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Першим масштабним заходом Палати в 2018 році стали традиційні Загальні зборів її членів. І звітуючи 
про роботу КРТПП за п’ять років, приємно було бачити зацікавленість нашою діяльністю з боку підприємців. 
А яскравим показником довіри до Палати стало прийняття до лав членів КРТПП нового підприємства.

Нові перспективи для підприємств області відкриває підписання угоди про співпрацю з Черкаською ТПП. 
Вже обговорено спільний план дій на поточний рік та потенційні комерційні угоди між підприємствами 
Кіровоградщини та Черкащини.

За нашого сприяння підприємства області вже встигли відвідати міжнародну виставку в ОАЕ. Більше 
того, кількість заявок на участь в інших виставках, до організації яких долучається Палата, демонструє 
високу зацікавленість бізнесу Кіровоградщини в розвитку та розширенні сфер діяльності.

На розвиток бізнес-спільноти регіону були спрямовані й заходи, які протягом I кварталу відбулися в 
КРТПП. Зокрема, конференц-сервісом Палати, скористалися представники водопровідно-каналізаційного 
господарства, аграрного сектору та жінки-підприємці, які прагнуть вивести свій бізнес на зовнішні ринки.  

Ми живемо в часи постійних змін, і Кіровоградська РТПП, лишаючись «голосом» бізнесу області, готова 
й надалі усіляко сприяти розвитку підприємництва та підтримувати проекти, спрямовані на поліпшення 
життя громади. 

 Дякую, шановні колеги та партнери, за довіру, показником якої стало переобрання мене на посаду прези-
дента КРТПП. Попереду у нас багато цікавих та корисних проектів.

З повагою
Президент Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати

Амбітні цілі потребують наполегливої роботи. Розуміючи це, колектив Кіровоградської 
регіональної торгово-промислової палати тримає звичний для себе робочий ритм з перших 
днів 2018 року. Адже багаторічне перебування в авангарді прогресивних сил регіону накла-
дає певну відповідальність, а сприяння розвитку малого та середнього бізнесу – завдання, 
яке потрібно вирішувати перманентно, а не час від часу. І результати Загальних зборів 
членів Палати, які відбулися наприкінці січня, довели правильність обраної нами стратегії 
дій та готовність бізнес-спільноти Кіровоградщини до нових викликів.

Ми готові 
до нових 
викликів

Ірина Саєнко
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Шановні колеги та партнери!
Щиро вітаю Вас із 23-річчям Кіровоградської регіональної 

торгово-промислової палати!
Вважаю, що роки, протягом яких існує Палата, були не просто ро-
ками плідної роботи, а періодом невпинного розвитку організації 

та кожного її фахівця.
Повага та впізнаваність серед колег є найкращою винагородою за 

старанність та професіоналізм кожного з нас.
За 23 роки ми досягли прекрасних результатів та довели, що 

здатні рухатись вперед і працювати на розвиток бізнесу навіть у 
найскладніші часи.

У цей святковий день хочу побажати вам і вашим близьким справ-
дження усіх сподівань та реалізації наймасштабніших планів!

З повагою, президент КРТПП Ірина Саєнко
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НОВИНИ України

ТПП УКРАЇНИ ДОПОМОЖЕ ВІТЧИЗНЯНОМУ БІЗНЕСУ 
ПРЕДСТАВИТИ СВІЙ ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У КИТАЇ

Із 5 по 10 листопада 2018 року в Шанхаї (Китайська Народна Республіка) вперше проходити-
ме міжнародна виставка «China International Import Expo 2018». ТПП України працює над тим, 
щоб разом із Мінекономрозвитку, Мінагрополітики й іншими державними органами гідно 
представити Україну на цьому заході.

China International Import Expo — це не тільки 
відкрита платформа міжнародного співробітництва, 
побудована Китаєм, для демонстрації національних 
досягнень в галузі розвитку для всіх інших країн сві-
ту та проведення зовнішньої торгівлі, а також міжна-
родного суспільного продукту, обговорення основних 
проблем зовнішньої торгівлі та світової економіки 
та покращення глобального економічного управління.

«У цьому році вперше захід такого масштабу зорі-
єнтовано на імпорт до Китаю різних товарів, і укра-
їнські виробники зможуть представити на ньому свій 
експортний потенціал», — сказав віце-президент 
ТПП України Сергій Свистіль.

Виставка складатиметься з двох частин, присвя-
чених торгівлі товарами та послугами.

Павільйон торгівлі товарами включає 6 виставко-
вих площ загальним обсягом 180 тисяч квадратних 
метрів: висококласне інтелектуальне обладнання; 
побутова електроніка та техніка; автомобілі; одяг, 
аксесуари та товари народного споживання; продукти 
харчування та сільськогосподарські продукти; медич-
не обладнання та засоби медичного обслуговування.

Павільйон торгівлі послугами на площі 30 тисяч 
квадратних метрів демонструватиме досягнення 
у туристичному бізнесі, культурі й освіті, креатив-
ному дизайні і сервісному аутсорсингу.
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НОВИНИ України

Очікується, що у виставці візьмуть участь компанії 
з більш ніж 100 країн і регіонів: виробники промис-
лового обладнання, побутової техніки, автомобільно-
го транспорту, одягу та споживчих товарів, харчової 
й аграрної продукції, медичного обладнання та про-
дукції, а також компанії, які надають послуги у сфе-
рах туризму, новітніх технологій, культури й освіти, 
проектування та дизайну, аутсорсингу.

Термін бронювання стендів — до 30 червня 2018 
року.

«Ми хотіли б співпрацювати з усіма країнами, регі-
онами та міжнародними організаціями, адже прагнемо 
до того, щоб CIIE стала виставкою світового рівня, 
надаючи нові канали країнам і регіонам для ведення біз-
несу, зміцнення взаємодії та сприяння загальному про-
цвітанню світової економіки та торгівлі», — кажуть 
організатори.

Маючи найвищий показник населення у світі, 
Китай є другою за величиною економікою та імпор-
тером і споживачем. Нині держава вступила у новий 
етап розвитку, на якому споживання продовжує збіль-
шуватися, що свідчить про величезний потенціал 
зростання імпорту. У найближчі п’ять років Китай 
чекає імпорту товарів і послуг вартістю понад 10 трлн. 

американських доларів, що дає історичну можли-
вість для підприємств світу вступити на величезний 
китайський ринок.

За матеріалами сайту ТПП України

Час: 5-10. Листопада, 2018

Місц проведення: National 
Exhibition and Convention 
Center (Shanghai)

Приймаюча сторона: 
Міністерство Комерції 
КНР, Народний 
уряд Шанхайського 
Муніципалітету

За підтримки: Світової 
організації торгівлі, 
Організації ООН з 
промислового розвитку та ін.

Організатори: Бюро 
міжнародного Імпорту та 
Експорту Китаю,
National Exhibition and 
Convention Center (Shanghai) 
Co., Ltd.
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КІРОВОГРАДЩИНА ПРИЄДНАЛАСЯ ДО ПРОЕКТУ 
«АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ»

2 лютого 2018 року сільгоспвиробникам області та керівникам територій представили новий 
механізм фінансування. Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується Міністерством 
аграрної політики та продовольства України, Міністерством юстиції України та Міжнарод-
ною Фінансовою Корпорацією (IFC) у партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією в Україні. 
Офіційний старт проекту в Кіровоградській області відбувся в приміщенні регіональної тор-
гово-промислової палати.

Проект «Аграрні розписки в Україні», що є од-
ним із інструментів фінансування сільськогосподар-
ського виробництва, почали впроваджувати у державі 
з 2014 року. Спочатку в його реалізації взяли участь 
вісім пілотних областей. Пересвідчившись, що про-
ект є успішним, у січні 2018 року його почали впро-
ваджувати в усіх областях України. В Кіровоград-
ській області, яка дев’ятою долучилася до проекту, 
вже укладено перші два договори про намір підпи-
сати товарну і фінансову аграрні розписки.

Протягом презентації координатори проекту від-
повідали на усі питання присутніх. А після офіційних 
урочистостей з нагоди укладання перших в області 
розписок координатори проекту нагадали аграріям 

про деякі аспекти оформлення таких документів.
Аграрна розписка — це угода між сільськогоспо-

дарським товаровиробником (позичальником) та 
кредитором про отримання фінансових чи матері-
ально-технічних ресурсів під заставу майбутньої сіль-
ськогосподарської продукції. Земля не є заставою за 
аграрною розпискою, а кредит повертається за ра-
хунок майбутнього урожаю (товарна розписка) або 
надходжень від його продажу (фінансова розписка). 
Аграрні розписки посвідчуються нотаріально та вно-
сяться до відповідного реєстру. Проект орієнтований 
на малих та середніх сільгоспвиробників.

«Впровадження аграрних розписок є надзвичайно 
важливим, адже українські сільгосптоваровиробники 



9|

НОВИНИ регіону

ЗОВНІШСЕРВІС    ●    1-2018

відтепер можуть отримувати фінансування за раху-
нок кредитних коштів під власне чесне ім’я. Фермери, 
бізнесмени своєю розпискою гарантують, що готові по-
вертати кредит. Це новий рівень відносин, нові мож-
ливості, але і нова відповідальність перед інвесторами. 
Аграрії області відтепер мають у своєму розпорядженні 
новий фінансовий механізм. Це прорив, що сприятиме 
розвитку нашого аграрного регіону, спонукатиме на-
ших сільгосптоваровиробників до кращого технічно-
го оснащення. І як результат — ми матимемо кращі 
врожаї, а значить і нові можливості для соціально-еко-
номічного розвитку Кіровоградщини», — зазначив го-
лова ОДА Сергій Кузьменко, вітаючи представників 
аграрного бізнесу із впровадженням в області нової 
форми кредитування та дякуючи партнерам проекту.

Новий інструмент фінансування малих та серед-
ніх сільгоспвиробників особливо багато важить для 
Кіровоградщини, оскільки це аграрний регіон. За 
словами директора Департаменту агропромислово-
го розвитку ОДА Сергія Коренюка, тут працює ба-
гато сільськогосподарських підприємств. І чимало 
з них потребує додаткових ресурсів. При цьому, як 
підкреслив посадовець, рішення про роботу з аграр-
ними розписками сільгоспвиробники ухвалюють са-
мостійно, а не примусово.

«Якщо у вас напрацьована робота з тим чи ін-
шим банком чи підприємством, які можуть давати 
вам кредити, — працюйте, ніхто не заперечує. Тим 

паче, якщо у вас є добра кредитна історія. Якщо у вас 
вистачає власних коштів — це взагалі пісня, кращої 
не можна й придумати! Але якщо ви відчуваєте необ-
хідність додаткового залучення фінансового чи мате-
ріально-технічного ресурсу, зверніть увагу і на аграр-
ні розписки», — пояснив Сергій Коренюк, додавши, 
що такий механізм кредитування в обслуговуван-
ні дешевший за банківський кредит, він простіший 
за нього, та й укладання договору за аграрною роз-
пискою потребує набагато менше часу.

Під час презентації проекту було відзначено, що 
вже п’ять нотаріусів із Кіровоградщини подали свої 
заявки для підключення до Реєстру аграрних роз-
писок. Сільгоспвиробники області вже заявляють 
про свої наміри скористатися новим механізмом 
кредитування.

У IFC задоволені ситуацією, яка складається 
з оформленням аграрних розписок на Кіровоград-
щині. І додають, що вона притаманна для багатьох 
регіонів, які почали впроваджувати цей інструмент 
лише з середини січня. За інформацією Проекту, 
вже близько 20 таких розписок перебувають в про-
цесі оформлення.

За матеріалами прес-служби 
ОДА та Національного прес-клубу 

«Українська перспектива»
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ПРЕЗИДЕНТ КРТПП ВЗЯЛА УЧАСТЬ У ЗУСТРІЧІ РОБОТОДАВЦІВ 
ОБЛАСТІ ІЗ ЗАСТУПНИКОМ МІНІСТРА ОСВІТИ УКРАЇНИ

19 лютого 2018 року Ірина Саєнко відвідала підприємство – члена Палати ПАТ «Ельворті», 
де проходила робоча нарада заступника міністра освіти Юрія Рашкевича з роботодавцями 
Кіровоградщини.

Основною темою наради стало впровадження 
«дуальної освіти» та вивчення досвіду ПАТ 
«Ельворті», яке вже працює із навчальними закла-
дами за цією формою навчання. Підприємство ще 
з минулого року запровадило у себе цей «пілотний 
проект» Міністерства освіти і науки України.

Підприємство працює за двома програмами. 
Перша — це професійно-технічна освіта, яка реалі-
зується в рамках експериментального проекту Мініс-
терства освіти і науки України разом з Центральноу-
країнським вищим професійним училищем ім. Миколи 
Федоровського (ВПУ№ 4). Друга — це дуальна вища 
освіта, яку підприємство реалізує разом з Економі-
ко-технологічним інститутом імені Роберта Ельворті, 
який теж є членом регіональної торгово-промисло-
вої палати.

Перед початком зустрічі з роботодавцями Юрій 
Рашкевич на екскурсії підприємством відвідав робочі 
місця студентів-«дуалів» та поспілкувався з ними та 
з їх наставниками.

