, а також здійснення фізичною особою 
підприємницької діяльності без державної реєстра-
ції, працівниками податкового органу здійснюється 
фактична перевірка без попередження платника по-
датків (особи).

Одним із дієвих механізмів легалізації трудових 
відносин є обстеження суб’єктів підприємницької 
діяльності щодо встановлення факту використання 
найманої праці без належного оформлення трудових 
відносин, проведення співбесід з роботодавцями та 

Темі, розкритій в даному матеріалі, був присвячений виступ начальника юри-
дичного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області Євгенія Змеула у рам-
ках проведення щорічного Всеукраїнського тижня права, який проходив з 8 по 
13 грудня 2017 року.

Бізнес та консультації



33|

Бізнес та консультації

ЗОВНІШСЕРВІС    ●    4-2017

а також легальне працевлаштування унеможливлює 
звільнення такого працівника в будь-який час, без 
жодних компенсацій.

Згідно з нормами Кодексу законів про працю за-
бороняється звільняти з ініціативи роботодавця офі-
ційно працевлаштованих вагітних жінок, жінок, які 
мають дітей віком до 3 років, одиноких матерів у разі 
наявності дитини віком до чотирнадцяти років. Дер-
жава забезпечує обов’язкове працевлаштування за-
значених жінок у випадках їх звільнення після закін-
чення строкового трудового договору.

Порушуючи вимоги трудового законодавства, ро-
ботодавці тим самим порушують права людини. Тож 
обов’язком кожного керівника є розуміння повноти 
своєї відповідальності за кожного працівника.

Забезпечення конституційних прав і свобод гро-
мадян України, зокрема шляхом легалізації заробітної 
плати та прихованої зайнятості, є головним завдан-
ням держави.

Найпершою передумовою детінізації фонду за-
робітної плати має стати контроль з боку держав-
них органів за належним розміром заробітної пла-
ти, попереджуючи випадки її свідомого заниження 
роботодавцями.

У зв’язку з цим діяльність фіскальних органів що-
до виявлення фактів порушення платниками подат-
ків податкового та іншого законодавства під час ви-
плати заробітної плати та інших доходів громадянам 
набуває важливого значення.

Контролюючі органи в разі виявлення факту не-
легального працевлаштування та виплати заробітної 
плати без нарахування та сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове соціальне страхування та подат-
ків мають право застосовувати штраф у тридцяти-
кратному розмірі мінімальної заробітної плати, вста-
новленої законом на момент виявлення порушення, 
за кожного працівника (на даний час — 96 000 грн).

Окрім суми штрафу також законодавством пе-
редбачається адміністративна відповідальність, яку 
сплатить підприємство чи фірма. На його керівни-
ка чи підприємця-порушника очікує адміністратив-
ний штраф в розмірі від 500 до 1000 неоподаткова-
них мінімумів громадян (а це від 8 500 до 17 000 грн).

Отже, посилення відповідальності до роботодав-
ців за неофіційне працевлаштування є важливим кро-
ком в усуненні нелегальної заробітної плати, а ви-
плата офіційних достойних зарплат — пріоритетний 
напрямок державної політики європейської України.

влаштування різноманітних заходів щодо легально-
го працевлаштування та отримання офіційної заро-
бітної плати.

Отримання працівником офіційної заробітної 
плати та відрахування єдиного соціального внеску 
є гарантією зарахування трудового стажу для отри-
мання в майбутньому пенсії за віком, що в світлі ос-
танніх реформ є вкрай важливим.

Так, згідно з Законом України «Про пенсійне за-
безпечення» виплата пенсій здійснюється з коштів 
Пенсійного фонду України, який формується за ра-
хунок коштів державного бюджету та єдиного со-
ціального внеску, що відраховується з працівника.

Зокрема, Закон України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» забезпечує грома-
дянам України, іноземцям, особам без громадянства 
та членам їх сімей, які проживають в Україні, право 
на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за 
страхуванням у зв’язку із тимчасовою втратою пра-
цездатності, виходячи з нарахованої заробітної пла-
ти, з якої сплачувались страхові внески.

Легальне працевлаштування відповідно до По-
рядку надання допомоги по безробіттю, у тому чис-
лі одноразової її виплати для організації безробітним 
підприємницької діяльності, в разі втрати роботи за-
безпечує таку особу допомогою по безробіттю, яка 
призначається центрами зайнятості з восьмого дня 
після реєстрації безробітного за його особистою зая-
вою, що є гарантованою підтримкою з боку держави.

