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ВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА 
ГОМЕЛЬРАТОН, 

РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ

МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: 
ЯК ЗНАХОДИТИ КОМПРОМІС 

БЕЗ СУДУ



ЗРОБИ БЕЗПЕКУ СВОЇМ СТИЛЕМ ЖИТТЯ  ПОПЕРЕДЬ ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ

 ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я  
НАЙБІЛЬША ЦІННІСТЬ; 

ПОСТІЙНО ДБАЙ ПРО БЕЗПЕКУ

ОХОРОНА ПРАЦІ  ЦЕ НЕ ЛОЗУНГ, 
                                А ЖИТТЄВА НЕОБХІДНІСТЬ

Київська ТПП проводить перевірку знань у себе 
на місці з видачею відповідного посвідчення 
державного зразка за підписом голови міської 
комісії (Розпорядження Київської міської державної 
адміністрації від 22.02.2012 р. № 306) 

Заявки на навчання направляти за адресою:
Київська торгово-промислова палата
вул. Б. Хмельницького, 55, 01601, м. Київ, МСП 
E-mail: belikov@kiev-chamber.org.ua  
тел./факс (044) 482-0440; тел. (044) 482-3987 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
Згідно з Законом України «Про охорону праці» 

(ст. 18) посадові особи, які пов’язані з організаці-
єю безпечного ведення робіт, під час прийняття на 
роботу і періодично, один раз на три роки, повинні 
пройти навчання та перевірку знань з питань охо-
рони праці.

Київська торгово-промислова палата з ве-
ресня 2012 року започаткувала нову в Укра-
їні форму навчання з питань охорони пра-
ці посадових осіб, фахівців та членів комісій 
з перевірки знань підприємств, організацій, установ 
– дистанційну форму навчання. 

Це прогресивне нововведення, яке відповідає 
нормам діючих законів, надасть можливість без ві-
дриву від виробництва пройти якісне навчання і пе-
ревірку знань законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно-
правових актів з охорони праці.

Умови на сайті: http://distance-ktpp.org.ua

ЗАПРОШУЄМО НА КУРСИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
В КИЇВСЬКІЙ ТОРГОВОПРОМИСЛОВІЙ ПАЛАТІ
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24 вересня
В Київській ТПП відбулось засідання Українсько-африканської ділової ради. 
 

1824 жовтня
Організовано участь української делегації до Малайзії, м. Куала-Лумпур для відві-
дування Міжнародної виставки «INTRADE 2014» та участі у програмі переговорів 
IBM INTRADE 2014 
 
2224 жовтня
Організовано участь у проведенні в Києві засідання Українсько-литовської ділової 
ради.  Підписано угоду про співробітництво з ТПП Вільнюса.
 
2324 жовтня
Відбулось засідання Українсько-литовської та Литовсько-української ділових рад.
 
2729 жовтня
Підготовлено візит української делегації до Південної Кореї, м. Пусан, для участі у 
виставці GLOBAL BIO&MEDICAL FORUM та B2B програмі переговорів 

28 жовтня 
Візит в Київську ТПП представників Посольства Республіки Білорусь.

2528 листопада
Візит делегації Київської ТПП до Туреччини для участі в програмі Торгової Місії та 
відвідування виставки видобувної галузі  Maden Turkey 2014.
 
4 грудня
Візит  до КТПП делегації із Республіки Білорусь для проведення презентації на тему 
«Білоруські вільні економічні зони – успішний механізм залучення інвестицій на 
прикладі СЕЗ «Гомель-Ратон».
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ПІДСУМКИ РОБОТИ 
КИЇВСЬКОЇ ТОРГОВОПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ 
ЗА 20102014 РОКИ

В 
2010 році почали розробляти-
ся, а в 2011 році були затвер-
джені Основні напрямки (кон-
цепція) розвитку діяльності 

Київської тогово-промислової палати 
на 2011 – 2015 роки. 
Концепція визначила пріоритети ро-
боти керівних органів Палати, які 
розглядали питання діяльності Па-
лати відповідно до статутних норм. 
Президія на 39 засіданнях розглянула 
201 питання, Рада на 12 засіданнях 
– 25 питань поточної та перспектив-
ної роботи Палати. Серед них: «Ін-
формація про роботу членів Палати, 
використання їхніх виробничих та 
технологічних можливостей», «Про 
проведення міжнародного форуму 
«Партнерство Торгово-промислових 
палат як фактор міжнародного еконо-
мічного співробітництва»», «Про стан 