«Реорганізація всіх провідних економік світу почи-
налася з освіти. Університети повинні стати на службу 

суспільству. Все починається з підготовки фахівців, 
реформаторів, які прийдуть і будуть «витягувати» 
економіку», — підкреслив під час наради голова Кіро-
воградського обласного об’єднання організацій робо-
тодавців Павло Штутман.

Торкнулися на нараді й теми нестачі професійних 
кадрів на ринку праці та низької якості освіти у випус-
кників. Особливо гостро з цією проблемою стикну-
лися на підприємствах «Ельворті ГРУП» та «Гідро-
сила ГРУП», де критично не вистачає кваліфікованих 
інженерних кадрів.

Довідково. Дуальна освіта — це поєднання роботи 
і  навчання, коли молодого спеціаліста навчальний 
заклад готує разом з підприємством. Компанія визна-
чає потрібні їй спеціальності й замовляє вишу. Студент 
поєднує навчання і стажування на підприємстві. При 
цьому отримує стипендію від підприємства, близьку 
до заробітної плати. На Кіровоградщині першопро-
хідцем у  впровадженні дуальної освіти крім ПАТ 
«Ельворті» є також ПАТ «Гідросила».

За матеріалами прес-служби КОООР
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За сприяння КРТПП, компанії «Три Стар» та 
«Агродар-Україна Плюс» взяли участь у 23-й 
Міжнародній виставці продуктів, напоїв, 
обладнання для готельно-ресторанного 
бізнесу та кулінарії «Gulfood 2018», яка з 18 
до 22 лютого проходила в Дубаї.

Gulfood — третя за розміром у світі та головна 
щорічна спеціалізована виставка на Близькому Сході. 
Серед відвідувачів виставки — власники і службовці 
торгівельних мереж, виробники, імпортери, експор-
тери та дистриб’ютори продуктів і напоїв, представ-
ники готельно-ресторанного бізнесу, транспортних 
компаній, а також державних департаментів, які від-
повідають за постачання лікарень, цивільних і обо-
ронних об’єктів.

За приблизними підрахунками, захід зібрав разом 
понад 100 тисяч відвідувачів та фахівців галузі зі 185 
країн світу. Найбільша кількість відвідувачів тради-
ційно приїжджає з країн Африки, Близького Сходу та 
Азії, що робить Gulfood перспективним заходом для 
українських виробників харчової продукції.

Загалом, за інформацією Урядового порталу, укра-
їнську харчову промисловість на виставковому стенді 
представляли 35 компаній-виробників з усієї країни. 
Це виробники олії, борошна, макаронних та хлібопе-
карських виробів, солодощів, круп та бобових, насіння 
та горіхів, зернових культур, яєць, соусів та томатної 
пасти, молочних та м’ясних продуктів, напівфабрика-
тів та харчових добавок. Ще майже 30 українських 
компаній прибули на виставку у складі бізнес-деле-
гації, щоб краще вивчити ринок та ознайомитися зі 
світовими тенденціями галузі.

Були серед учасників і представники Кірово-
градщини, члени регіональної торгово-промисло-
вої палати — ТОВ «Три Стар» і ТОВ «Агродар-У-
країна Плюс».

За матеріалами Урядового порталу

ЧЛЕНИ КРТПП ВЗЯЛИ 
УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ В ОАЕ
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КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ 
ЗАРУБІЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ

КАТАР

Катарська компанія «JJ Trading and Services» за-
цікавлена у налагодженні співробітництва з укра-
їнськими виробниками та експортерами харчових 
продуктів. Зокрема, згадана компанія спеціалізу-
ється на імпорті продуктів харчування з різних кра-
їн світу і на даному етапі зацікавлена у закупів-
лі для катарського ринку наступних товарів:

• органічні продукти (соуси та соки);
• звичайні соки (1 л і 200/250 мл);
• картопляні чіпси;
• молоко ароматизоване;
• дитяче харчування (фруктове пюре).

В разі зацікавленості у започаткуванні співробітни-
цтва, рекомендували б інформувати зазначену компа-
нію безпосередньо за вказаними нижче контактами:
“JJ Trading and Services”, 
P.O. Box 1691, Doha, State of Qatar;
Tel.: +974 66971031
Fax: +974 44432055
www.jjbs.com
E-mail: daniel@jjbs.com, info@jjbs.com

РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ

ВАТ «Мінойтівський ремонтний завод» про-
понує взаємовигідну співпрацю з експорту на 
український ринок широкого асортименту обо-
ротних плугів та грунтообробних агрегатів.
ВАТ «МРЗ» є лідером з освоєння і випуску обо-

УКРАЇНА

Компанія СМС — лідер вітчизняного ринку, про-
понує проектування, виробництво та сервісне об-
слуговування обладнання складів. А саме: вироб-
ничі лінії з сортування вантажів, переробки ягід, 
овочів, фруктів, горіхів. У випадку необхідного тер-
мінового ремонту будь-якої складської техніки (ро-
кли, штабелери та інше) до ваших послуг бригада 
ремонтників. Ремонт може здійснюватись або у за-
мовника, або на наших виробничих потужностях.
Контактна особа: Директор з регіонального роз-
витку Гречишкін Максим Олександрович
Tel.: +380 95 641 7844, +380 68 270 2012
E-mail: max.gr.cmc@gmail.com

ЧЕХІЯ

Компанія «AXEL GROUP s. r. o.» зацікавлена у по-
шуку прямих постачальників профілів та різного 
роду запчастин, зокрема із алюмінію, а також ком-
паній, які володіють обладнанням для високоточної 
обробки виробів із алюмінію та інших матеріалів.
Найбільшим є інтерес до потенційних партнерів, які 
використовують технології на зразок CNC та NC.
Контактна особа:
Радім Прахаж (RadimPrachař)
AXEL GROUP s. r. o.
Dvořákova 780
739 11 FrýdlantnadOstravicí
Tel.: +420  72 542 0695
www.axelgroup.cz
E-mail: prachar@axelgroup.cz

ротних плугів і грунтообробних агрегатів в Респу-
бліці Білорусь, має сучасне обладнання. Продукція 
заводу експортується на ринки країн СНД та інших 
держав, відзначена Премією Уряду Республіки Бі-
лорусь в області якості, а також стала переможцем 
конкурсу «Кращий товар Республіки Білорусь».
Підприємство готове забезпечити:

• великий асортимент;
• гарантовані поставки;
• якісну продукцію;
• гарантований термін експлуатації;
• якість продукції гарантовано Систе-
мою Менеджменту Якості, яка серти-
фікована відповідно до ІСО 9001.

Підприємство готове розглянути можливість 
співпраці для організації спільного складально-
го виробництва і надання дилерських послуг.
Підприємство працює в тісному контакті з РУП 
«Науково-практичний центр Національної 
академії наук Білорусі з механізації сільського 
господарства», освоює і впроваджує в серій-
не виробництво нові агрегати, найбільш за-
требувані у всіх господарствах республіки.
Tel./Fax: +375 15 459 7189
Заст. директора з маркетингу — Пиуто
Михаило Іванович:
+375 15 459 7221; +375 29  605 3494
E-mail: oc_mrz@tut.by
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На заході були присутні перший 
віце-президент Торгово-промис-
лової палати України Михайло 
Непран, народний депутат Укра-
їни Костянтин Яриніч, заступник 
голови ОДА Андрій Коломійцев, 
заступник міського голови Олек-
сандр Мосін.

На зборах було заслухано звіт 
Ірини Саєнко про роботу Палати 
за п’ять років (2013–2017 рр.). Він 
стосувався основних напрямків 
діяльності організації за звітний пе-
ріод та планів на 2018–2023 роки.

За її словами, зміни в законо-
давстві, коливання кон’юнктури 

ринку, зміна вектора розвитку еко-
номіки країни стали справжнім 
викликом для регіонального під-
приємництва. Саме тому головним 
завданням професійної команди 
КРТПП протягом звітних років 
залишалося сприяння розвитку ма-
лого та середнього бізнесу.

Звітуючи перед присутніми, 
Ірина Саєнко окремо зупинилася 
на зовнішньоекономічній діяль-
ності Палати, зокрема, на роботі 
«Центру підтримки експорту» 
і створеному в рамках його роботи 
Управлінні зовнішньоекономічної 
діяльності. Крім того, були озвучені 

досягнення в галузі міжнародного 
співробітництва та залучення інвес-
тицій, виставковій діяльності та 
роботі навчального центру, перера-
ховані міжнародні та консалтингові 
проекти, які вдалося реалізувати 
протягом звітного періоду.

Так, лише протягом 2017 року 
було організовано та проведено 
чотири навчальних заходи, три 
семінари та тренінг з питань зов-
нішньоекономічної діяльності. 
У них взяли участь представники 74 
підприємств регіону. Члени Палати 
отримали понад 270 листів з акту-
альною комерційною інформацією. 

ІРИНУ САЄНКО ПЕРЕОБРАНО НА ПОСАДУ ПРЕЗИДЕНТА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ

30 січня 2018 року відбулися чергові Загальні збори членів Кіровоградської регіональної 
торгово-промислової палати.

«Ми ствердилися в статусі гаранта сталого 
розвитку бізнесу Кіровоградщини та його 
інтеграції в ділове світове співтовариство»
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«За ці п’ять років бізнес Кіровоград-
щини і сама Палата стали амбіційні-
шими, впевненішими й сильнішими. 
Поєднуючи традиції та інновації, ми 
з вами продовжуємо формувати ділову 
репутацію області. Саме на базі нашої 
Палати підприємці регіону зміцнили 
ділові зв’язки та відкрили для себе нові 
зовнішні ринки. Завдяки виставкам, 
форумам, семінарам та навчальним 
програмам Палати бізнес знайшов нових 
клієнтів, партнерів та інвесторів. Ми 
ствердилися в статусі гаранта сталого 
розвитку бізнесу Кіровоградщини та 
його інтеграції в ділове світове співто-
вариство», — підкреслила Ірина Саєнко 
у вступному слові, назвавши звітні роки 
«роками прориву».

45 імпортно-
експортних
операцій

270
інфолистів

70
консультацій 25 комерційних

пропозицій

74 підприємства
-учасника 4 навчальних

заходи

3 семінари

2013 2014 2015 2016 2017

оформлено карнетів ATA

надано консультацій

9
5

8
4

6

26 24

12

24
20
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Фахівці Палати підготували 25 
комерційних пропозицій кіро-
воградських товаровиробників 
і направили їх зацікавленим іно-
земним компаніям. З 2013 року 
підприємці Кіровоградської області 
брали участь у 60 заходах Палати 
в напрямку зовнішньоекономічної 
діяльності.

Торкнулася Ірина Саєнко й 
теми змін в українському законо-
давстві протягом звітного періоду, 
підкресливши обізнаність експер-
тів Палати в цих змінах і високий 
рівень консалтингу з більшо-
сті питань, що хвилюють бізнес. 
За словами Ірини Анатоліївни, 
КРТПП лишається джерелом 
найактуальнішої інформації про 
тенденції фінансової, комерцій-
ної, юридичної, технологічної, 
технічної та експертної діяльно-
сті. Як приклад, були наведені 
форуми, тренінги, конференції, 
майстер-класи, бізнес-сніданки 
і  круглі столи для керівників 
бізнесу, організовані Палатою 

ІталіяМакедоніяКитай Канада Албанія

2014-2017 роки стали знаковими в 
налагодженні міжнародної співпраці

МИ СПІВПРАЦЮЄМО З УСІМ СВІТОМ

у партнерстві з Міжнародною 
ф і н а н с о в о ю  ко р п о р а ц і є ю, 
Інститутом економічних дослі-
джень та політичних консультацій, 
Німецько-Українським партнер-
ським проектом KVP Ukraine, 
Громадським об’єднанням «Жива 
планета», сертифікаційним 

органом «Органік-Стандарт», 
Українським центром медіації 
та іншими українськими та між-
народними організаціями. Були 
перераховані й великі міжнародні 
проекти з підтримки і розвитку 
бізнесу, учасницею яких стала 
Кіровоградська РТПП.

Показовою, на думку Ірини Саєнко, 
стала робота Навчального центру 
КРТПП. Так, за звітний період у 58 
навчальних заходах взяли участь 3500 
учасників. А навчання у сфері прове-
дення та участі державних закупівель, 
з моменту впровадження системи 
ProZorro у 2016 році, вже пройшло 
більше двох тисяч підприємців.

3500
учасників

58
навчальних

заходів
2000+
Підприємців

Та к о ж  б ул и  о з в у -
чені цифрові показники 
з  усіх напрямків діяль-
нос т і  Па л ат и:  видачі 
карнетів АТА, сертифікації 
та штрихового кодування, 
експертизи та перекла-
дів, патентно-ліцензійної 
роботи, юридичних та 
інформаційних послуг.

Крім того, до звіт у 
була включена й інформа-
ція про конференц-сервіс, 
який надає Палата, підтри-
мані організацією соціальні 
проекти, а також дані про 
діяльність Благодійного 
ф о н д у  п і д т р и м к и 
українських військовос-
лужбовців, створеного на 
базі КРТПП.

30 320
видано
сертифікатів

4 985
видано штрих-кодів

за системою штрихового 
кодування GS1

56 підприємств користуються 
послугами штрихового 
кодування

видано
сертифікатів

2013 2014 2015 2016 2017

подано заяв на реєстрацію торгових марок для товарів і послуг

надано консультацій з питань реєстрації ТМ
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Звіт Ревізійної комісії КРТПП 
підтвердив прозорість діяльності 
організації за звітний період.