Не варто також забувати, що офіційне оформлен-
ня на роботу гарантує право на отримання відпуст-
ки, права не працювати у вихідний та святковий день, 
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ПРО СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС
Органами державної служби зайнятості проводиться серед роботодавців ін-
формаційно-роз’яснювальна робота з питань дотримання норм чинного за-
конодавства, зокрема в ході проведення всеукраїнської кампанії «Живи та 
працюй в Україні». На сторінках журналу «Зовнішсервіс» неодноразово дру-
кувались матеріали, що стосуються цих питань. Так, в одному з попередніх 
номерів (№ 4 за 2014 рік) була надрукована стаття «Про соціальні зобов’я-
зання роботодавців». Враховуючи особливу актуальність питання соціаль-
ної складової бізнесу, внесення змін до відповідних нормативно-правових ак-
тів, інформуємо про наступне.

Відповідно до вимог законодавства про зайнятість 
населення, роботодавці зобов’язані забезпечувати гідні 
умови праці, застосовувати працю громадян з належним 
оформленням трудових відносин, подавати до державної 
служби зайнятості інформацію про попит на робочу силу, 
працевлаштовувати громадян, що мають додаткові гаран-
тії у сприянні працевлаштуванню, та інформувати про та-
ке працевлаштування центри зайнятості.

Статтею 14 Закону України «Про зайнятість населен-
ня» для юридичних осіб з чисельністю штатних працівни-
ків понад 20 осіб встановлена квота у розмірі 5% середньо-
блікової чисельності штатних працівників за попередній 
календарний рік для працевлаштування громадян, що 

мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. 
Такі категорії громадян визначені в частині першій вка-
заної статті. Законом України від 07.07.2016 № 1436-VIII 
«Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про 
зайнятість населення» щодо додаткових гарантій у спри-
янні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції, забез-
печенню її проведення» (набрав чинності 30.08.2016) до 
таких категорій громадян віднесено також учасників бо-
йових дій, зазначених у пунктах 19 та 20 частини першої 
статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту».

Не пізніше 01.02.2018 юридичні особи мають подати 
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до центрів зайнятості інформацію за 2017 рік про зайня-
тість і працевлаштування громадян, що мають додаткові 
гарантії у сприянні працевлаштуванню (форму звітності 
є можливість отримати на Інтернет-сторінках державної 
служби зайнятості). У разі, якщо підприємствами не до-
тримана квота, необхідно працевлаштувати відповідну 
кількість громадян протягом року. Для цього необхідно 
подати до місцевого центру зайнятості форму звітності 
№ 3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакан-
сії)» та здійснити добір працівників.

З 11.10.2017 набрав чинності Закон України від 
03.10.2017 № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», 
яким також внесено зміни до статті 14 Закону України 
«Про зайнятість населення». Змінами встановлено під-
приємствам, установам та організаціям з чисельністю штат-
них працівників від 8 до 20 осіб квоту у розмірі не менше 
однієї особи у середньообліковій чисельності штатних 
працівників для працевлаштування осіб, яким до настан-
ня права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Зако-
ну України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» залишилося 10 і менше років.

До категорій громадян, що мають додаткові гарантії 
у сприянні працевлаштуванню, належать також інваліди. 
Для їх працевлаштування у роботодавців з чисельністю 
працюючих не менше 25 осіб бронюється 4% робочих 
місць, а для роботодавців з чисельністю працюючих від 
8 до 25 осіб — 1 робоче місце. Вирішення питань зайня-
тості інвалідів залежить від декількох факторів. Одним із 
них є ступінь обмеження до трудової діяльності. Умовно 
визначають три ступені такого обмеження (не мають без-
посереднього відношення до груп інвалідності):

1-й — це той ступінь, коли інвалід не має змоги ви-
конувати роботу за своєю попередньою професією, але 
здатний до трудової діяльності за іншою спеціальністю;

2-й — інвалід здатний до виконання трудової діяльно-
сті в спеціально створених умовах (робоче місце має бу-
ти пристосоване);

3-й — інваліди мають низьку здатність до трудової 
діяльності і можуть працювати виключно на спеціаль-
но створених робочих місцях або на спеціалізованих 
підприємствах.