промислового виробництва в місті 
Києві та перспективи його подальшо-
го розвитку» та інші.
За останній час активізувалась спів-
праця з київською міською владою, що 
вже дає позитивні наслідки. Підписано 
Угоду про співпрацю з Департаментом 
промисловості та розвитку підприєм-
ництва. Крім того, ми також увійшли 
до складу громадської ради при Голов-
ному управлінні Міністерства доходів 
і зборів у м. Києві. 
Діяльність Палати в цей період відбу-
валась у непростих умовах – в атмос-
фері зростання політичної напруги та 
труднощів економічного розвитку, що 
без сумніву, вплинуло на реалізацію 
запланованого. 
Втім, значну частину із наміченого 
вдалося виконати передусім завдяки 
впровадженню програмних заходів, 

корегуванню й доповненню норма-
тивних документів, що визначають 
роботу з членами Київської ТПП. 
Розроблена й впроваджена програма 
«Вірний вибір», яка забезпечила ін-
формаційну підтримку та ділове спів-
робітництво з новоприйнятими під-
приємствами і організаціями.
Вдосконалена система роботи з члена-
ми Палати, що відбувалось за гаслом 
«Членство в Палаті – запорука успіху 
вашого бізнесу». 
Головна мета – розвернутися до членів 
палати, зосередитись на сприянні ви-
конанню практичних запитів, індиві-
дуальній роботі з ними.
Для її реалізації необхідний дійовий 
інформаційний зв’язок, знання про-
блем, надання, у межах своїх можливо-
стей, допомоги щодо їхнього усунен-
ня. Тобто перейти до представлення 
й лобіювання інтересів членів Палати 
– системи «адвокасі», яка практику-
ється зарубіжними палатами. 
Тому особливу увагу приділено відві-
данню підприємств – членів Палати. 
за звітний період їх було більше ста.
Переважна більшість засідань президії Па-
лати також відбувались на підприємствах 
і організаціях – членах Палати. Серед 
них: «Домобудівний комбінат №4», «Ко-
мінвент плюс», «Київський завод Маяк», 
«Київхліб».  Практика ще раз переконує в 
ефективності такої форми роботи.
Для сприяння зв’язку між підприєм-
цями та владою при Палаті створено 
4 комітети, а саме: базових галузей 
економіки; будівництва та будівель-
них матеріалів; сприяння малому та 
середньому бізнесу; з питань зовніш-
ньоекономічної діяльності. 

У КИЇВСЬКІЙ ТПП
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Згідно планів роботи профільних ко-
мітетів було залучено ті понад 78 чле-
нів Палати. Відбувалося понад 20 засі-
дань, на яких розглядалися актуальні 
питання підприємницької діяльності. 
Членам Палати надавалась конкретна 
допомога по просуванню і реалізації 
їхньої продукції. Завдяки сприянню 
керівництва ТОВ «Епіцентр К» 10 
жовтня 2013 року в Київській ТПП 
відбулася зустріч керівників київських 
підприємств, які просили надати допо-
могу в реалізації своєї продукції через 
систему гіпермаркетів «Епіцентр К», 
з провідними фахівцями цього най-
більшого в Україні торгового закладу. 
В зустрічі взяли участь 14 київських 
підприємств: На всіх учасників зустрі-
чі справили велике враження обстави-
ни конкретності та діловитості, в яких 
проходила ця зустріч та її результати. 
Майже всі його учасники підписали 
відповідні контракти.
Членська база палати зросла до 1120 
підприємств і організацій, порівняно 
із 952 членами палати у 2010 році.
Суттєве розширено комплекс послуг, 
що надаються членам і діловим пар-
тнерам Палати. 
Впроваджено регулярне проведення 
опитувань членів Палати, аналітичних 
досліджень економічного стану підпри-
ємництва в місті та узагальнення при-
чин, що стримують розвиток бізнесу та 
перешкоджають роботі підприємців.