Роботу Палати присутні на 
зборах одноголосно визнали задо-
вільною. Учасники та гості, які 
виступали під час обговорення 
доповідей, засвідчили високий 
професіоналізм керівництва та пер-
соналу Палати, вагомість досягнень 
організації у справі розвитку під-
приємництва у Кіровоградській 
області.

Відповідно до порядку денного 
Загальні збори також обрали чле-
нів Ради КРТПП, Ревізійної комісії 
та затвердили зміни до Статуту 
КРТПП.

На своєму першому засіданні 
новообрана Рада Палати у присут-
ності членів КРТПП одноголосно 
переобрала Ірину Саєнко на посаду 
президента Кіровоградської регі-
ональної торгово-промислової 
палати на найближчі п’ять років.

«Одним із пріоритетних напрямків нашої роботи на найближчі 5 років залишається виставкова 
діяльність. У наших планах — реалізація амбіційного проекту з будівництва сучасного виставкового ком-
плексу площею 1200 кв. м. Це буде багатофункціональний діловий центр, в якому можуть проводитися як 
виставки, так і конференції, форуми, презентації та інші ділові заходи. Ми впевнені, що цей центр не тільки 
послужить розвитку виставкової діяльності в регіоні, але і стане додатковим фактором привабливості 
нашої області для бізнесу з інших областей України та з-за кордону», — зазначила Президент Палати.
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ПРЕЗИДЕНТИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ТА ЧЕРКАСЬКОЇ 
ТПП ПІДПИСАЛИ УГОДУ ПРО СПІВПРАЦЮ

Підписання документу відбулося під час візиту президента Черкаської ТПП Сергія Першина 
до КРТПП 9 лютого 2018 року.

До підписання Угоди сторони спонукали спіль-
ність цілей, усвідомлення необхідності багатосто-
роннього співробітництва та взаємовигідні умови 
і можливості, які відкриваються для спільної роботи.

Президент Кіровоградської регіональної торго-
во-промислової палати Ірина Саєнко обговорила 
з черкаськими партнерами спільний план дій на поточ-
ний рік та потенційні комерційні угоди між підпри-
ємствами Кіровоградщини та Черкащини.

Згідно зі статтями Угоди підписанти обмінюва-
тимуться досвідом, співпрацюватимуть в організа-
ції конференцій, форумів, виставок, торгівельних 
місій, взаємодіятимуть в галузі просування товарів 
та послуг членів палат на ринки регіонів та здійсню-
ватимуть спільні заходи з недопущення і припинення 
недобросовісної конкуренції.

Крім того Сторони приділятимуть увагу спільним 
консультаціям з правових аспектів співпраці і ство-
рення передумов для такої співпраці, виконуватимуть 

конкретні роботи в межах Угоди на договірних заса-
дах, а також підтримуватимуть контакти з метою вирі-
шення проблемних питань, що стосуються розвитку 
підприємництва в обох регіонах.
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В КРТПП ОБГОВОРЮВАЛИ МОДЕРНІЗАЦІЮ 
ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

1 березня 2018 року в Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті пройшов 
одноденний науково-практичний семінар «Передові технології та обладнання для модер-
нізації водопровідно-каналізаційного господарства», в якому взяли участь представники 
обласної влади та провідні експерти галузі.

Організатором заходу виступила Українська асоціа-
ція підприємств водопровідно-каналізаційного госпо-
дарства «Укрводоканалекологія». На заході буди при-
сутні голова обласної ради Олександр Чорноіваненко, 
заступник голови ОДА Андрій Коломійцев, прези-
дент КРТПП Ірина Саєнко та генеральний директор 
ОКВП «Дніпро-Кіровоград» Роман Ілик. Модерував 
захід експерт асоціації «Укрводоканалекологія» 
Олександр Романюк.

Учасники семінару розглянули більше 20 питань, 
актуальних для галузі. Зокрема, досвідом в практиці 
реалізації проектів енергоефективного водопоста-
чання та водовідведення ділився член КРТПП — 
директор ПП «ГідроАвтоматизація» Сергій Карелін.

Загалом же учасники заходу дізнались про 
стан водопровідно-каналізаційного господарства 
України, а також здобутки та проблеми цієї галузі на 

Кіровоградщині. А експерти компаній, запрошені до 
участі в семінарі, розповіли про забезпечення населе-
них пунктів чистою водою, енергоефективну техноло-
гію очистки стічних вод, сучасні технології, продукцію, 
обладнання, матеріали, комплектуючі та інноваційні 
рішення для водопостачання та водовідведення.

Частина семінару була присвячена питанням забез-
печення ефективної роботи служб зі споживачами 
послуг за допомогою сучасного програмного забезпе-
чення, особливостям комерційного та розподільчого 
обліку, диспетчеризації та автоматизації роботи, про-
блематиці та рішенню в обслуговуванні водопровід-
но-каналізаційних мереж, сучасним методам будів-
ництва та реконструкції водопроводів та каналізації, 
а також створенню розрахунково-інформаційних 
комплексів інженерних мереж.

Участь у семінарі взяли близько ста осіб.
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В КРТПП ЖІНКИ-ПІДПРИЄМЦІ ДІЗНАВАЛИСЬ 
ПРО ВИХІД НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

Питання виходу українського бізнесу, яким керують жінки, на зовнішні ринки обговорювали 
в регіональній торгово-промисловій палаті 2 березня 2018 року в рамках заходу у форматі 
Світове бізнес-кафе «Жіноче підприємництво: вихід на зовнішні ринки».

У заході, організованому Канадсько-українським 
проектом з  підтримки торгівлі й інвестицій 
(CUTIS), взяли участь близько 20 жінок-підпри-
ємців з Кіровоградщини (представниць малого та 
середнього бізнесу області). Співорганізатором 
заходу виступили Офіс з просування експорту при 
Міністерстві економічного розвитку України та 
Кіровоградська регіональна торгово-промислова 
палата.

З вітальним словом до учасниць заходу звернулася 
президент КРТПП Ірина Саєнко, наголосивши на 
всебічній підтримці жіночого підприємництва з боку 
Палати та побажавши учасницям плідної роботи.

Директор Проекту CUTIS в  Україні Ігор 
Санжаровський ознайомив присутніх з роботою 
проекту та закликав долучатися до максимальної 

кількості заходів, спрямованих на розвиток саме жіно-
чого підприємництва.

Питання експорту українських товарів до Канади 
в контексті вступу в силу Угоди про вільну торгівлю 
між Україною і Канадою, а також пов’язані з цим пер-
спективи й виклики для жінок-підприємців висвітлила 
старший експерт з питань торговельної та інвести-
ційної політики Проекту CUTIS Олександра Бровко.

Під час вступу до Світового бізнес-кафе учасниці 
разом з фасилітатором, експертом з питань гендер-
ної рівності Проекту CUTIS Мар’яною Завійською 
визначили цілі та формат роботи, а також визначили 
тематичні групи обговорення (залучення ресурсів/
інвестицій для розвитку бізнесу, відомість бренда 
та маркетинг на рівнях країни та окремих підпри-
ємств, розвиток партнерств, пошук замовників та 
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дистриб’юторів за кордоном, обмін знаннями та розвиток біз-
несу, готовність та обізнаність щодо входження на нові ринки).

Безпосередня робота Світового бізнес-кафе була поді-
лена на так звані раунди. Перший раунд присвятили обгово-
ренню конкретних перешкод у розвитку експорту для компа-
ній, якими володіють жінки. Другий — послугам з підтримки 
експорту, потрібним для подолання цих перешкод. Третій — 
найкращому для учасниць способу чи формату надання послуг 
з підтримки експорту, а також надавачам послуг чи зацікавле-
ним особам, які можуть надавати ці послуги. І четвертий раунд 
присвятили підготовці звітів про обговорення. Наприкінці 
заходу учасниці презентували результати обговорення та 
разом з експертами підбили підсумки роботи.

Довідково. Проект CUTIS впроваджу-
ється Конференційною радою Канади 
спільно з Канадсько-українською торго-
вою палатою за фінансової підтримки 
уряду Канади наданої через Міністерство 
міжнародних справ Канади. Основними 
завданнями проекту є збільшення екс-
порту з України до Канади та інвестицій 
з Канади до України. Проект у своїй діяль-
ності приділяє значну уваги питанням 
підтримки підприємств малого і серед-
нього бізнесу, якими володіють чи керу-
ють жінки, та підсиленню участі жінок 
в експорті з України до Канади.
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В КРТПП 
ГОВОРИЛИ ПРО 

СПРИЯННЯ 
ТОРГІВЛІ

3 березня 2018 року в Кірово-
градській регіональній торго-
во-промисловій палаті про-
йшов тренінг для підприємців 
та бізнес-асоціацій «Заходи 
зі сприяння торгівлі», який 
реалізується Інститутом 
економічних досліджень і по-
літичних консультацій за 
підтримки проекту «Діалог 
зі сприяння торгівлі» та за 
фінансової підтримки Євро-
пейського Союзу.

Основними темами заходу орга-
нізатори визначили необхідність 
об’єднання підприємців, перспек-
тиви ринку часнику, можливість 
використання інструментів тор-
говельного захисту, а також тема 
захисту вітчизняного виробника.

Участь у тренінгу взяли близько 
20 осіб. Модерував захід старший 
науковий співробітник ІЕД, екс-
перт проекту «Діалог зі сприяння 
торгівлі» Андрій Бутін, який і пре-
зентував проект присутнім.

У першій половині заходу учас-
ники дізналися про інструменти 
фінансового сприяння зовніш-
ньоекономічній діяльності (доку-
ментарні розрахунки: інкасова та 
акредитивна форма, банківські 
гарантії). Експерти проекту роз-
казали про інструменти захисту від 

недобросовісної конкуренції (анти-
демпінгові, компенсаційні та спеці-
альні заходи) та про механізми їх 
застосування.

Так, заступник директора депар-
таменту агропромислового роз-
витку ОДА Марія Чорна розповіла 
учасникам тренінгу про можливо-
сті державної підтримки сільського 
господарства, зокрема про урядові 
програми поточного року.

А запрошений експерт, голова 
кооперації виробників часнику 
«UkrUP» Ганна Морозова роз-
крила тему кооперації в зовнішній 
торгівлі на прикладі історії успіху 
СОК «Часниковий кооператив 
«UkrUP».

Друга половина тренінгу була 
присвячена інструментам торго-
вельного захисту та кооперації 
виробників часнику, зокрема пере-
вагам кооперації виробників час-
нику, можливостям та перевагам 
саме експорту часнику.

Довідка: Проект «Діалог зі 
сприяння торгівлі» реалізується 
з метою зміцнення потенціалу біз-
нес-асоціацій та неурядових орга-
нізацій щодо визначення і реалізації 
заходів політики зі сприяння роз-
витку торгівлі, створюючи цим 
самим підґрунтя для успішної інте-
грації України в світову економіку і 
подальшу інтеграцію в ЄС зокрема.
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Аби не бути голослівним, 
пропоную таку цікаву ста-
тистику. Населення Болгарії 
становить 7,1  млн. чоловік, 
стільки  ж користувачів Privat24 
у ПриватБанку. Хіба не круто?!

Сьогодні ми спостерігаємо 
тенденцію збільшення користувачів 
мобільного Privat24. Так, мину-
лого року кількість користувачів 
інтернет-банкінгу зросла на 1 млн! 
Це справжнє визнання!

ПРИВАТБАНК – НАЙЛІКВІДНІШИЙ 
БАНК УКРАЇНИ

19 грудня 2017 року виповнився рівно рік, як найпотужніша 
фінансова установа України перейшла у державну власність. 
Зміна форми власності аж ніяк не вплинула на стабільність 
розвитку, і  ПриватБанк не лише залишається лідером на 
фінансовому ринку країни, а й зміцнює свої позиції. Принаймні, 
про це свідчать цифри ліквідних позицій банку й кількість 
нових проектів, які продовжують впроваджуватися. Журнал 
«Зовнішсервіс» отримав унікальну можливість дізнатися про 
сьогодення та перспективи ПриватБанку у директора Кіро-
воградського регіонального управління Ростислава Масло.

Ростиславе Володимировичу, 
як працюється сьогодні держав-
ному ПриватБанку?

Хочу похвалитися обсягами біз-
несу і  відразу подякувати нашим 
співробітникам, особливо каси-
рам операційних кас, кас перера-
хунку та інкасаторам. Саме через їх 
руки пройшов неймовірний обсяг 
готівки — 1,3 трлн. грн!

Що стосується результатів 
роботи ПриватБанку у регіоні — 
ми теж не пасемо задніх. Лише 
подивіться на ці дані, що радують 
і око, і душу:

Кошти юридичних осіб — 1 
місце

Кошти фізичних осіб — 1 
місце

Кредити юридичних осіб — 
7 місце

Кредити фізичних осіб — 1 
місце

ПриватБанк був і залишається 
найтехнологічнішою банківською 
установою не лише України, а  й 
Європи. Без зайвої скромності 
скажу, розвиток наших техноло-
гічних процесів ніколи не зупиня-
ється, ми завжди фонтануємо іде-
ями, створюємо нові продукти та 
пропозиції нашим клієнтам. Чого 
лише вартує наш Privat24!
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Ще один новий сервіс — 
«QR-invoice Оплати части-
нами» створено на допомогу 
власникам малого бізнесу — 
роздрібним магазинам, кіоскам, 
так званому «бізнесу на коле-
сах» (ярмарки, виїзна торгівля), 
продажі в соціальних мере-
жах, продажів з майданчиків та 

дошок оголошень тощо. Тепер і вони зможуть продавати свїй товар в кре-
дит, навіть не маючи POS-терміналів. Усю процедуру можна здійснити 
всього за 10 хвилин за допомогою смартфона.