Для спрямування центром зайнятості для працевлаш-
тування інвалідів з другим ступенем обмеження потрібно 
отримання від роботодавця додаткової і детальної інфор-
мації про зміст роботи, можливість адаптації робіт і ви-
робничих процесів до потреб інваліда. Одним із варіантів 
працевлаштування інвалідів з другим та третім ступеня-
ми є виконання роботи на дому. Особливості виконання 
роботи на дому визначені Положенням про умови робо-
ти надомників, затвердженим спільною постановою Дер-
жавного комітету СРСР з праці та соціальних питань та 
Секретаріату профспілок (ВЦСПС) від 29.09.1981 (нор-
мативний акт діє в Україні внаслідок того, що аналогічний 
національний акт ще не прийнято).

Відповідно до визначення, наведеного у Законі Укра-
їни «Про реабілітацію інвалідів в Україні», спеціальним 
робочим місцем інваліда є окреме робоче місце або ді-
лянка виробничої площі, яка потребує додаткових заходів 
з організації праці особи з урахуванням її індивідуальних 
функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, 
шляхом пристосування основного і додаткового устатку-
вання, технічного обладнання.

Для створення спеціальних робочих місць для інвалі-
дів відповідно до статті 18–1 Закону України «Про осно-
ви соціальної захищеності інвалідів в Україні» державна 
служба зайнятості може за рахунок Фонду соціального за-
хисту інвалідів надавати дотацію роботодавцям. Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1836 
(в редакції постанови від 23.11.2011 № 1234) затвердже-
но Порядок надання дотації роботодавцю за рахунок ко-
штів Фонду соціального захисту інвалідів на створення 
спеціальних робочих місць для інвалідів, зареєстрованих 
у державній службі зайнятості.

Крім того, роботодавці можуть отримувати компенса-
цію витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування при працевлашту-
ванні інвалідів на нові робочі місця. Процедурні питання 
отримання такої компенсації регулюються статтею 26 За-
кону України «Про зайнятість населення» та постановою 
Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 № 347, якою 
затверджено Порядок компенсації роботодавцям витрат 
у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування.

Детальні консультації з питань працевлаштування гро-
мадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працев-
лаштуванню, є можливість одержати на Інтернет-сторін-
ках державної служби зайнятості, шляхом звернення до 
центрів зайнятості, а також на Інтернет-сторінці КРТПП 
у рубриці «Законодавство» (підрубрики «Соціальні зо-
бов’язання роботодавців», «Застосування праці осіб з об-
меженими фізичними можливостями»).

Заступник директора Кіровоградсько-
го обласного центру зайнятості 

Богдан Стоян
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ЯК СТЕЖИТИ ЗА ФІНАНСОВИМ 
ЗДОРОВ’ЯМ ВАШОГО БАНКУ

На які показники банку варто звертати увагу, щоб розуміти його реальний 
стан – пояснює член правління «Ідея Банку» Олег Луценко.

З вересня 2017 року Націо-
нальний банк України почав пу-
блікувати інформацію про показ-
ники діяльності банків. В умовах 
турбулентності банківської сис-
теми це істотно спрощує клієнту 
задачу вибору банку для вкладів 
і обслуговування.

Дрібним вкладникам простіше. 
Якщо банк є членом Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб, це 
забезпечує повернення гаранто-
ваної суми відшкодування — до 
200 тисяч гривень у разі виходу 
фінустанови з ринку. Але такий 
варіант підходить далеко не всім. 
Адже в разі великого вкладу клієн-
там банків доводиться розбивати 
суму і розміщувати гроші в декіль-
кох банках. Тому надійність банків-
ської установи виходить на перший 

план. На які ж критерії спиратися 
при виборі банку в цьому випадку?

На сайті НБУ, в розділі «Пу-
блічна інформація в формі відкри-
тих даних», є переадресація на фі-
нансову звітність усіх банків. При 
аналізі звертайте увагу на те, щоб 
фінансові показники не погіршу-
валися від місяця до місяця.

Важливі показники
Основний показник стійкості 

банку — ліквідність. Втрату ліквід-
ності може викликати незбалансо-
ваність строків і сум залучення ко-
штів, зменшення власного капіталу, 
розміщення коштів в ризикових ін-
струментах, погіршення якості ак-
тивів. Відповідно, при виборі банку 
в його звітності потрібно аналізу-
вати такі дані, як ліквідність, якість 

кредитного портфеля, капітал, рен-
табельність діяльності.