За період від 2010 по 2014 роки за про-
позиціями членів Палати підготовлені 
звернення Київської ТПП до відповід-
них органів владних структур: 
– Пропозиції членів Київської ТПП до 
стратегії розвитку Києва до 2025 року 
стосовно програми розвитку промис-
лового та наукового комплексу Києва 
на період 2012-2025 років;
– Проблеми розвитку підприємництва, 
які потребують вирішення на держав-
ному рівні, що направлені учасникам 
з’їзду малого та середнього бізнесу;
– Програма розвитку промисловості 
міста Києва на 2014-2016 роки;
– Нормативні документи з проведення 

щорічного міського конкурсу на зван-
ня «Кращий експортер року»;
– Пропозиції до проекту програми 
«Київська міська цільова програма 
розвитку промисловості на 2015-
2018 роки»;
– Пропозиції до прем’єр-міністра 
України Яценюка А.П. та до Київсь-
кого міського голови Кличка В.В. по 
питаннях, які були розглянуті Радою 
Київської ТПП та Президією ТПП 
України «Про стан промислового ви-
робництва у м. Києві та шляхи його 
подальшого розвитку».
Палатою готувались та направлялись 
в державні органи листи-запити щодо 
конкретних проблемних питань членів 
Палати, серед них: Оболонь; Прайм-
Груп; Ортес; Більшовик.
У відповідності до основних напрям-
ків розвитку Палата вела активну між-
народну діяльність.  За звітний період 
встановлено тісні ділові відносини із 
12-ма зарубіжними Торговими пала-
тами та асоціаціями. Таким чином, за-
галом ми уклали вже 66 угод про спів-
робітництво.
Відбулись ділові зустрічі з послами 
та торговими радниками посольств 
Південно-Африканської Республіки, 
Угорщини, Македонії, Малайзії, Пів-
денної Кореї, Німеччини, Чехії, Литви 
під час яких обговорювались питан-

У КИЇВСЬКІЙ ТПП
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ня розвитку економічного співробіт-
ництва. 
Організовано й проведено спільне за-
сідання Міжнародного Трейд-Клубу в 
Україні і Київської ТПП. Під час робо-
ти відбулись прямі переговори членів 
Палати й дипломатів посольств, відпо-
відальних за економічні питання.
Відбувся візит до Київської ТПП 
урядової делегації Македонії на чолі 
з Віце-прем’єр-міністром Зораном 
Ставрескі. На запрошення Палати у 
зустрічі взяли участь понад 50 керів-
ників київських підприємств та ком-
паній, для яких було організовано 
презентацію можливостей співпраці з 
цією країною.
Організовано та взято участь в еко-
номічних та ділових форумах «Київ 
– Лейпціг», «Україна – Санкт-Петер-
бург», «Дні Києва у Москві», «Київ 
– Відень».
У Палаті пройшов українсько-сло-
венський бізнес-форум за підтримки 
Посольства та ТПП Словенії. Основ-
ною метою заходу було налагодження 
і розширення ділових контактів, реалі-
зація спільних проектів, залучення ін-
вестицій. Участь у форумі взяли 14 сло-
венських та 65 українських компаній.
У 2014 р. відбувся візит української 

бізнес-делегації до Словенії. Підписа-
но Угоду про створення Українсько-
Словенської ділової ради, організо-
вані ділові переговори, під час яких 
українським учасникам було встанов-
лено прямі контакти з потенційними 
словенськими партнерами, започатко-
вані спільні бізнес-проекти, отримано 
актуальну інформацію щодо роботи 
на ринку ЄС.
Палата взяла участь у Загальному за-
сіданні Ганзейського Парламенту та 9-
тій Ганзейській конференції.