Крім того, вже, мабуть, немає жодного українця, 
який би не чув про запровадження оплати 
у транспорті через QR-код. Ця інновація уже 
працює у багатьох містах України, навіть при-
фронтова Авдіївка запровадила безготівкову 
оплату, ми ж запустили цю інновацію поки лише 
у Олександрії. Ми пропонуємо не лише оплату 
за QR-кодом, але й через валідатор — пристрій 
для зчитування карток усіх українських банків. 
Оплата банківськими картками зробить рух 
коштів у транспортній сфері прозорим та непри-
пустимим для будь-яких тіньових схем. Навіщо 
боротись із корупцією, витрачаючи кошти? Можна 
просто зробити рух усіх коштів прозорим — і все!

І ще одна крута новина для наших клієнтів — Мінагрополітики 
визнало ПриватБанк лідером з виплати компенсацій 20% вартості 
сільгосптехніки вітчизняного виробництва в 2017 році! ПриватБанк 
лише розпочав виплати, а вже став лідером, виплативши 51% загального 
обсягу компенсацій.

Н е з в а ж а ю ч и 
на все перерахо-
ване, у  нас попе-
реду ве личезний 
обсяг роботи! І ми 
впораємось! Дякую 
за довіру клієнтам, 
за працю нашим 
співробітникам.

За підсумками 2017 року 
кількість платежів клієнтів банку, 
здійснених через мобільний банк 
і веб-версію Privat24, досягла 549 
млн.  У 2018 році банк планує 
збільшити обсяги трансакцій 
клієнтів через системи онлайн-
банкінгу на 20% і представити 
абсолютно новий Privat24, яким 
зможуть користуватись клієнти 
усіх українських банків.

Які останні інновації можете 
презентувати?

Нещодавно ми запустили новий 
сервіс для покупців залізничних 
квитків — «Автовикуп». Суть 
його в тому, що, якщо в момент 
попередньої купівлі потрібних 
квитків на поїзд у продажу не вия-
вилося, банк на прохання клієнта 
викупить перші ж вільні від броні 
квитки. За час дії сервісу було 
подано 9,2 тис. заявок на викуп 
квитків, з яких 30 відсотків вда-
лося перехопити та задовольнити 
бажання клієнтів. Це чудова стати-
стика. До речі, через ПриватБанк 
купується кожен 8-й залізничний 
квиток (як в електронному, так 
і паперовому форматі).
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НОВИЙ ІМІДЖ ПРАВЕКС БАНКУ ТА НОВА 
КОНЦЕПЦІЯ РОБОТИ З КЛІЄНТАМИ

ПРАВЕКС БАНК як частина Intesa Sanpaolo, найбільшої банківської групи Єврозони, яка є 
лідером в усіх сферах бізнесу в Італії та присутня в усьому світі, продовжує втілювати в 
життя цінності Групи.

Завдяки залученню італійських дизайнерів, 
втіленню їх творчих ідей та прискіпливості до дріб-
ниць розроблено новий імідж відділень Банку. 
Оновлений логотип та корпоративний стиль презен-
тували 30 листопада 2017 року.

Візуальні зміни символізують більш глибокі вну-
трішні зміни в діяльності Банку. Українські клієнти 
отримають покращений досвід обслуговування євро-
пейського рівня і їм буде запропоновано нові послуги.

2017 рік став для ПРАВЕКС БАНКу «роком підго-
товки» для повної перебудови Банку з метою подаль-
шого перезапуску бізнесу з 2018 року належним, роз-
судливим та сталим шляхом з основним наголосом на:

– новому іміджі та бренді;
– новому плануванні приміщень відділень та поси-

ленні роботи консультантів з продажів;

– новій моделі роздрібного бізнесу з впроваджен-
ням додаткових продуктів та відновленні кредиту-
вання у 2018 році;

– новій структурі корпоративного бізнесу з наго-
лосом на роботі з міжнародними та місцевими кор-
поративними клієнтами.

Корпоративний бізнес зосередить свою роботу 
на кредитуванні, залученні депозитів та наданні всіх 
необхідних послуг таким категоріям клієнтів:

– міжнародні корпорації, що будуть залучені зав-
дяки сильним зв’язкам Intesa Sanpaolo в галузі корпо-
ративного та інвестиційного банкінгу у світі;

– вибрані національні першокласні компанії, які 
займають провідні позиції;

– вибрані фінансові установи.
Роздрібний бізнес зазнає особливого впливу від 
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перезапуску у зв’язку з відновлен-
ням роздрібного кредитування 
та оновленням мережі відділень. 
Кредитування розпочнеться у 2018 
році та буде сконцентроване на кре-
дитних картках та автокредитах, 
додаючи нові кредитні продукти 
до лінійки продуктів в найближ-
чому майбутньому.

Роздрібний бізнес сконцентру-
ється не тільки на кредитуванні, але 
й робитиме особливий наголос на 
збільшенні обсягів продажу про-
дукту FAMIGLIA, комплексного 
продукту, в рамках якого клієнту 
та його родині пропонуються чис-
ленні послуги та переваги: картка, 
поточний рахунок, страхування, 
послуга «особистий асистент», 
знижки на оренду індивідуальних 
скриньок тощо.

На сьогодні вже 27 сучасних 
оновлених відділень Банку гос-
тинно чекають на своїх клієнтів. 
Навіть вибагливим клієнтам при-
йдеться до душі стиль, зручність 
та затишок, які сприяють плідній 
роботі та пошуку спільних рішень 
при роботі з клієнтами:

– комфортні зони для консуль-
тацій та очікування;

– кімнати переговорів;
– зони обслуговування 24/7;
– wi-fi.

Інформація для довідки:

Працюючи на ринку з 1992 
року, ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» 
з 2008 року є частиною банків-
ської групи Інтеза Санпаоло 
(Intesa Sanpaolo), що входить 
до числа провідних банківських 
груп Єврозони і є лідером в усіх 
сферах бізнесу в Італії: роздріб-
ному, корпоративному та 
управлінні приватним капіта-
лом. В Італії Група обслуговує 
12,6 мільйонів клієнтів через 
мережу з 4800 розподілених по 
всій країні відділень, її ринкова 
частка складає не менше, ніж 
12% у більшості регіонів Італії. 
Інтеза Санпаоло представ-
лена в країнах Центральної 
та Східної Європи, а також 
в країнах Близького Сходу та 
Північної Африки, приблизно 
1100 відділеннями та 7,6 міль-
йонами клієнтів, які належать 
до дочірніх компаній Групи, що 
здійснюють комерційну бан-
ківську діяльність в 12 країнах. 
Крім того, міжнародна мережа 
фахівців з підтримки корпо-
ративних клієнтів представ-
лена у 26 країнах, зокрема на 
Близькому Сході, у Північній 
Африці та у тих областях, де 
італійські компанії виявляють 
найбільшу активність.

Варто зауважити, що в Банку 
змінилася концепція роботи з клі-
єнтами: повністю «перевернуто» 
застарілий підхід та створено 
«зону комфорту» для клієнтів. 
Індивідуальний простір дозволяє 
приділяти більше уваги потребам 
клієнтів та вирішенню фінансових 
питань.

Детальна карта відділень Банку: 
htt ps ://w w w. prave x .com.ua/
otdeleniya-i-bankomaty

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» 
постійно вдосконалює свою 
робот у, підвищує стандарти 
надання банківських послуг і стає 
кращим для своїх клієнтів та 
партнерів.
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КОНДИТЕРСЬКИЙ ЦЕХ – 
БІЗНЕС-ПЛАН ВІД ВТЦ 

«ІМПЕКСМАШ»

Виробничо-технологічний центр «Імпек-
смаш» завжди пропонує покупцям оптималь-
ні рішення. Однією з дієвих форм спілкування з 
потенційними клієнтами є семінари з демон-
страцією в роботі новинок кондитерського 
і хлібопекарського обладнання, де пропону-
ються готові бізнес-плани для організації 
кондитерського цеху і пекарні як «бізнесу під 
ключ». Семінари проводяться регулярно з 
періодичністю не рідше шести разів на рік.

Нерідко учасниками таких семі-
нарів стають новачки, які або тільки 
планують започаткувати власну 
справу, або вже займаються бізне-
сом і планують розвивати новий 
напрямок  —  кондитерський 
цех. Таким учасникам семінарів 
у доступній формі надається інфор-
мація про кондитерський або хліб-
ний цех, дається наочне уявлення 
про те, як організувати такий біз-
нес під ключ.

На базі власного експери-
ментального цеху відвідувачам 

демонструється обладнання 
виробництва ВТЦ «Імпексмаш», 
а також європейських та світових 
виробників.

Найпростіший і мінімально 
необхідний комплект обладнання 
для кондитерського цеху склада-
ється всього з трьох одиниць: пла-
нетарний міксер, відсадочна машина 
і ротаційна піч. Маючи великий дос-
від в продажах, виробництві устат-
кування і запуску проектів, ВТЦ 
«Імпексмаш» пропонує наступ-
ний комплект обладнання:

1. Планетарний міксер StarMix 
PL 60 (з діжею 60 л);

2. Відсадочна машина з меха-
нізмом струнної різки Impex 
Drop-600S;

3. Ротаційна піч Impex Rotor 
(електрична, газова або на пелетах).

Крім перерахованого вище 
обладнання знадобиться ще допо-
міжний інвентар — столи, стелажні 
візки, кухонний інвентар.

Нижче наведена технологічна 
схема такого цеху.

Основним виробом такого кон-
дитерського цеху є пісочно-відсадне 
печиво. Короткий технологічний 
процес виробництва печива вклю-
чає в себе підготовку сировини, зби-
вання маси й приготування тіста, 
формування заготовок, випікання, 
а також декорування та упаковку.

Крім пісочно-відсадного печива, 
такий цех може виготовляти вироби 

з заварного тіста (еклери, профітролі 
тощо), мафіни й кекси, пряники й 
печиво відрізної групи (вівсяне, куку-
рудзяне, домашнє), безе й меренги, 
безглютенові вироби і т. д.

Для полегшення процесу напов-
нення виробів начинками, склею-
вання та перемазки виробів засто-
совують кондитерський дозатор 
EDHARD.

Продуктивність такого цеху від-
повідає продуктивності відсадочної 
машини ImpexDrop-600S і зміню-
ється від 180 до 280 кг/год (в залеж-
ності від форми і розміру виробів).

Поступово такий цех можна 
доповнювати обладнанням, таким 
чином збільшуючи асортимент про-
дукції, що випускається. Наприклад, 
при додаванні тісторозкачувальної 
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машини Flamic, формувальної 
машини для круасанів Dell’Oro 
і шафи кінцевого вистоювання Impex 
Proof можна отримати асортимент 
листкових виробів (круасан, мінікру-
ассан, вушка, конвертики).

Доповнивши кондитерський цех 
глазурувальною лінією в складі гла-
зурувальної машини Impex EM-300, 
охолоджуючого тунелю Impex 
СТ-400.4, темперуючої машини 
Impex ТМА-80 та декоратора, можна 

не тільки глазурувати і декорувати 
вироби власного виробництва, а й 
почати нове виробництво, напри-
клад, цукерок із сухофруктів, гла-
зурувати вироби інших виробни-
ків (безе, халва, сухарики, снеки).

Бізнес під ключ означає, що 
крім підбору обладнання ВТЦ 
«Імпексмаш» надає допомогу 
в  складанні бізнес-плану конди-
терського цеху, виборі приміщення, 
плануванні розміщення обладнання, 
підборі асортименту продукції, 
що випускається. Наші технологи 
допомагають з рецептурами і роз-
рахунком собівартості виробництва 
кондитерських виробів, а інженерна 
служба запускає обладнання 
і допомагає його обслуговувати.

При правильному підході до 
вибору обладнання кондитерсь-
кий цех здатний забезпечити 
виробництво практично всього 
асортименту борошняних кон-
дитерських виробів і  не тільки, 
постійно його оновлюючи. 
Додавши до цього комплекту 
обладнання всього одну оди-
ницю — тістомісильну машину, 
можна також виготовляти великий 
асортимент хлібобулочних виробів.
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«ТРИ СТАР» – ФЛАГМАН 
КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ
З 1998 року кондитерська компанія «ТРИ СТАР» пройшла шлях 
від малого підприємства до одного з найбільших виробників 
халви в Україні. При цьому отриманий статус жодним чином 
не вплинув на відкритість та зацікавленість компанії в нових 
бізнес-партнерах. 

Вся продукція компанії (ТМ «Золотой век») 
виготовляється виключно з натуральних інгредієн-
тів. Підприємство займається виробництвом конди-
терської продукції, такої як халва, драже та козинаки.

Основна мета компанії — це випуск кондитер-
ських виробів, корисних для здоров’я, без консер-
вантів та ГМО.