Перш за все, потрібно проана-
лізувати частку ліквідних ресурсів 
в сукупних активах банку і структу-
ру сформованих запасів ліквідності. 
Іншими словами, скільки грошей 
банк має в формі готівки, розмір 
суми, розміщеної на коррахунках 
НБУ та інших банках, скільки ін-
вестовано в високоліквідні і при-
буткові інструменти, зокрема, цінні 
папери, емітовані Мінфіном, НБУ. 
Перевірте, чи немає коштів, роз-
міщених на коррахунках в банках, 
які визнані неплатоспроможними. 
Проаналізуйте валютну структуру 
ліквідних ресурсів, зіставивши її 
з валютними зобов’язаннями.

Оптимальний рівень високо-
ліквідних активів — 8–10% від 
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загальних активів. Істотне знижен-
ня цього показника може говори-
ти про загрозу стабільної роботи 
банку. Важливий також індикатор 
так званої миттєвої ліквідності. Це 
співвідношення високоліквідних 
активів до поточних зобов’язань 
банку, що є показником його здат-
ності розрахуватися за зобов’язан-
нями на вимогу.

Особливу увагу слід приділити 
оцінці міжбанківського фінансуван-
ня. Якщо банк постійно залучає ре-
сурси на міжбанку, це свідчить про 
його нездатність вибудувати сталу 
стабільну клієнтську базу (фізичних 
і юридичних осіб). Відповідно, буде 
мати місце ризик ліквідності. Си-
туація на міжбанківському ринку 
часто буває досить мінливою, то-
му банк з високою концентрацією 
міжбанківських зобов’язань підда-
ється істотному ризику.

Варто проаналізувати наявність 
в банку стабілізаційних кредитів 
НБУ, їх динаміку. Чи не простро-
чені вони. Слід враховувати також, 
що стабільність доходів, своєчасне 
погашення кредитного портфеля, 
які безпосередньо впливають на 
платоспроможність банку, зале-
жать від якості кредитного порт-
феля. Основним показником є рі-
вень простроченої заборгованості 
в портфелі банку.

Національний банк вже станом 
на 01.09.2017. почав публікувати 
розподіл кредитів, наданих фізич-
ним та юридичним особам, за кла-
сами боржника. Надалі це дозво-
лить аналізувати динаміку. Таким 
чином, вкладник буде мати можли-
вість не тільки оцінити поточний 

стан справ у банку, але і зрозуміти 
тенденції.

Непрацюючим кредитом вважа-
ється той, за яким вже тривалий час 
не було ніяких погашень. Це 5 клас 
для фізичної особи і 10 клас для 
юридичної. Значна частина такої 
заборгованості свідчить про низь-
кий рівень управління кредитними 
ризиками.

Ще один важливий показник — 
формування резервів банку. По-
трібно перевірити достатність 
капіталу для покриття можливих 
ризиків. В першу чергу, статутний 
капітал банку — на відповідність 
графіку збільшення мінімального 
капіталу банків, згідно з вимогами 
НБУ. Адже саме через відсутність 
можливості збільшити капітал до 
необхідного рівня значна кількість 
банків вже покинули ринок.

Капітал — це ключовий інди-
катор фінансового здоров’я банку, 
адже саме він забезпечує виконан-
ня зобов’язань перед кредитора-
ми та вкладниками. Чим вище 

значення коефіцієнта адекватності 
капіталу (співвідношення капіталу 
до активів), тим вища надійність 
банку і тим менша частка ризику, 
яку можуть витримати власники 
банку. І навпаки: чим нижче значен-
ня показника, тим більша частка ри-
зику для акціонерів та вкладників.

Важливим моментом при аналі-
зі показників банку є також зістав-
лення чистого процентного і комі-
сійного доходів в адміністративних 
витратах як характеристика ефек-
тивності побудованої бізнес-мо-
делі, розрахунок рентабельності 
власного капіталу.

Крім фінансових показників 
важливе значення має, хто влас-
ник банку, чи є у банку іноземний 
інвестор і можливість поповнення 
материнською структурою (акціо-
нером) капіталу і ліквідних ресур-
сів банку-контрагента.