Зважаючи на достатньо обмежені фі-
нансові ресурси багатьох підприємств, 
що виділяються для участі у зарубіж-
них виставках та ділових форумах, 
Палатою проводиться цілеспрямова-
на робота з зарубіжними партнерами 
щодо організації участі представників 
українських підприємств у таких захо-
дах на пільгових фінансових умовах. 
Такі програми вже діють у Малайзії, 
КНР, Індонезії, Південній Кореї, Ту-
реччині.
Завдяки тісним зв’язкам з посольством 
Малайзії та урядовою корпорацією МА-
ТРЕЙД протягом чотирьох років ор-
ганізовується пільгова участь делегації 
підприємців - членів Палати в Міжна-
родних багатопрофільних виставках та 
програмах ділових переговорів. У 2014 р. 
відбулись відбулись візити на програми 
переговорів MIHAS 2014 та INTRADE 
2014 у м. Куала-Лумпур. За свідченням 
організаторів наші делегації постійно 
займають лідируючі місця серед інших 
зарубіжних делегації, а обсяг контрактів 
склав понад 20 млн. дол. США.
Організовано пільгову участь укра-
їнських підприємницьких делегацій у 
3-х виставках та програмах перегово-
рів у Туреччині Turkey Build, World of 
Industry, ISK Sodex 2014, а також піль-
гову участь делегації у діловому фору-
мі та програмі переговорів на виставці 
LED&OLED Expo 2014 у Сеулі.
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Пільгову участь українських підпри-
ємницьких делегацій організовано у 
18 виставках та програмах переговорів 
у Туреччині та 12 у Південній Кореї. 
Палата увійшла до складу засновників 
Міжнародного економічного альянсу 
«Шовковий шлях».
Успішною й продуктивною була зу-
стріч із делегацією Литви.
Щорічно реалізуються 4-5 програм 
участі членів Палати в закордон-
них ділових форумах на пільгових 
фінансових умовах, участь у яких 
беруть у середньому близько 40 під-
приємців на рік.
За результатами можна навести деякі 
приклади успішного співробітництва 
наших учасників – серед яких: 
– «Одесем» – по поставкам електрон-
них систем і компонентів у Південну 
Корею та Малайзію;
– «Чинбар» – про співробітництво у 
галузі спільного виробництва та ек-
спорту в Малайзію шкіргалантереї та 
комплектуючих; 
– «Київський маргариновий завод» 
– про поставки харчових компонентів 
і  концентратів у Малайзію; 
–  «Фанплит» – співробітництво з По-
сольством Іраку й пошук партнерів;
– «Русин» – контракт із японською 
компанією з поставок сантехнічних і  
електронно-побутових приладів.

Відбувся ряд інших міжнародних за-
ходів. Загалом тільки за останній рік у 
міжнародних заходах Київської ТПП, 
як в Україні, так і за кордоном взяли 
участь близько 2 тис. українських під-
приємців, переважна більшість яких 
– члени Палати. 
Значна увага приділялась професійно-
му навчанню та перепідготовці кадрів
Для підвищення ефективності ви-
користання можливостей Київської 
ТПП в області навчання проводився 
постійний системний моніторинг по-
треб бізнесу, ділових партнерів у сфері 
ділового навчання. 

До різних форм навчання Учбовим 
центром було залучено майже 14 тис. 
слухачів. Окрім проведення коротко-
строкових семінарів, тренінгів, кру-
глих столів, конференцій взято участь 
в міжнародних програмах і проектах:
– Інститут підвищення кваліфікації 
TUDIAS  Програма «Україна-Саксонія»;
– Угода між Міністерством економіки 
України та Міністерством економіки 
та праці Саксонії, 1996-2012 рр.;
– Центр міжнародного приватного 
підприємництва (СІРЕ) Проект «Роз-
виток потенціалу бізнес асоціацій в 
Україні», 2010-2011;
–  Університет м. Аліканте та ін. пар-
тнери «Активізація трикутника знань 
шляхом створення Інноваційних офі-
сів в українських вищих навчальних 
закладах» – EU – TEMPUS проект, 
2010-2013;
– ЄВРОПАЛАТА та ін. партнери «ІСТ-
ІНВЕСТ: Східне партнерство / Інстру-
мент підтримки МСП» – EU – ENPI 
фінансове співробітництво зі Східною 
Європою, 2010-2014.
Розширилися партнерські зв’язки із 
закордонними партнерами в сфері ді-
лового й професійного навчання, що 
сприяє впровадженню передового до-
свіду роботи закордонних і вітчизня-
них центрів бізнес-освіти. 
До структури Палати введено посаду 
експерта в галузі професійної освіти, 
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який тісно співпрацює з Учбовим цен-
тром.
Вперше в системі палат впроваджено 
дистанційне навчання з охорони праці 
та пожежної безпеки, за яким навчено 
442 особи.
Продовжуємо працювати над вста-
новленням й розширенням ділових 
контактів зі структурами Міністер-
ства освіти України.
За звітний період значна увага була 
приділена участі у нормотворчій ді-
яльності й правовій підтримці підпри-
ємництва.
Вперше впроваджено роботу з про-
ектами законів України,пропозиції по 
яких надаються до ТПП України для 
подальшого опрацювання
Отримала розвиток система позасудо-
вих процедур розгляду підприємниць-
ких суперечок. В Україні тема застосу-
вання бізнес-медіації для вирішення 
суперечок в межах підприємства та 
між підприємствами та для з’ясування 
широких економічно-політичних та 
суспільних проблем шляхом ведення 
діалогу і переговорів останнім часом 
набула вагомого значення. Великий 
потенціал для розвитку бізнес-медіа-
ції мають торгово-промислові палати 
України як представники інтересів 
економіки по всій країні.
При Київській ТПП створено й роз-
гортає свою діяльність Центр медіації. 