Продукція компанії «ТРИ СТАР» відповідає 
вимогам Європейського Співтовариства. Система 
менеджменту управління якістю, яка діє на підпри-
ємстві, підтверджена сертифікатом за стандартом 
HACCP по ISO 22000:2005. Регулярно проводяться 
тестування сировини і готової продукції, яке підтвер-
джує відсутність ГМО. Компанія добровільно сер-
тифікує вироблену кондитерську продукцію в сис-
темі УкрСЕПРО.

Продукція компанії широко відома не тільки 
на території України, а й далеко за її межами. 
Солодощі ТОВ «ТРИ СТАР» поставляються 

в більш ніж 25 країн світу.
Компанія успішно веде роботу в рамках програми 

Private Label з національними та регіональними роз-
дрібними мережами.

Крім того, ТОВ «ТРИ СТАР» завжди відкрите для 
співпраці та зацікавлене в появі нових перспективних 
бізнес-відносин з українськими та зарубіжними 
компаніями-постачальниками й дис-
триб’юторами, а також націо-
нальними торговими 
мережами.
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ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОРЕММАШ-ПЛЮС» – 
ВИРОБНИК СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ 
САДІВНИЦТВА ТА ВИНОГРАДАРСТВА
Галузь садівництва та виноградарства, щоб бути конкурентоспроможною на світовому 
ринку, мабуть, найбільше потребує новітніх технологій з-поміж інших аграрних галузей. 
Обладнання виробників із західної Європи накладає великий тягар на бюджет господарства. 
ПП «Агрореммаш-Плюс» — єдиний в Україні виробник техніки для цієї галузі. Компанія має 
більше 20 років виробничого досвіду і навіть у кризові роки впроваджує 3–4 нові механізми 
щороку.

На сьогодні у портфелі компанії присутні наступні позиції:

Обприскувач вентиляторний Обприскувач садовий з «колоною» Обприскувач двохрядний 
портального типу 

Обрізувач садовий контурний Обрізувач лісосмуг Обрізувач на телескопічний 
навантажувач 

Для будь якого типу обприскувача розроблена система контролю обприскуванням (комп’ютер) та система 
електростатичного обприскування:
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Агрегат для встановлення 
стовпів в саду «стовбостав»

Гербіцидний обприскувач Мульчер для збору щепи 

Також ці машини можна агрегатувати на будь яку спецтехніку, як то кран, екскаватор, навантажувач тощо.

Борона ротаційна Агрегат для контролю 
квітучості 

Тож майже всі операції в саду вже механізовані і модернізовані вітчизняним виробником.

25014, Україна, м. Кіровоград, вул. Заміська, 5
Тел./факс: +38 (0522) 56-35-77, тел.: +38 (0522) 56-70-47

Моб.: +38 (066) 955-36-93, +38 (066) 300-59-94
e-mail: ukraine.agro@gmail.com 

www.agroremmash-plus.com
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JUST IN TIME - ПРИНЦИП 
РОБОТИ КОМПАНІЇ АГРОЛІГА

Для багатьох аграріїв основний критерій вибору компанії 
для придбання техніки, насіння або засобів захисту рослин 
полягає в наявності у компанії власного виробництва. 
Багато хто вважає, що якщо компанія є виробником, а 
не просто займається дистрибуцією, то це надійний 
постачальник по всіх категоріях продуктів. Компанія 
«Агроліга» — одна з небагатьох українських компаній, яка 
може похвалитися такою перевагою. І, не дивлячись на 
досить молодий вік, у компанії був серйозний і стрімкий 
старт. Та на цьому керівництво не має наміру зупинятися. 
Про принципи роботи, а також плани на майбутнє нам 
розповів директор компанії «Агроліга» Олексій Бондар.

Познайомте, будь ласка, чита-
чів з діяльністю компанії. Чим 
займається «Агроліга»?

«Агроліга» комплексно забезпе-
чує сільгосппідприємства якісною 
продукцією. На сьогодні компанія 
займається дистрибуцією насіння 
і засобів захисту рослин виробників 
з Америки, Європи, Японії. Також 
ми пропонуємо комплекс з поста-
чання техніки власного виробни-
цтва: зернові сівалки, просапні, 
культиватори, борони. Плануємо 
і надалі розширювати модельний 
ряд нашої техніки.

Які основні принципи роботи 
компанії?

«На гребені сучасних техно-
логій» — це наш слоган, який 
рухає нас вперед. Політика ком-
панії полягає у відповідності сьо-
годнішнім тенденціям і вимогам 
ринку. Ми повинні бути «Just in 

time» — точно в термін, саме тоді, 
коли ми потрібні. Адже якщо сьо-
годні наша компанія не доставила 
засоби захисту рослин, то завтра 
вони можуть бути вже не потрібні. 
Ми повинні вчасно забезпечити тим 
продуктом, який вирішує питання 
наших клієнтів.

Чому наші читачі повинні 
співпрацювати саме з Вами?

Я завжди кажу своїм співробіт-
никам, що ми повинні бути попе-
реду всієї планети. З’явилися нові 
технології вирощування в рос-
линництві — ми повинні бути там, 
наші агрономи повинні постійно 
вчитися, постійно вдосконалювати 
свої знання. Наші співробітники 
постійно відвідують семінари, нав-
чання, які проводять наші колеги 
і партнери — мультинаціональні 
компанії, такі як KWS, Dow Seeds, 
Syngenta, Basf, Bayer.

Ми також беремо участь в агро-
номічних конкурсах, які прово-
дять наші партнери, світові вироб-
ники насіння і ЗЗР. І виграємо! Це 
говорить про те, що ми не просто 
ходимо на заняття відсиджуватися, 
а отримуємо знання, застосову-
ємо їх на практиці. І цим показу-
ємо нашим колегам, конкурентам, 
що ми дійсно прагнемо отримати 
ці знання і реалізувати їх. А кожен 
задоволений нами клієнт — це і є 
результат нашої роботи. Також ми 
самостійно проводимо навчання, 
відвідуємо курси підвищення 
кваліфікації.

Таке ж ставлення і до виробни-
цтва компанії, яке ми модернізу-
ємо. Давно відомі всім наші зер-
нові і просапні сівалки. Зараз ми 
займаємося кардинальною рекон-
струкцією і удосконаленням вузлів 
і агрегатів. На сьогодні вже вико-
ристовуються на нашій техніці 
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високоміцні сталі зарубіжних 
виробників. Це й іспанські бориро-
вані, і варіаторні системи з Європи.

Чому ви так упевнені в якості 
пропонованих продуктів?

Перед впровадженням нового 
продукту в асортимент компанії 
ми його тестуємо. Ми проводимо 
досліди на власному сільсько-
господарському підприємстві. Наш 
основний принцип — пропустити 
все через себе, подивитися на отри-
мані результати, зробити висновки 
і тільки тоді радити нашим клієн-
там. Саме тому ми робимо про-
мислові посіви, які більш реаліс-
тично показують ситуацію, адже 
на демо-полях створюють ідеальні 
умови, чого ніколи немає на про-
мислових посівах.

Також ми маємо всі дані про про-
блеми, з якими стикаються аграрії. 
Адже ми на своєму досвіді переві-
ряємо, як працює механізм відван-
таження насіння, розуміємо рівень 
цін на сільгосппродукцію, бачимо 
тенденції ринку, споживчі потреби. 
Також у цьому році спільно з відді-
лом маркетингу ми почали більш 
щільну роботу з вивчення слабких 
сторін нашого продукту. Ці дані ми 
отримуємо від першоджерела — 
наших клієнтів. І в подальшому 
ми їх вивчаємо для того, щоб зро-
бити правильні висновки і напра-
вити наші підрозділи в потрібному 

напрямку і вдосконалити про-
дукт. Ми орієнтовані на клієнта, 
нам важлива його думка, важливо 
щоб він був нами задоволений. 
Для нас він ключова фігура всього 
бізнес-процесу.

Д и н а м і к а  р и н к у  до с и т ь 
стрімка в  сучасних реаліях. 
Чим будете зацікавл юват и 
в подальшому?

Плани на майбутнє у нас гран-
діозні. Я дозволяю собі ставити 
перед компанією цілі вищі, ніж 
поки нам доступні. Адже тільки 
амбітні цілі можуть призвести до 
амбітних завдань і їх виконання. 
Тому ми йдемо завжди на крок 
попереду, і я завжди ставлю дина-
міку таким чином, щоб ми постійно 
розвивалися.

Якщо конкретно, то ми плану-
ємо укласти ряд нових дистриб’ю-
торських контрактів з мультинаці-
ональними виробниками насіння 
і засобів захисту рослин. Також є 
плани по введенню нових сільгосп-
машин на ринок: самохідних обпри-
скувачів, культиваторів суцільної 
обробки. Зараз наше конструктор-
ське бюро на етапі розробки. Це 
принципова позиція нашої ком-
панії — пропонувати нові про-
дукти і вдосконалювати існуючі. 
Стосовно нашого сільгоспвиробни-
цтва — плануємо побудувати неве-
ликий елеваторний комплекс для 

підготовки сільгосппродукції, яка 
відповідатиме експортним вимо-
гам, що дасть нам можливість від-
вантажувати продукцію безпосеред-
ньо через порти. Можливо, також 
будемо займатися переробкою.

Як бачите планів дуже багато, 
сподіваємося у нас буде достат-
ньо фінансових можливостей для 
реалізації всіх проектів, а також 
людських ресурсів. Нам постійно 
потрібні нові кадри. Це і готові 
фахівці, і молоді амбітні співробіт-
ники, яких ми виховуємо у себе. 
Адже будь-які процеси роблять 
люди. Основа нашої компанії — 
дружний колектив професіоналів 
відповідних галузей.

Крім України, ми активно пра-
цюємо й на ринках ближнього 
зарубіжжя. Тому постійно шука-
ємо нових партнерів. На сьогодні 
наша техніка, окрім України, пра-
цює ще в чотирьох країнах. Працює 
успішно, є подальші плани на співп-
рацю. І ми знаходимося постійно 
в пошуку нових дилерів як в Україні, 
так і за кордоном. Нам потрібні 
фінансово стійкі партнери, які дина-
мічно розвиваються і зможуть допо-
могти нашій продукції наблизиться 
до свого споживача.

Також ми шукаємо партнерів 
в галузі поставок насіння і засобів 
захисту рослин. З багатьма компані-
ями вже були проведені переговори. 
Ми відкриті до співпраці, до діалогу, 
завжди готові представляти інте-
реси мультинаціональних компаній 
на території України та за кордоном.
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ТОВ «ВАРНЕТ ГРУП» – 
НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР АГРАРІЇВ

За останні десятиліття в головах багатьох 
аграріїв міцно закріпилося: «хочеш якісний 
продукт – купуй імпортне». Але в Україні є 
компанії, що руйнують цей стереотип. Од-
нією з них уже 18-ий рік є компанія UKRAVIT, 
продукція якої завоювала добру репутацію 
як в Україні, так і за її межами.

ТОВ «ВАРНЕТ ГРУП» є офіційним дистриб’ю-
тором Групи компаній UKRAVIT — першого і най-
більшого українського виробника препаратів для 
хімічного захисту сільськогосподарських культур 
промислового та приватного сектору.

Основним напрямком діяльності компанії є власне 
виробництво сучасних високоефективних пестицидів 
та агрохімікатів, у тому числі добрив з мікроелемен-
тами та засобів для знищення побутових шкідників 
за стандартами якості ДСТУ ISO 9001.

Керуючись принципом «Процвітання через тех-
нологічну перевагу», UKRAVIT докладає значних 
зусиль для повсякчасної модернізації своїх вироб-
ничих потужностей.

«Фабрика агрохімікатів» (м. Черкаси), що вхо-
дить до складу Групи компаній UKRAVIT, є вітчиз-
няним виробництвом № 1 засобів захисту рослин та 
комплексних висококонцентрованих рідких добрив 
з оптимально підібраними макро-, мезо-, мікро- та 
ультрамікроелементами в хелатній формі.

Сьогодні «Фабрика агрохімікатів» виробляє понад 
140 найменувань продукції.

Підприємство має власні атестовані сучасні лабо-
раторії, які контролюють якість сировини та готової 
продукції, а також ліцензію та всі необхідні дозволи на 
виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.

Уже найближчим часом UKRAVIT відкриває нау-
ково-дослідницький центр в Черкаській області, над 
створенням якого спільно працюють українські та 
швейцарські науковці. В складі української групи 7 
докторів наук, а також кандидати наук.

Мета даного проекту — пошук забезпечення 

аграріїв новітніми технологічними продуктами.
В лабораторії агровиробники зможуть замовити, 

наприклад, аналіз ґрунту на 80 компонентів. На даний 
момент такий аналіз можливо зробити лише за кордо-
ном. І це лише одна із можливостей наукового центру.

UKRAVIT також працює над створенням біотех-
нологічного агроіндустріального парку. Його мета — 
синтез діючих речовин. Тобто, компанія хоче не імпор-
тувати діючі речовини для виробництва препаратів, 
а буде створювати їх в Україні.

З 2013 року Група компаній UKRAVIT повністю 
перейшла на випуск продукції у власній COEX-тарі, 
спеціально розробленій для пестицидів, ємністю від 
15 мл до 20 л, із додатковим захистом від підробок.