За матеріалами 
сайту ЛІГА.net
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ПРОТЕКЦІОНІЗМ АБО ІМПОРТ: ЧИ ВАРТО 
ЗАХИЩАТИ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА

Внутрішній ринок України не забезпечений власними товарами, а на зовнішньому 
ринку вони не конкурентні через низьку технологічність і протекціонізм інших 
країн. Що робити – пояснює координатор дискусійного Клубу «КОЛО», 
ініціатор проекту «Хартія Майбутнього» Олексій Жмеренецький. 

В Україні тривають політичні дебати щодо до-
цільності надання національним виробником пере-
ваг перед іноземними під час здійснення державних 
закупівель.

Так, частина експертів пропонує ввести для учас-
ників публічних тендерів формули розрахунку рівня 
локалізації продукції, включаючи робочу силу, сиро-
вину, комплектуючі та фінансову складову. Щоб по-
стачальники з великим рівнем локалізації в Україні 
отримали перевагу при порівнянні вартості лотів — 
їх ціна більш локалізованого виробника зможе, в та-
кому випадку, бути вищою на 20–30% щодо вартості 
імпортних пропозицій.

Важливість питання підтверджує той факт, що на 
сьогодні український ринок публічних закупівель ста-
новить близько 260 млрд. грн, або 10,8% ВВП. Однак 

частка імпорту в державних закупівлях — майже 
40%, тобто понад 100 млрд. грн на рік. Іншими сло-
вами, зібрані з українських громадян податки пере-
направляються через українську казну до бюджетів 
інших країн.

У разі ж придбання державою товарів національно-
го виробника, як стверджують автори законопроек-
ту, українські працівники отримають більше зарплат, 
підприємці заплатять більше податків до українсько-
го бюджету і отримають прибуток, який зможуть 
направити на розвиток свого, українського бізнесу.

У свою чергу, опоненти звинувачують авторів 
подібних ініціатив в протекціонізмі, збільшенні на-
вантаження на держбюджет через переплати укра-
їнським виробникам і порушенні угод про міжна-
родну торгівлю.
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1. Міжнародний досвід
Практика захисту локального виробника завжди 

була золотим стандартом в розвинених країнах та 
країнах, що активно розвиваються.

Так, в США, які вважаються символом вільного 
ринку, діє Федеральний закон про закупівлі, в осно-
ві 25-го розділу якого лежить законодавчий акт 1933 
року «Купуй американське». Згідно з документом, 
держустанови країни зобов’язані купувати продук-
цію, яка містить не менше 50% локалізації і дає 6–12% 
цінову перевагу для національних виробників перед 
іноземними учасниками тендерів.

В ЄС діє Директива щодо закупівель у сфері ко-
мунального господарства. Пункт 2 статті 85 цієї Ди-
рективи передбачає, що будь-яку тендерну пропози-
цію може бути відхилено, якщо склад продукції країн 

з-за меж ЄС перевищує 50% від загальної кількості 
продукції в тендерній пропозиції.

І в США і в ЄС активно користуються даними 
протекціоністськими нормами — в результаті частка 
іноземних компаній, що виграють тендери в ключо-
вих країнах Євросоюзу, становить лише 2–3%.

Дослідження Global Trade Alert Report показу-
ють, що з кожним роком число дискримінаційних 
заходів в міжнародній торгівлі зростає. Так, в 2015 
році таких заходів було на 35% більше, ніж в 2014-
му — 539 дискримінаційних заходів проти 200 лібе-
ралізаційних, в 2014–400 дискримінаційних проти 
140 лібералізаційних.

Найпопулярнішими способами захисту національ-
ного виробника в світі є державні субсидії та допо-
мога — 25% всіх заходів.

Дивно, але саме США, разом з Індією та Росією є 
лідерами протекціонізму в світі.

Основні галузі дискримінації: основні матеріали, 
транспортні засоби та обладнання, сільськогоспо-
дарська продукція, готові металеві вироби та спеці-
алізована техніка.

Як видно з глобальної статистики, — протекціо-
нізм абсолютно не є відхиленням українців від стан-
дартів розвинених країн.

2. Тренди найближчого майбутнього
У дослідженні Національної Розвідувальної Ради 

США під назвою «Парадокс прогресу» зазначено, 
що до 2035 року широке впровадження 3D-друку, 
роботизація і нові матеріали змінять міжнародну 
торгівлю і збільшать частку місцевого виробництва.