Нещодавно в Палаті проведено інфор-
маційний семінар «Шанси і користь 
для бізнес-медіації на підприємниць-
кому просторі України.
Прийнято ряд заходів по забезпечен-
ню безпеки бізнесу. 
Для підвищення якості й доступності 
послуг в області забезпечення еконо-
мічної безпеки, Палатою в співавтор-
стві з компанією «Сідкон» розроблена 
й впроваджується нова комплексна 
послуга – «Безпечна угода». Запровад-

жено та реалізовано новий вид послуг 
– «підготовка пакету документів для 
отримання в ТПП України висновку 
про підтвердження настання форс-
мажорних обставин». 
Проводилась активна правова під-
тримка підприємницьких структур. 
Тільки минулого року реалізовано 100 
заявок, а за п’ять років надано понад 
400 послуг з юридичних питань.
Палата робила наголос на розвиток 
традиційних для торгово-промисло-
вих палат послуг з експертизи, серти-
фікації, оціночної діяльності та штри-
хового кодування.
Активізовано ділові стосунків із підпри-
ємствами-виробниками продукції, торгі-
вельними й фінансовими організаціями, 
митними, іншими державними органами 
і громадськими організаціями. 
З сертифікації товарів замовникам ви-
дано більше 151 тисячі сертифікатів по-
ходження товарів, що дало можливість 
експортерам підвищити конкурент-
ність українських товарів в ціновому 
аспекті на понад 20 мільйонів євро. 
Планові завдання по оформленню сер-
тифікатів походження із року в рік ви-
конуються. Разом з тим, щорічна кіль-
кість оформлених сертифікатів була 
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нестабільною і на кінець 2014 року по 
відношенню до 2010 зменшилась май-
же на 20 %. Планові показники досяга-
лись за рахунок впровадження нових 
видів послуг і регулювання тарифів.
З експертизи товарів за п’ять років на-
дано 24 тис. послуг.
Суб’єктам підприємницької діяльно-
сті – членам Палати на пільгових умо-
вах надано 4,5 тис. послуг, при цьому 
економія коштів для них склала пів 
мільйону грн.
Понад 3000 актів експертиз по визна-
ченню кількості та якості товарів, від-
повідності їх пакування та маркуван-
ня умовам контрактів надала Київська 
ТПП  впродовж 2010-2014 рр.  
Завдяки рекламаційним актам ек-
спертиз, вітчизняні підприємці – от-
римувачі вантажів, мали можливість 
відшкодувати заподіяні збитки, пов’я-
зані з невиконанням умов контрактів з 
якості – на суму 43 млн грн, з кількості 
– на 20 млн грн.
А саме:
– при перевірці якості цукру вітчизня-
ного виробництва, який був постав-
лений на підприємство ПАТ «Фармак,  
встановлено, що 77,5 т. на суму 400 000 
грн. не відповідало вимогам норма-