В даний час готова продукція UKRAVIT та сиро-
вина зберігаються у сучасному сертифікованому 
складі, площею понад 15 000 кв. м. та місткістю до 
30 тисяч тонн продукції. Склад відповідає усім вимо-
гам зберігання продукції, обладнаний автоматичною 
системою пожежогасіння.

Спеціалісти компанії «ВАРНЕТ ГРУП», які мають 
багаторічний практичний досвід агрономічної роботи, 
надають послуги з розробки технологічних карт на 
кожну культуру в системі офіс-поле з безпосереднім 
виїздом в господарство. Ми враховуємо потреби кож-
ного клієнта з техніко-економічним обґрунтуванням 
доцільності використання того чи іншого засобу захи-
сту рослин та добрива з мікроелементами.

Впевнені, що наша система логістики, вигідні ціни 
на продукцію УКРАВІТ та зручні і гнучкі інструменти 
розрахунків дозволять Вам отримувати бажані вро-
жаї з мінімальними затратами.
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ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ`ЮТОР В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТОВ «ВАРНЕТ ГРУП»

м. Кропивницький:  Вул. Преображенська, 79 А, офіс 111.
(будівля Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати)

Тел: +38 (067) 1020320
+38 (050) 3424423
+38 (067) 5243800

www.varnet-group.com         email: varnet-group@ukr.net



37|

Члени Палати

ЗОВНІШСЕРВІС    ●    1-2018

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ МОЖУТЬ 
ЗМІНИТИ СПРИЙНЯТТЯ 
СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ

Понад 20 років інвестори оцінюють україн-
ський страховий ринок як «перспективний». 
За обсягами йому ще далеко до рівня розви-
нених країн, проте, у 2017 році збільшення 
валових страхових премій відбулося майже 
за всіма видами страхування. Яких змін мож-
на очікувати від страховиків в майбутньому 
і що буде відбуватися на страховому ринку, 
розповідає голова правління страхової ком-
панії «ІНГО Україна» Ігор Гордієнко.

— Чого не вистачає українському ринку стра-
хування, щоб, нарешті, вирости зі статусу вічно 
«перспективного»?

— Розмір і структура ринку, а також перспектива 
його розвитку, — ось що аналізується в першу чергу 
інвесторами внутрішніми і зовнішніми. За прогнозами 
в 2017 році загальні збори премій реального ринку 
складуть близько 23,5 млрд. грн. При цьому левова 
частка припадає на ризикові види страхування — 20,5 
млрд. грн., на страхування життя — близько 3 мрд.грн.

У прийнятих і обговорюваних проектах законів, 
що стосуються медичної і пенсійної реформ, місця 
страховим компаніям практично немає. Це означає, 
що «бурхливого» розвитку страхового ринку в най-
ближчі роки очікувати не варто. Динаміка зібраних 
премій буде корелювати із динамікою ВВП, як це було 
в останні 10–15 років.

Тому значних інвестицій з боку як внутрішніх, так 
і зовнішніх інвесторів чекати не варто. У найближчі 
3–5 років ресурсом розвитку існуючих страхових 
компаній будуть їх власні кошти.

У цьому ж періоді найістотнішим чинником впливу 
стане «діджіталізація», яка стосуватиметься всіх опе-
раційних процесів страхування, страхових продуктів, 

комунікацій з клієнтами і контрагентами. Це неми-
нуче призведе до змін бізнес-моделей страхових ком-
паній і вплине на їхні фінансові результати.

Уже зараз ряд страхових компаній, в тому числі 
і ІНГО Україна, реалізують проекти з модернізації 
операційного середовища на базі цифрових техно-
логій, намагаються вивести на ринок нові продукти 
з великою технологічною та сервісною складовою. 
Це означає, що зовсім скоро нові технології можуть 
змінити сприйняття страхової послуги.

«Ми непомітно опинилися в зоні впливу 
нової промислової революції. Бігдата, інтернет 
речей і програмне забезпечення поступово при-
ходять на зміну індустріалізації в якості рушій-
ної сили продуктивності і змін».

— Які нетипові для України види страхування 
ви плануєте розвивати?

— Модернізацію лінійки страхових продуктів 
ІНГО ми плануємо проводити в першу чергу за раху-
нок їх сервісної частини, онлайн продажу і грошових 
розрахунків, консультативної підтримки, надання не 
страхових сервісів. Поряд з цим, в планах компанії 
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провести розширення продуктів зі страхування різ-
них видів відповідальності. Продовжимо тестувати 
страховий захист від кіберризиків. Лінійка продук-
тів зі страхування життя і здоров’я також буде попов-
нена новими продуктами, наприклад, страхуванням 
від критичних захворювань.

— Як буде розвиватися український страхо-
вий ринок в найближчій перспективі?

— У 2018 році зростання ВВП прогнозують на 
рівні 3%. Є впевненість, що за фактом він буде вище — 
від 3,5% до 4%. Ми очікуємо активності в капіталь-
ному будівництві, в тому числі і дорожньому. Вже 
оголошено про реалізацію ряду інфраструктурних 
проектів, які будуть розвиватися за рахунок зовніш-
ніх інвестицій.

Сільське господарство, енергетика, машинобуду-
вання — ось основні драйвери, які будуть забезпечу-
вати зростання премій страхового ринку. Медична 
реформа, незважаючи на те, що прямої участі 

страхових компаній не передбачає, забезпечить біль-
ший інтерес до добровільного медичного страхування.

Виросте ринок також і за рахунок страхування 
моторних ризиків. Ми розраховуємо, що в 2018 році 
продажі нових автомобілів збільшаться на 15–20%. 
Активніше починають працювати лізингові компанії, 
і цей тренд в наступному році тільки посилиться. Ця 
тенденція з часом призведе до того, що за допомогою 
лізингу буде продаватися 30–40% автомобілів для 
корпоративних парків і 60–70% для фізичних осіб.

— Що зміниться для бізнесу з точки зору стра-
хового захисту в 2018 році? Чи варто очікувати 
якихось нових пропозицій від страховиків?

2018 рік має стати роком відновлення якості тра-
диційних програм по захисту бізнесу і відносин між 
бізнесом і страховими компаніями. Цей процес не від-
бувається водночас. Потрібен час і досвід. Це шлях, 
який нам потрібно пройти всім разом — бізнесу 
і фінансового ринку.

НОВІ ЧЛЕНИ ПАЛАТИ
ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ 
ІМЕНІ РОБЕРТА ЕЛЬВОРТІ

Ректор — Глух Володимир Мойсейович 
 тел. 0522 24-63-41
 www.eti.kr.ua
 E-mail: main@eti.kr.ua
 25006, м. Кропивницький,
 вул.Шевченка,21/27
Перший приватний вищий навчальний 
заклад в м. Кропивницький. Основним 
напрямом діяльності інституту є підготовка 
фахівців економічного напрямку.

ТОВ «ГУДЕКС»

Директор — Довгий Олександр Васильович 
 тел. 095 240 9363, 099 280 6938;
 (044) 482-42-83 
 www.goodex.com.ua 
 E-mail: office@goodex.com.ua
 25006, м. Кропивницький,
 вул. Є. Чикаленка, 1-а, оф. 101
Архітектурно-будівельне проектування 
промислових і цивільних об’єктів з виконанням 
функцій генпроектної організації.
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Державна служба зайнятості володіє значним обся-
гом інформації у сфері праці та зайнятості (про стан 
ринку праці, правового спрямування та іншої), потріб-
ної як керівникам підприємств, так і працівникам, які 
виконують кадрові функції. Роботодавці мають можли-
вість ознайомитись із зазначеною інформацією у таких 
джерелах:

• на відповідних сайтах в мережі Інтернет;
• у друкованих виданнях (зокрема, у журна-

лах Кіровоградської регіональної торгово-промисло-
вої палати (далі — РТПП), Кіровоградської обласної 
с/г дорадчої служби «Агровісник Кіровоградщини» 
(нарівні зі статтями цільового спрямування (про добір 
працівників, про запобігання масовим вивільненням пра-
цівників та інше), в журналі друкуються статті, спрямо-
вані на певні цільові групи аграріїв (для одноосібників, 
керівників фермерських господарств та агропідпри-
ємств, працівників кадрових служб с/г підприємств) 
та в спеціалізованій газеті «Трудоустройство»);

• під час проведення семінарів у приміщеннях 
базових центрів зайнятості, районних філій обласного 
центру зайнятості (далі — базові ЦЗ), інформацій-
но-консультаційному центрі Кіровоградського облас-
ного центру зайнятості (далі — обласний ЦЗ);

• у телефонному режимі.
У мережі Інтернет представники роботодавців мають 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

можливість отримати інформацію на сайтах Державної 
служби зайнятості (Центрального апарату) (адреса 
в мережі Інтернет — www.dcz.gov.ua), обласного ЦЗ 
(www.kid.dcz.gov.ua), РТПП (www.chamber.kr.ua).

Так, на веб-сторінці Державної служби зайня-
тості (Центрального апарату) створена рубрика 
«Роботодавцям». У ній розміщена, зокрема, інформа-
ція про послуги державної служби зайнятості, пам’ятка 
для роботодавців, наведені відповіді на поширені запи-
тання роботодавців. У рубриці є також можливість отри-
мати електронні варіанти форм звітності, що подаються 
роботодавцями до базових ЦЗ.

У рубриці «Надаю роботу» є можливість розмі-
стити інформацію про вакансію, а також ознайомитись 
з резюме шукачів роботи. У рубриці «Шукаю роботу» 
безробітні мають можливість ознайомитись з інформа-
цією про вакансії роботодавців. Крім того, роботодавці 
мають можливість створити на порталі персональний 
електронний кабінет.

На сайті розміщені також тексти нормативно-пра-
вових актів у сфері зайнятості населення, постанови 
правління Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України на випадок безро-
біття. Усі бажаючі мають можливість ознайомитись із 
значним обсягом статистичної інформації, у тому числі 
у форматі інфографіки.
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На сторінці обласного ЦЗ також є можливість озна-
йомитись з інформацією для роботодавців. Зокрема, 
у рубриці «Роботодавцям» — «Працевлаштування 
іноземців та осіб без громадянства в Україні» робото-
давці, які подали заяви про видачу (продовження дії) 
дозволів на застосування праці іноземців, мають мож-
ливість оперативно ознайомитись з прийнятими облас-
ним ЦЗ рішеннями (без розголошення назви підпри-
ємства, за реєстраційним номером заяви); розміщена 
інформація про документи, необхідні для оформлення 
дозволів, та роз’яснення з питань видачі дозволів і осо-
бливостей застосування праці іноземців.

Н а  І н т е р н е т - с т о р і н ц і  Р Т П П  у   р о з д і л і 
«Законодавство» створена рубрика «Державна служба 
зайнятості», яка складається з 12 спеціалізованих під-
рубрик (містять деталізовану і профільовану інфор-
мацію з питань додержання законодавства про зайня-
тість населення).

У соціальній мережі Facebook створено сторінки 
Державної служби зайнятості (Центрального апарату), 
обласного ЦЗ (розміщується інформація про заходи, що 
відбуваються спільно з роботодавцями, окремі вакан-
сії, рекомендації щодо працевлаштування та підбору 
працівників) та базових ЦЗ, а також відкриту групу 
«Електронний кадровий клуб Кіровоградського облас-
ного центру зайнятості». У відкритій групі розміщу-
ється оглядова інформація з правових питань, про зміни 
у законодавстві, що стосуються діяльності кадрових 
служб (розраховуємо на приєднання сторінок праців-
ників кадрових служб роботодавців до цієї групи для 
оперативного отримання інформації).

На відеохостінг у YouTube створено канал 
«Кіровоградська обласна служба зайнятості». На каналі, 
серед іншого, розміщені відеорезюме шукачів роботи 
та відеопрезентації роботодавців (рубрика відкрита 
для подальшого наповнення).

Також роботодавці мають можливість отримати 
консультації за єдиним безкоштовним номером «гаря-
чої лінії» державної служби зайнятості 0–800–50–99–
66, за телефонами обласного ЦЗ — відділу організації 
надання послуг роботодавцям (0522)22–15–41, з питань 
застосування праці іноземців та осіб без громадянства 
(0522)24–64–18, громадської приймальні (0522)22–
64–15, а також за телефонами базових ЦЗ.

Безпосередньо роботодавці мають можливість 
отримати консультації в приміщеннях обласного (м. 
Кропивницький, вул. Леоніда Куценка, 12) та базових 
ЦЗ (адреси та номери телефонів зазначені на Інтернет-
сторінці обласного ЦЗ).

Заступник директора Кіровоградського обласного 
центру зайнятості Богдан Стоян

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: 
ЗЛО ЧИ ДЖЕРЕЛО 
ВИЖИВАННЯ?

Що в Україні з «тінню»?

Тіньова економіка — це не тільки відвертий кри-
мінал, але й різноманітні економічні «схеми» (кон-
трабанда, мінімізація оподаткування, конвертаційні 
центри), тобто все, що не фіксується офіційною ста-
тистикою. Офіційна і тіньова економіка існують 
паралельно. «Конвертні» зарплати витрачаються в 
офіційних магазинах, таким чином повертаючись в 
легальний обіг, а потім знову можуть піти в «тінь».