Разом із здешевленням технологій і подорожчан-
ням людської праці в Азії розміщення виробництва 
на віддалених заводах стане невигідним порівняно 
з ефективними заводами поблизу споживача.

Для України — це підриває надії повторити дос-
від Китаю в плані залучення міжнародного капіталу 
і технологій для експортної орієнтації під дешеву ро-
бочу силу і допустиму шкоду екології. А розвиток ви-
сокотехнологічного виробництва в країні в більшій 
мірі стає справою одних лише українців.

Більш того, незабаром зміниться не тільки лока-
лізація, але і структура світової торгівлі. Продовжу-
ють знижуватися ціни і попит на корисні копалини 
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і нафту. Зменшується прибуток від експорту аграрної 
продукції та від експорту промтоварів. З 2012 року 
зростання торгівлі товарами значно сповільнилося, 
особливо у вартісному вираженні.

Отримання високої маржинальності вимагає екс-
порту високотехнологічної продукції, при чому мова 
йде не тільки про виробництво, а в першу чергу про 
розробку, брендинг, продажі й сервісне обслугову-
вання. Адже саме R&D та сервіси створюють най-
більшу додану вартість в ланцюжку.

Саме такою переорієнтацією своїх економік за-
йняті розвинені країни, дотуючи високотехнологічні 

галузі і наукові дослідження.
Так, згідно зі звітом компанії Deloitte за 2017 

рік «Survey of Global Investment and Innovation 
Incentives» такі країни, як Великобританія, Латвія, 
Литва, Чехія, Угорщина надають компаніям від 200% 
до 300% віднімання з бази оподаткування витрат на 
інновації.

Зараз Індія і Малайзія активно використовують 
цей інструмент, а Сінгапур в попередніх періодах 
був абсолютним лідером в ставках податкового сти-
мулювання R&D.

Стан справ в Україні на карті глобального май-
бутнього виглядає плачевно. Частка промисловості 
з роками тільки зменшується, а сировини — росте. 
Дві третини експорту України — це сировина: 33% 
аграрної та харчової продукції, 21% чорної металур-
гії і руди, 3,6% лісу.

Вага високотехнологічної продукції в промисло-
вості країни неухильно знижується: з 4,6% в 2014 році 
до 4,3% в 2016 році, а частка середньо-високотехно-
логічної продукції впала з 15% до 13,5%.

Аналіз компанії McKinsey показав, що вже сьогод-
ні є технічна можливість автоматизувати 30% від усіх 
робочих місць, які все ще не автоматизовані, і маши-
на при цьому справляється з роботою так само до-
бре, або краще, ніж людина. Питання лише в часі та 
фінансовій доцільності.

Таким чином, українці, що в більшості своїй зайняті 

низькотехнологічною працею, фактично стають не-
потрібними для глобальної економіки. Відповідно й 
імпортні товари для них перетворюються в недоступ-
ні. Адже «гаджети» стає все складніше вимінювати 
на сировину і примітивне складання комплектуючих 
на заводах іноземних компаній.

Всесвітній Економічний Форум у Давосі, Римський 
Клуб та й більшість глобальних мислителів кілька ос-
танніх років б’ють на сполох з приводу прийдешньої 
непотрібності людей у виробництві.

На порядку денному розвинених країн активно 
обговорюється тема безумовного прожиткового до-
ходу, оподаткування роботів і розподіл акцій компа-
ній серед співробітників, щоб уберегти звільнених 
людей від голоду і занепаду.

Однак впровадження подібних рішень вимагає, 
щоб на території країни, міста або спільноти, що 
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реалізують такий сценарій, було власне автоматизо-
ване виробництво, яке або забезпечує всі потреби 
утриманців, або виробництво здатне створювати 
товари, необхідні в інших країнах, містах і спільно-
тах, щоб «вимінювати» все інше, необхідне для сво-
їх громадян.

У цій ситуації вимивання сировинних грошей 
з країни на імпорт замість інвестицій у власний роз-
виток — означає передбачуваний рух до економіч-
ного занепаду.

3. Вибір
Виходячи з вищезазначеного, перед українцями по-

стає всього дві стратегії поведінки, які передбачають 
можливість виграшу в середньостроковій перспективі.