тивного документа, товар не міг бути 
використовуваний за прямим призна-
ченням та  був забракований; 
– при перевірці якості партії метилен-
хлориду, яка надійшла з Китаю, за ре-
зультатами лабораторних досліджень 
було виявлено, що даний товар не явля-
ється метиленхлоридом, а являє собою 
воду, сума збитку склала 360000 грн.;
І таких прикладів можна навести безліч.
З експертизи товарів впроваджені нові 
послуги:
У 2012 році Палата отримала Свідоцт-
во Міністерства Юстиції України на 
проведення судової будівельно-тех-
нічної експертизи. Проведено 6 таких 
експертиз.
А в 2013 році отримано Свідоцтво про 
отримання повноважень на проведен-
ня недержавної експертизи товарів у 
галузі державного експортного кон-
тролю. За звітний період було оформ-
лено 26 експертних висновків.
З експертної оцінки та цінової інфор-
мації за 2010-2014 роки надано близь-
ко 5600 послуг з експертних робіт. 
Близько 80% суб’єктів зовнішньоеко-
номічної звертались з приводу виз-
начення вартості товарів для проход-
ження митного оформлення в режимі 
імпорту. 
Особлива увага приділяється роботі з 
Членами Палати та постійними її клі-
єнтами, тому в оперативному режимі 

надаються послуги з визначення вар-
тості імпорту таким нашим замовни-
кам, як:
– «Арда Метал Пекеджинг Україна», 
«Київський завод шампанських вин 
«Столичний», «Київський картонно-
паперовий комбінат» (змогли завезти 
необхідне обладнання, що в подаль-
шому дало їм змогу збільшити власні 
потужності);
– «Келтік», ТОВ «Амфо Кем Україна», 
ТОВ «Бреннтаг Україна», «Кен-Пак/ 
Україна», «Бест Альтернатива», «БФ 
завод», «Ветропак Гостомельський 
Склозавод» (вчасно завезли сирови-
ну, що попередило зупинку вироб-
ництва).
Крім того, своєю діяльністю Палата 
значно полегшує процедуру митного 
оформлення для українських вироб-
ників-експортерів. Ми плідно спів-
працюємо з такими членами Палати 
та постійними нашими клієнтами, 
як: «Техноком», «Евас», «Хімпласт», 
ПрАТ «Індар», «Компанія «Ліберті 
Україна», «Голнит», «Карапуз», «Ве-
ликий шовковий шлях», «Ітак», «НВО 
«Телеоптик», «Метал», «Укршпон», 
«Істерн Беверідж Трейдінг» та багато 
інших.
Важливою особливістю оформлення 
експертних висновків для експортних 
операцій є можливість (за необхідно-
сті) засвідчення прайс-листів (каль-

У КИЇВСЬКІЙ ТПП



8 січень-лютий • 2015

куляцію виробників). Цією послугою 
вже активно користуються такі наші 
постійні замовники, члени Київської 
ТПП, як:
– «Оболонь» – найбільший виробник 
та експортер напоїв в Україні;
– «Супермаш» – піонер виробництва 
косметичних засобів в Україні та круп-
ний експортер власної продукції;
– «Лантманнен Акса» – найбільший 
виробник швидких сніданків в Украї-
ні, та багато ін.
Палата поновила Сертифікат Фонду 
державного майна України на право 
на оцінки майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність.
З товарної нумерації виконано послуг 
на 1 млн 200 тис грн, що складає 101% 
до плану. При цьому для членів Пала-
ти на пільгових умовах виконано по-
слуг на суму 241 тис грн.
Для зручності замовників Палата по-
чала надавати митно-брокерські по-
слуги із застосуванням електронного 
декларування, що значно скорочує час 
на митне оформлення. 
Створено структурні підрозділи відді-
лу за місцем розташування митних по-
стів «Столичний», «Спеціалізований», 
«Західний» Київської міської митниці 
та митного поста «Святошин» Київсь-
кої обласної митниці. 
Загалом за цей час обсяг робіт з декла-
рування, незважаючи на деяке змен-
шення в 2012 році, зріс на 149.15%:

Відбувся подальший розвиток систе-
ми добровільної сертифікації товарів 
і послуг:
В системі добровільної системи серти-
фікації CERTEX акредитовані 11 орга-
нів з сертифікації продукції, які входять 
в структуру регіональних торгово-про-
мислових палат України, також акреди-
товані 3 випробувальні лабораторії та 
атестовані  17 аудиторів.
За звітний період в системі CERTEX ви-
дано 420 сертифікатів відповідності.
Збільшився попит на ці послуги і зараз 
триває розробка систем менеджменту 
якості  в ТОВ «ЕС ФАРМА» та розпоча-