Для оцінок тіньової економіки використовують 
кілька методів, вони різняться за методикою і резуль-
татами, але спільне в них одне — показники України 
дуже високі. Так, Мінекономрозвитку (МЕРТ) за під-
сумками січня-вересня 2017 року констатувало зни-
ження рівня тіньової економіки на 3 п. п. до 33% від 
ВВП порівняно з аналогічним періодом 2016 року. 
За вказаний період показник рівня тіньової еконо-
міки, розрахований за методами збитковості підпри-
ємств і «витрати населення — роздрібний товаро-
обіг», знизився на 3 п. п. і склав 22% і 48% відповідно, 

Кожен український уряд бореться з тіньовою 
економікою, але значних результатів не було 
і немає. Її рівень все одно балансує на показ-
нику в 35-50%, кожен третій українець пра-
цює неофіційно, а виплачені «у конвертах» 
зарплати становлять десятки мільярдів 
гривень.
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а монетарний і електричний (порівняння приросту 
споживання електроенергії з приростом ВВП) методи 
показали зниження на 2 п. п., до 23% і 30% відповідно.

Відмінність у методиках виражається в неодно-
значних результатах. Згідно з оцінками МЕРТ за під-
сумками січня-вересня 2017 року найбільший рівень 
тіньового сегмента зафіксовано у фінансовому сек-
торі — 49% та видобувній промисловості — 44%, а 
найнижчий — у діяльності «сільське, лісове і рибне 
господарство» — 6%. Разом з тим у дослідженні 
Пенсійного фонду найвища тіньова зайнятість в 2017 
році була в сільському господарстві (42,7%). Навряд 
чи в АПК може бути низька тінізація, адже там майже 
половина працівників не мають офіційного оформ-
лення трудових відносин і не платять жодних податків.

За даними дослідження міжнародної Асоціації 
дипломованих сертифікованих бухгалтерів (АССА), 
Україна в 2016 році посіла третє місце (45,1%) у списку 
країн з найбільшою тіньовою економікою. Після 
нас тільки Нігерія (48,4%) та Азербайджан (67%). 
Потрібно зазначити, що за оцінками МЕРТ розмір 
тіньової економіки в Україні в 2016 році склав 33%.

За оцінками МВФ, у період з 1991 по 2015 рік 
середній розмір тіньової економіки в Україні стано-
вив 44,8% ВВП. З року в рік він варіювався — з 1991 
року (39%) він зростав до 1998 року (57%), а потім 
знижувався до 2008 року (36,7%), щоб до 2015 року 
зрости до 42,9%. При цьому в 2015 році МЕРТ оці-
нював частку тіньової економіки в 40%.

Хай там як, та всі оцінки показують дуже висо-
кий рівень порівняно з іншими країнами. Для порів-
няння, за оцінками МВФ, у розвинених країнах (США, 
Нідерланди, Японія, Швейцарія, Сінгапур) рівень 
тіньової економіки в межах 7–15%.

Крім того, на думку деяких спеціалістів, суспільний 
договір в українських реаліях є дещо незвичним для 
європейської країни. Всі роки незалежності держава 
закривала очі на тіньову економіку, даючи можливість 
громадянам, не особливо ховаючись, використову-
вати різні схеми тіньового заробітку від нелегального 
надання житла в оренду до використання «внутріш-
ніх офшорів» у вигляді єдиного податку. Натомість 
суспільство з розумінням ставилося до корупції на 
всіх рівнях влади (частково приміряючи її на себе).

«Тінь»: добро
чи зло?

Всі українські уряди в тій чи іншій мірі боролися 
з тінізацією економіки. Були безуспішні спроби 
оголосити амністію капіталів, впровадити обов’яз-
кове для всіх декларування доходів, боротьбу з 
«конвертами» і тіньовою зайнятістю, але не було 
головного — значних результатів. Влада в детіні-
зації вбачала джерело розвитку офіційної економіки, 
але боролася не системно. В Держслужбі зайня-
тості визнають, що кожен третій працівник-укра-
їнець працює нелегально, тобто таких приблизно 
4–5 млн. осіб.
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Негативний ефект тіньової економіки очевидний, 
вважають спеціалісти. Це недоплачені податки, які 
могли б піти на фінансування державних програм, охо-
рони здоров’я, освіти, пенсій, допомог тощо. Тіньова 
економіка — це сприятливе середовище для різнома-
нітних правопорушень, і не тільки у фінансовій сфері, 
але й у сфері обігу наркотиків, зброї та іншої незакон-
ної діяльності.

З іншого боку, боротьба влади з тіньовою еконо-
мікою була багато в чому формальною — на держпід-
приємствах, в компаніях чиновників і провладних біз-
несменів так само процвітають ті самі зарплати «в 
конвертах», використання конвертаційних центрів, 
«відкати», робота через компанії-«прокладки», 
завищення цін тощо. Там тіньову економіку і коруп-
цію помічати не вигідно, але вона там є.

Разом з тим експерти не схильні оцінювати вплив 
тіньової економіки в Україні суто негативно, адже 
вона створює певний запас міцності для бізнесу і насе-
лення за економічних труднощів (це явище в україн-
ських умовах має постійний характер).

Експерти схиляються до думки, що в найскладніші 
періоди сучасної історії України саме тіньова еконо-
міка стала тією «подушкою безпеки», яка не дозволила 
економіці скотитися в повний колапс. Зазвичай після 
такого падіння офіційного ВВП (мінус 30% на рік) і 
за такої інфляції, як в Україні в 2014–2015 рр. (25% і 
43% відповідно), держави та їхні столиці мають дещо 
інший вигляд, ніж сучасний Київ. «Скарбничкою», 
відкладеною на чорний день, стала тіньова економіка 
(найчастіше в прямому сенсі слова — у вигляді неза-
декларованих доларів у матраці).

Таким чином, тіньова економіка — це не тотальне 
зло, але і не благо, — це об’єктивна реальність. В умо-
вах обмеженості ресурсів бізнесу і населенню дово-
диться вибирати, на що витрачати гроші. Для багатьох 
відхід у «тінь» — питання виживання, хоча загалом 
для економіки явище швидше негативне. Адже недо-
отримуючи податки, держава недофінансовує цілу 
низку програм або ж змушена покривати бюджетний 
дефіцит за рахунок позик. Але не варто забувати, що 
високий рівень економіки в тіні є потенціалом для її 
зростання — але лише за ефективного здійснення 
фіскальної та економічної політики, вважають фахівці.

Що робити?

Вирішення проблеми існування тіньової еконо-
міки не має універсального і гарантовано успішного 
рішення — «закручування гайок» (політика штрафів 

і репресій) в економіці призводить до відтоку гро-
шей у «тінь», а тотальна лібералізація (зниження 
податкових ставок, відмова від держвпливу на біз-
нес) швидко не створить «дива», тобто повернення 
тіньових коштів у легальний обіг.

Як зазначають деякі фахівці, заходи детінізації тра-
диційні — «батіг» і «пряник». Необхідність «батога» 
виправдана тим, що бізнес за своєю природою добро-
вільно не відмовиться від підвищеної норми при-
бутку. Широкий комплекс заходів у цьому напрямку 
вже зроблено: значно скорочено сферу застосування 
єдиного податку для середнього і великого бізнесу, 
збільшено санкції за нелегальне працевлаштування і 
підвищено мінімальну зарплатню, ведеться боротьба 
з «податковими ямами», які дозволяли оптимізувати 
ПДВ, обмежується рівень готівкового грошового обо-
роту (готівка — основа тіньової економіки), значно 
посилено контроль у сфері трансфертного ціноутво-
рення тощо. «Пряник» — це створення ситуації, 
коли витрати від тіньового бізнесу стають вищими, 
аніж витрати на ведення бізнесу «в білу», а переваги 
і безпека «білого» бізнесу — більш вагомими, аніж 
переваги і безпека «сірого». Плюс потрібне зни-
ження податкового навантаження на бізнес, спро-
щення всіляких державних процедур, їх максимальна 
прозорість і автоматизація та подальша дерегуляція.

Виведення коштів із «тіні» — це комплексне 
рішення, засноване на створенні привабливого інвес-
тиційного клімату, залученні інвестицій та впрова-
дженні інновацій, обмеженні впливу держави на бізнес 
і соціальній відповідальності бізнесу, тобто готовно-
сті платити податки уповні.

Тіньова економіка — це не тільки різні бізнес-схеми 
мінімізації оподаткування, але й більш зрозуміла про-
стому українцеві реальність — різноманітні хабарі та 
«подяки», отримання зарплатні «в конверті», так-
сування без отримання ліцензії, надання квартири 
в оренду без попередження податкової та багато 
іншого, що видається цілком звичайним і зрозумі-
лим, але від того не стає менш протизаконним. Це і є 
щоденна тіньова економіка, від якої ой як тяжко від-
мовитися окремо взятому українцю. І такий підхід 
зламати набагато складніше, ніж прийняти і впрова-
дити навіть найбільш правильні закони.

За матеріалом Юрія Григоренка
для порталу «112.ua»



44 |

Бізнес та консультації

ЗОВНІШСЕРВІС    ●    1-2018

ТОРГОВА МАРКА – ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Якщо поєднати визначення торгової марки (знаку 
для товарів і послуг) відповідно до ЗУ «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг» та Цивільного 
кодексу України, то торговою маркою є позначення, 
яке ідентифікує товари і послуги з певною особою 
та відрізняє їх від товарів і послуг, вироблюваних 
(надаваних) іншими особами. Такими позначеннями 
можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зобра-
жувальні елементи, комбінації кольорів.

Як торгові марки можуть бути зареєстровані 
назви підприємств, слогани, слова, пакування, лого-
типи, персонажі, знаки для товарів, знаки послуг. 
Відповідно, серед видів торговельних марок виділя-
ються словесні позначення (слова, поєднання літер, 
що мають словесний характер), зображувальні позна-
чення (зображення, малюнки, символи, фігури, ком-
позиції ліній), комбіновані позначення (комбінації 

Якщо виробник має на меті виокремити свій товар серед аналогічних товарів, зробити 
його впізнаваним, посилити ефективність реклами та навіть виправдати серед спожива-
чів високу ціну, то одними з перших його кроків на цьому шляху мають стати розробка та 
реєстрація торгової марки. Нині торгові марки стають істотним інструментом кожної 
компанії. Нематеріальні активи, а марка має до них пряму причетність, несуть компанії від-
чутний матеріальний зиск у вигляді росту обсягу продажів, прибутку та ринкової вартості.

різних елементів, словесних і зображувальних елемен-
тів, що виконані на площині), об’ємні позначення (три-
вимірні зображення, фігури, комбінації ліній), нові 
види позначень (запахи, звукові сигнали, кольори).

Навіщо реєструвати ТМ

Реєстрації торговельних марок приділяють увагу 
абсолютно всі компанії, за винятком локального 
мікробізнесу. Питання «реєструвати чи ні?» вирі-
шується в той самий момент, коли керівник підпри-
ємства, поглиблюючись в суть даного виду інтелек-
туальної власності, розуміє переваги, які забезпечує 
реєстрація знака для товарів і послуг. Коротко такі 
вигоди можна описати таким чином:

— виділення Вашої компанії та її продукції серед 
конкурентів;
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— зростання репутації Вашої компанії;
— гарантія якості Вашого товару і бізнесу, поси-

лення позитивного іміджу та престижу;
— гарантія ексклюзивності використання скла-

дових Вашої ТМ (назва, логотип, слоган) на ринку 
для даних товарів і послуг;

— юридичний захист і вагомість у випадку судо-
вих розглядів;

— охорона Ваших товарів і послуг від незакон-
ної імітації та контрафакту (внесення до митного 
реєстру);

— збільшення вартості компанії в процесі «роз-
крутки» бренду;

— можливість продажу або передачі частини прав 
на використання торговельної марки за матеріальну 
винагороду;

— можливість реєстрації домену порядку «.ua».

Процедура реєстрації ТМ

Процедура реєстрації ТМ в Україні визначена 
Законом України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг» та Правилами подачі та розгляду 
заявок. Заявка подається до Державного підприєм-
ства «Український інститут промислової власності» 
особою, яка бажає одержати свідоцтво. За дорученням 
заявника заявка може подаватися через представника 
у справах інтелектуальної власності (патентного пові-
реного), зареєстрованого відповідно до Положення 
про представника у справах інтелектуальної власно-
сті (патентного повіреного), затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України.

Спрощена процедура реєстрації ТМ складається 
з наступних етапів: подача заявки; встановлення дати 
подання заявки; експертиза матеріалів заявки на від-
повідність формальним вимогам (формальна експер-
тиза); експертиза заявленого позначення на відповід-
ність умовам надання правової охорони (експертиза 
по суті); винесення рішення про реєстрацію або про 
відмову в реєстрації заявленого позначення; публіка-
ція відомостей про зареєстрований знак для товарів 

і послуг та його реєстрація в Державному реєстрі; 
видача свідоцтва України на знак для товарів і послуг. 
За подання заявки сплачується збір. Процедура реє-
страції знака для товарів і послуг займає в середньому 
12 місяців. Видачу свідоцтва можливо прискорити. 
Для цього існують спеціальні тарифи. Найбільш 
короткий термін може становити 4 місяці.

Знак для товарів і послуг повинен володіти роз-
різняльною здатністю і не повинен вводити в оману 
споживачів відносно виробника товарів або місця 
виробництва.