Перша — в разі відсутності державної підтримки 
національному високотехнологічному бізнесу для 
найбільш активних вигідніше знайти собі інше, відпо-
відне місце на планеті Земля, вивчити іноземну мову, 
підтягнути певні навички і виїхати з «країни без май-
бутнього», щоб розвивати свою справу, користуючись 
підтримкою інших держав. Для решти — боротися 

за робочі місця, створювані міжнародними компані-
ями в нелокалізованих на території розвинених країн 
виробництвах, переважно низькотехнологічних, або 
піти в слабоавтоматизовані, експортно-орієнтова-
ні сегменти, наприклад, хенд-мейд, які мають висо-
ку маржинальність і конкурентоспроможність яких 
на глобальному ринку не так критично залежить від 
державного стимулювання.

І друга стратегія — домовитися між собою про 
загальний інтерес і приступити до реалізації прагма-
тичної, жорсткої, егоїстичною гри, в якій весь світ — 
це ресурс для корпоративного добробуту спільноти 
українців, як це зробили свого часу країни, що увійш-
ли сьогодні в число розвинених.

За матеріалами сайту epravda.com.ua
Олексій Жмеренецький, координа-

тор дискусійного Клубу «КОЛО»,
ініціатор проекту «Хартія Майбутнього»
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МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ – ЇЇ 
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

В рамках відзначення 15-ої річниці Федерації роботодавців України провели 
дискусію «Світ можливостей: місце України», участь в якій взяли топ-ме-
неджмент, власники підприємств та керівники бізнес-об’єднань, міжнародні 
партнери з Білорусі, Польщі, Естонії та Азербайджану, а також представ-
ники влади.

Тема заходу цілком відповідає 
Плану модернізації України, роз-
робленому Федерацією, зазначив 

модератор дискусії 
генеральний ди-
ректор ФРУ Руслан 
Іллічов. Адже всі 
заходи на підтрим-

ку національного виробника, які 
лобіює Федерація, спрямовані на 
досягнення системних змін в еко-
номіці, які так чи інакше сприяють 

позиціонуванню нашої держави в 
світі. Для цього використовується 
визначений законодавством уні-
кальний інструментарій впливу 
ФРУ на уряд, який дозволяє вести 
з владою і профспілками рівноправ-
ний діалог. 

До Вашої уваги декілька ціка-
вих, на погляд Федерації, думок, що 
пролунали під час дискусії. 

Віктор Галасюк, 
голова Комітету ВР 
з питань промис-
лової політики та 
підприємництва

Наразі у Верховній 
Раді опрацьовується пакет законо-
проектів про підтримку національ-
них товаровиробників. Йдеться 
про безкоштовне приєднання до ін-
женерних мереж, надання переваг 

Віктор Іванович Віхтинський
Картина  1 (серія «Індустріальна Україна»)

1952 р., картон, масло
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підприємствам з певним рівнем ло-
калізації виробництва під прове-
дення тендерів, початок роботи 
Експортно-кредитного агентства, 
надання пільгових преференцій під 
час інвестування в індустріальні 
парки, звуження повноважень НБУ 
щодо визначення сум і термінів по-
вернення валютної виручки. 

Анатолій Кінах, 
перший заступник 
голови СПО робо-
тодавців на наці-
ональному рівні, 
голова Об’єднан-
ня організацій ро-
ботодавців України

Світовий досвід показує, що 
жодна країна не піднялася за ра-
хунок тільки агропромислового 
сектора та сировинної бази. Тому 
головна умова просування України 
в світі – насамперед індустріальний 
розвиток. Крім того, наше спільне 
завдання - збереження трудового 
потенціалу, який ми наразі стрім-
ко втрачаємо. 

Анатолій Гірш-
фельд, народний 
депутат України, 
заступник голови 
ради Федерації

Настав час розвіяти міфи щодо 
прискорювачів розвитку України, 
на які спирається влада. Міф №1 – 
країну витягне агропромисловий 
сектор. Ні, при всій повазі до агра-
ріїв, необхідно розвивати власну 
промисловість. Міф №2 – ІТ-сек-
тор витягне Україну в провідні кра-
їни Європи. Ні, треба розвивати 
власні ІТ-технології, оскільки на-
ші провідні фахівці цього сектору 
зараз переважно працюють на інші 
країни, на умовах аутсорсінгу. Міф 
№3 – Україна має стати збиральною 

фабрикою Європи. Ні, в країні тре-
ба створювати продукцію з дода-
ною вартістю, локалізуючи вироб-
ництво саме у нас. 