ті роботи в ТОВ «Ортопедичний науко-
во-виробничий реабілітаційний центр 
«Ортес», ДНВП «Картографія» та ТОВ 
«Сілган метал пекеджинг Бровари».
Прикладом ефективності  роботи з за-
провадження міжнародних стандартів 
ISO 9000 може стати член Палати ПП» 
Максіма Хелс Рісьоч». Після сертифі-
кації системи менеджменту якості їй 
були запропоновані довгострокові за-
мовлення з боку іноземних компаній, 
але попередньо ці компанії провели 
там власний аудит.
Для підвищення конкурентоспромож-
ності київських товарів і послуг роз-
робили і впровадили програму «Сто-
личний стандарт якості». Її відзнаку 
отримало 21 підприємство. 
З 10 до 97 зросла загальна кількість ви-
даних картнетів АТА. При цьому пала-
та надає можливість знайти зарубіж-
них партнерів. Так «Росток- Елекому 
помоглі найті належного поставщика 
продукції із Китая.
За 5 років в три рази збільшились об-
сяги реалізації послуг з перекладів.
Надано близько тисячі інформацій-
них, аналітичних та консультаційних 
послуг.
Комерційні пропозиції, що надхо-
дять з ТПП зарубіжних країн, закор-
донних та вітчизняних підприємств 
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систематизуються та надсилаються 
електронною розсилкою потенційно 
зацікавленим українським та інозем-
ним фірмам, розміщуються на сайті 
Палати. За звітний період надіслано 
близько  19000 пропозицій.
З метою формування стійкого по-
зитивного іміджу Київської ТПП і її 
членів, підвищення соціальної від-
повідальності підприємств-членів 
Київської ТПП, а також поширення 
в суспільстві ідей цивілізованого під-
приємництва розвиваємо інформацій-
ну політику й рекламно - видавничу 
діяльність. Активізуємо інформаційне 
поле: оновлено сайт Палати, співпра-
цюємо з «5 каналом» телебачення та 
«Радіо Київ». Періодично виходить 
журнал «Ділова панорама», де розмі-
щуються  публікацій про членів Па-
лати, статті провідних фахівців, аналі-
тичні огляди, рекламні блоки. Видано 
каталог членів КТПП за 2014 рік. 
Палата, як виразник бізнес і ділових 
кіл столиці, підтримала дії керівництва 
країни щодо збереження територіаль-
ної цілісності України, стабілізації соці-
ально-економічної ситуації в державі.
Всі члени Палати, яких ми відвідува-
ли, тією чи іншою мірою беруть актив-
ну участь у підтримці нашої армії.
У той же час колектив Палати не за-
бував і про відродження й збереження 
історичної та духовної спадщини на-
шого народу.
Протягом 14 років Палата надавала 
благодійну допомогу по відновленню 

історичної пам’ятки – церкви Святого 
Великомученика Георгія Переможця, 
що в с. Мизинівка Звенигородського 
району Черкаської області. 
На сьогодні церква повністю відновлена.
Участь у відбудові об’єднала та згур-
тувала людей. До справи приєднали-
ся підприємства й організації-члени 
Палати, регіональні палати, їхні ке-
рівники. Серед них голова наглядо-
вої ради «Універмаг «Дитячий світ» 
С. Г. Полутова, голова правління «Ки-
ївський радіозавод» М. К. Сторожук, 
голова правління «Фанери та плити» 
П. М. Горбатюк.
Разом із тим, є і те, чого нам поки не 
вдалося досягти: 
– Вплинути на перелом економіки мі-
ста в сфері виробництва;
– Члени палати очікують від палати 
заходів, які принесуть більш вагомі 
результати. 
– Ми маємо також готувати підприєм-
ства до того, що потрібно адекватно 
сприймати і відповідати на завищені 
вимоги іноземних компаній. 
– Треба провести інвентаризацію чле-
нів палати. Але робити це виважено, 
і баласту не тримати. Теж саме стосу-
ється і сплати членських внесків, рі-
вень яких необхідно підвищити.
Відомо, що освіта – це ключ до іннова-
цій та регіонального розвитку. Врахову-
ючи, що система професійної підготов-
ки втрачає привабливість, при цьому 
підприємці скаржаться на брак кадрів, 
ми плануємо звернутися до дуальної 