Свідоцтво України на знак для товарів і послуг 
(ТМ) надає його власнику право використовувати 
знак, а також виключне право забороняти іншим 
особам використовувати без його згоди зареєстро-
ваний знак, виключне право розпоряджатися правом 
на знак. Строк дії свідоцтва становить 10 років від 
дати подання заявки й продовжується за клопотан-
ням власника свідоцтва щоразу на 10 років за умови 
сплати збору. Після припинення дії свідоцтва ніхто 
іншій, крім колишнього власника, не має права на 
повторну реєстрацію знака протягом трьох років.

КРТПП допоможе

Допомогу в реєстрації ТМ в Кіровоградській 
області надають експерти регіональної торгово-про-
мислової палати. В КРТПП можна отримати консуль-
тацію з питань реєстрації торгових марок (знаків), 
замовити аналіз заявок на реєстрацію торгової марки 
на відповідність умовам охороноздатності, визначення 
класу товару або послуги відповідно до Міжнародної 
класифікації товарів та послуг, проведення попе-
реднього пошуку торгової марки (знаку) на тотож-
ність і схожість, а також оформлення пакету докумен-
тів для реєстрації торгової марки в ДП «Український 
інститут промислової власності» (УКРПАТЕНТ). 
Так, лише за 2017 рік було подано 18 заявок на реє-
страцію торгових марок для товарів і послуг. Крім 
того, надано 48 консультацій суб’єктам підприємни-
цтва з питань реєстрації торгової марки.

Замовити послуги та отримати додаткову 
інформацію можна за телефоном: 

(0522) 35-18-56, 35-18-17, 
або електронною поштою: 

val-vp@chamber.kr.ua.
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ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛЯ В УКРАЇНІ: ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ, 
ТА ЯКИХ ЗМІН ЧЕКАТИ

За даними порталу Statista, у 2005 році загальна 
кількість інтернет-користувачів заледве перевищу-
вала 1 млрд., а у 2017-му їх було понад 3,5 млрд., 
тобто близько половини населення планети. З них 
онлайн-шопінг практикує понад 1,5 млрд. осіб, біль-
шість із яких розраховується за допомогою кредит-
них карток та електронних платежів. Серед остан-
ніх беззаперечним лідером є система PayPal, через 
яку лише у 2016 році було виконано понад 6 млрд. 
платежів. Відповідно до кількості інтернетизованого 
населення зростає світовий обсяг онлайн-торгівлі. 
Якщо у 2014-му товарообіг у сфері B2C (тобто біз-
нес — фізична особа-споживач) становив $1,3 трлн., 
то у 2017-му — вже $2,3 трлн., а на 2018 рік йому 

Однією з головних тем цьогорічного форуму в Давосі була діджиталізація, себто поширення 
впливу цифрових технологій у всіх сферах життя. Не оминають вони й торгівлю, формат 
якої стрімко змінюється під впливом інтернету. Онлайн-торгівля, яка наприкінці 1970-х 
здавалася цікавою забавкою, сьогодні стала світовим трендом, що дедалі більше впливає 
на економіку й суспільство. Попри те, що Україна досі «пасе задніх», уникнути змін немож-
ливо, хоча вони й не будуть безболісними для всіх. Електронну комерцію не запрошують — 
вона сама приходить туди, де розвиваються інтернет-комунікації, служби доставки та 
платіжні системи.

пророкують зростання до $2,8 трлн. із перспекти-
вою досягти рівня $4,5 трлн. у 2021-му. Офлайн-
ритейлерам доводиться поступатися територією: 
якщо торік частка е-комерції у світовій торгівлі ста-
новила 10%, то на початку наступного десятиліття 
вона перевищить 15% і на цьому не зупиниться. Ще 
глибше е-комерція проникла у сферу В2В (тобто біз-
нес бізнесу). Вже у 2015 році товарообіг у цій сфері 
наблизився до $7 трлн., а у 2020-му, за прогнозом 
компанії Frost & Sullivan, сягне $12 трлн.

З огляду на абсолютні показники Україна явно від-
стає: на онлайн-торгівлю сьогодні припадає близько 
3% її ритейлу. Однак темпи зростання е-комерції 
в нашій країні значно перевищують східноєвропейські. 
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За даними організації Ecommerce Europe, у 2015 році 
онлайн-продажі в Україні зросли на 35% за середнього 
для Східної Європи темпу зростання в 9%. Наше насе-
лення поступово звикає купувати онлайн: як свідчить 
дослідження MPP Consulting, із 30 найпопулярніших 
в Україні веб-сайтів вісім належать до сфери е-комер-
ції. А в першій п’ятірці серед них — маркетплейси, 
себто торговельні майданчики. За підрахунками ком-
панії EVO, порівнюючи з 2016-м, торік товарообіг 
у сфері онлайн-торгівлі зріс на 68%, кількість замов-
лень — на 61%, а вартість середнього чека — на 4%. 
Загальний же обсяг е-комерції в Україні оцінюють 
у 50 млрд. грн, а на 2018-й очікується зростання до 
65 млрд. грн.

Для нашого відставання є об’єктивні причини: 
передусім дається взнаки низька купівельна спро-
можність українців. За даними Держстатистики, у 
2017 році вони витрачали майже 50% своїх доходів 
на їжу (включно з алкоголем і тютюном), а це тра-
диційна сфера офлайн-торгівлі. Тим часом на одяг, 
взуття та побутову техніку, які добре представлені в 
онлайн-магазинах, витрачалося менш ніж 10% дохо-
дів. Не можна ігнорувати й історичний бекграунд 
(зокрема, радянські 80-ті роки, коли на Заході вже 
розвивалася інтернет-торгівля). За рівнем інтернети-
зації Україна також відстає від європейських показни-
ків. За даними Міжнародного союзу електрозв’язку, у 
2016 році середньоєвропейський (за винятком країн 
СНД) рівень інтернетизації населення становив 79%, 
а в Україні — близько 53%.

Крім того, за оцінками фахівців, понад третина 
онлайн-продажів здійснювалися через мобільні 
прилади. І західні країни стали переходити на 
4G-зв’язок ще з 2010-го, але в Україні тендер щодо 
виділення відповідних частот відбувся лише нещо-
давно. Законодавство щодо е-комерції також виникло 
пізніше, ніж треба: Закон «Про електронну комер-
цію» був ухвалений лише восени 2015-го. Не все 
добре й із платіжними системами: користуватися 
системою PayPal українці можуть в односторонньому 
режимі: лише для оплати товарів. Тим, хто продає 
свої товари та послуги, доводиться відкривати банків-
ський рахунок в іншій країні й прив’язувати до нього 
свій PayPal-гаманець або користуватися небезплат-
ними послугами посередників. І хоча міністр інфра-
структури Володимир Омелян нещодавно закликав 
Укрпошту співпрацювати з PayPal, фундаментальних 
зрушень поки що нема. Керівництво України та PayPal 
виявляють низьку обопільну зацікавленість та утри-
муються від кроків назустріч. Ще одна перешкода для 

розвитку онлайн-торгівлі виникне у 2019 році, коли 
запрацює обмеження на безмитне ввезення посилок 
в Україну: не більше ніж три на місяць вартістю до 
€150 кожна. У теорії це нововведення спрямоване 
проти нелегального імпорту під виглядом пошто-
вих відправлень фізичним особам. Але на практиці 
набагато більше постраждають не контрабандисти, 
а споживачі.

Та, незважаючи на всі труднощі, е-комерція вже 
зараз відчутно впливає на бізнес в Україні, і в майбут-
ньому він лише посилюватиметься. І розвиваючись, 
е-комерція неодмінно переростатиме національні 
межі. За даними Statista, уже сьогодні 57% онлайн-по-
купців світу замовляють товари з інших країн. Україна 
долучається до тренду: за даними дослідження Gemius 
серед українців, які практикують онлайн-шопінг, 
23% замовляють товари з-за кордону. Споживачам 
глобалізація шопінгу дає чималі переваги: для них 
відкриються глобальні ринки, а загострення кон-
куренції змушує ритейлерів боротися за якість сер-
вісу. Деякими плодами глобалізації українці корис-
туються вже давно.  

На відміну від споживачів, місцеві виробники та 
ритейлери зазнаватимуть неоднозначного впливу. 
Онлайн-комерція здатна стати каталізатором 
зростання та рушієм еволюції малого й середнього 
бізнесу. Саме у віртуальному просторі підприємець 
має найкращі шанси знайти клієнта, незважаючи на 
кон’юнктуру локального ринку та не вступаючи в 
битву за торговельні площі. Завдяки інтернету вироб-
ники зможуть комунікувати зі споживачами безпо-
середньо, без ритейлерів, а онлайн-ритейлери куди 
успішніше боротимуться зі своїми офлайн-конкурен-
тами. Зрозуміло, що будь-які зміни не бувають без-
болісними, але це тільки початок. Рано чи пізно роз-
виток е-комерції приведе на наш ринок потужних 
глобальних гравців, після чого українським вироб-
никам і ритейлерам стане дуже некомфортно в пев-
них сегментах ринку. 

Хай там як, а розвиток е-комерції з усіма похід-
ними наслідками — це те, чого неможливо уникнути. 
Не так давно великі мережеві супермаркети «посу-
нули» маленькі крамниці, а тепер на офлайн-торгівлю 
«наступає» інтернет, виштовхуючи Україну у світ 
глобальної конкуренції. Хоч би яким неоднозначним 
видавалося майбутнє, воно все одно настане, питання 
лише в тому, яке місце ми зможемо в ньому зайняти.

За матеріалом Максима Віхрова на порталі 
«Тиждень.ua»
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ЕКОНОМІКА КРЕАТИВУ. ЧОМУ УКРАЇНА НЕ ЗАРОБЛЯЄ НА РЕМЕСЛІ

Що спільного у IТ з традиційними 
українськими ремеслами? І те й інше — 
складові креативної економіки, яка по 
всьому світу демонструє величезні темпи 

зростання, випереджаючи традиційну промисловість. 
Україна займає стабільні позиції в IТ-секторі і претен-
дує на лідерство в крафтовому виробництві. На тор-
говому інтернет-майданчику Etsy, який спеціалізу-
ється на продажі авторських виробів різноманітного 
спрямування, українці тримають впевнене четверте 
місце серед інших європейських країн з часткою хен-
дмейд-товарів в 9% від загальної пропозиції.

Досягнення українців можна пояснити перш за все 
їх винахідливістю і мобільністю, але аж ніяк не умо-
вами роботи. Тут не все так позитивно, адже закон 
про народні художні промисли в Україні був прийня-
тий в 2001 році, і востаннє зміни до нього вносилися 
в 2012-му. Чи варто говорити про те, як з тих пір змі-
нилися ринок та структура пропозиції?

Виникає питання: хто ж тоді хендмейдер? Чи пови-
нен він мати права, відмінні від прав ремісника, якщо 
працює з тими ж матеріалами, але за межами тради-
ційних форм? Навряд чи держава сьогодні знає орі-
єнтовну кількість ремісників і крафтерів, які пра-
цюють в цій сфері і приносять крім податків ще й 
іміджеву складову. Більшість досліджень сфери фра-
гментарні або приблизні. На сьогодні статус хендмей-
дерів ніде не визначений, частини професій немає 

Поки Україна зволікає, Великобританія заробляє мільярди. Як ремісники можуть стати 
двигуном креативної економіки? На це питання відповідає керівник Українського центру 
громадських ініціатив «Світло», експерт проекту «Craft It!» Антон Плаксун в своєму мате-
ріалі на Ліга.net.

в класифікаторі. В країні не сформовано ставлення 
з боку суспільства до ремісництва і крафту, як до само-
стійних складових економіки і до самого процесу, як 
до повноцінного заробітку, а не хобі або ж способу 
цікаво і з користю провести вільний час.

Дослідження, до яких має відношення автор 
матеріалу, показали, що у ремісництва є колосальні 
перспективи стати напрямом для самозайнятості 
населення. Але незважаючи на те, що люди потроху 
освоюють торгові майданчики в інтернеті, чимало 
майстрів здають свої вироби посередникам, які вже 
виставляють їх на продаж. Таким чином, половину, 
а то й дві третини грошей, виручених від продажу, 
забирає собі оптовик. Багато майстрів не вірять в те, 
що вони роблять щось дійсно варте і що це потрібно 
людям. Замість того, щоб розвиватися, галузь пере-
буває в занепаді, ми втрачаємо унікальні техніки про-
сто через те, що не можемо ними зацікавити і пока-
зати їх колосальну прибутковість.

Це абсолютно прагматичний підхід — через якусь 
елементарну дерев’яну підставку на Amazon вартістю 
$30–50 стимулювати збереження, як це не пафосно 
звучить, традиційної української культури. Адже 
якщо ця річ стільки коштує, то щось дійсно оригі-
нальне і самобутнє здатне зацікавити поціновувачів.

За матеріалами порталу Ліга.net





ЗАКОНОДАВСТВО

Зовнішньоекономічна діяльність

Форс-мажорні обставини

Третейський суд

Юридичні послуги

Центр підтримки експорту

Державні закупівлі

Навчальний центр

Підтримка підприємництва

Інвестиції та інновації

Перекладацькі послуги

Сертифікація походження

Карнети АТА

Експертиза товарів

Оцінка майна

Інформаційні послуги

Реєстрація торгової марки

Штрихове кодування

Виставки

Реклама і PR

Журнал «ЗОВНІШСЕРВІС»

Конференц-сервіс