Мирослав Про-
дан, в.о. голови 
Державної фіскаль-
ної служби

На інвестиційній раді при ДФС 
ми визначили перелік питань, які 
найбільше хвилюють бізнес, й пе-
редамо його Мінфіну, аби хоча б 
частину їх вже врахувати в Зако-
ні про держбюджет – 2018. Щодо 
адміністрування податків. На моє 
глибоке переконання, навести тут 
лад може тільки е-адміністрування. 
Електронний кабінет платників по-
датків вже добре зарекомендував 
себе серед представників малого і 
середнього бізнесу. З юридичними 
особами – складніше, але ми над 
цим працюємо. Я налаштований і 
все буду робити для того, щоб ке-
рівника служби ДФС ніхто не знав. 
В обличчя. Взагалі. Переходимо 
на електронні формати-спілкуван-
ня, сплати, отримання послуг. А ви 
знаєте свого інспектора в обличчя? 

Павло Штутман, 
голова наглядових 
рад компаній «Гід-
росила ГРУП» та 
«Ельворті ГРУП»

Ані держава, ані роботодавці не 
мають впливу на процеси, які від-
буваються в вищих навчальних за-
кладах. А має бути навпаки – саме 
роботодавці як замовники фахів-
ців мають переважне право знати й 
впливати на систему освіти. Тобто, 
йдеться про корпоративне управ-
ління вишами.

За матеріалами 
сайту Федерації робо-

тодавців України
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ПЕРСПЕКТИВНІ ГАЛУЗІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Після катастрофічного падіння 2014–2015 років економіка України другий рік по-
спіль показує невелике зростання. У 2016 році вітчизняний валовий внутрішній про-
дукт збільшився на 1,8%. За підсумками поточного року, за попередніми оцінками, 
ВВП підросте ще на 2%. Це позитивні показники для країни, адже навіть невеликий 
плюс краще, ніж мінус. Проте перебудова національних виробників під вимоги інших 
споживачів, модернізація існуючих і створення нових підприємств все ж необхідні. 
А для проведення трансформації потрібні кошти. Перш за все — із зовнішніх дже-
рел, адже внутрішніх ресурсів не вистачає. І перші точки зростання національної 
економіки вже сформувалися. Ними, на думку експертів, є перспективні для інвес-
тування галузі сільського господарства та інформаційних технологій.

Природа і географія України сприяють розвит-
ку аграрного сектора. На сьогоднішній день аграр-
но-промисловий комплекс забезпечує 12% валового 
доходу і 40% валютної виручки держави. У 2017 році 
значно зросли інвестиції в сільське господарство. До 
кінця року очікується, що сума інвестицій в агросек-
тор досягне 75 млрд. гривень.

Хоча 76% інвестованих останнім часом в сільське 
господарство засобів прийшли з внутрішніх резервів 
уже існуючих на ринку підприємств, іноземні гравці 
також проявляють інтерес до цієї області.

Сільське господарство має точки дотику й зі сфе-
рою інформаційних технологій. Без залучення ІТ-галу-
зі неможливий розвиток такого сучасного напрямку, 
як точне землеробство. Даний ринок показує щорічне 
динамічне зростання в обсязі близько 25%.

Сфера інформаційних технологій стабільно збіль-
шується в нашій країні з 2014 року. За підсумками 

2017 року очікується, що український ринок ІТ виро-
сте на 18%. Поки його основну частку займає розроб-
ка програмного забезпечення на умовах аутсорсингу.

Розвиток цієї сфери пояснює наявність в нашій 
країні великої кількості кваліфікованих програмістів 
та відносно низькі вимоги до оплати праці. Наявність 
кадрового ресурсу в ІТ, створює передумови для від-
криття на території України об’єктів, які потребують 
вкладення великих інвестицій. Наприклад, центрів 
досліджень та розробок (R&D) або дата-центрів.

Україна має всі можливості для розвитку багатьох 
галузей економіки, не тільки описаних вище. Однією 
з основних умов для цього є досягнення внутрішньо- 
й зовнішньополітичної стабільності, щоб інвестори 
не боялися починати тут довгострокові проекти.

За матеріалами сайту www.pro-consulting.ua
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