системи професійної підготовки, як 
це зроблено в Німеччині. Система ця 
забезпечує відносно низький рівень 
безробіття серед молоді та підключає 
підприємства до відповідального за-
безпечення себе молодими кадрами. 
Крім того, ми передбачаємо такі дії:
– Суттєве посилення роботи Учбового 
центру, як одного з основних напрям-
ків роботи в світовій системі палат;
– Створення Центру підвищення ква-
ліфікації із залученням як зарубіжно-
го досвіду, так і спеціалістів;
– Створення потужного Центру під-
тримки експортерів зі значним пере-
ліком послуг.
Нас хвилює перелік законів, які нещо-
давно були прийняті Верховною Радою. 
Часто-густо їх приймали без урахуван-
ня реалій. Це стосується законів про не-
рухомість, податок на авто, а зниження 
соціального внеску до 16-ти відсотків 
для підприємств практично недосяж-
не. Ми готуємо свої пропозиції, які на-
правимо до державних органів для по-
дальшого корегування законів. 
Громадські опитування показують, що 
на сьогодні існують кілька основних 
чинників, які б підняли дух українсь-
кої нації. Передусім це – боротьба з 
корупцією та досягнення позитивних 
зрушень в економіці. 
За таких умов, безумовно, необхідна 
оптимізація роботи самої Палати. орі-
єнтація діяльності послуги, які необ-
хідні підприємцям в сучасних еконо-
мічних умовах і в перспективі.

У КИЇВСЬКІЙ ТПП



10 січень-лютий • 2015

ЧЛЕНИ РАДИ КТПП 
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПАЛАТИ ТА ПРОБЛЕМИ 
ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА КИЄВА

Олександр Володимирович Осадчий
Генеральний директор ДП ПО «Київприлад»

Так, дійсно, палата приділяє величез-
ну увагу напрямку розвитку промис-
ловості в місті Київ. Останнім часом 
центр уваги до промисловості було 
втрачено, не було об’єктивного роз-
гляду, але саме відсутність програми 
багато про що говорить. Тобто ми 
рухаємося в якомусь напрямку і самі 
не знаємо, куди ми рухаємося. Ми і 
з програмою можемо не дійти, а без 
програми – точно нікуди не прийде-
мо. На зустрічі з мером Києва Віталі-
єм Кличком, яка відбулася з ініціати-
ви Організації роботодавців та Ради 
директорів, було висловлено величез-
ну кількість зауважень з боку промис-
лових підприємств і, звичайно, акцен-
тувалось на тому, що ми не маємо на 
сьогоднішній день програми. Причи-
ни цьому різні - відсутні кошти на її 
написання, відсутні конкретні шляхи. 
Хоча у нас концепція розвитку міста 
Києва до 2025 року є, ми її знаємо, і, 
напевно, вона може бути покладена в 
основу. Єдине, що хочу додати: про-
грама – вона надто загальна. І щоб 
підприємства побачили себе в цій 

програмі, на додаток до неї необхідно 
створити план реалізації виконання 
програми, де за галузевим поділом 
кожне підприємство може себе поба-
чити. Якщо це, припустимо, фарма-
цевти, то вони повинні знати, що вони 
будуть мати. А якщо це машинобудів-
ники, приладобудівники, виробники 
будматеріалів, то вони теж мають 
там себе бачити. Тобто програма по-
винна мати галузеве розмежування, 
інакше ми просто узагальнюємо все 
і не бачимо конкретних кроків. І все 
це стане декларацією, за якою нічого 
не стоїть.
Я вважаю, що роль палати в цьому 
дуже важлива, адже палата – активний 
орган, який працює в цьому напрямку 
не на словах, а на ділі, і ми це бачимо. 
Всі пропозиції підприємств узагаль-
нюються, систематизується, і щороку 
спрямовуються і в КМДА і в Кабінет 
міністрів. Це непросте завдання: уза-
гальнити, зрозуміти і зробити так, 
щоб їх почули. Я думаю, що остання 
зустріч із мером обнадіює – можливо, 

ми і не зможемо досягти всього, але, 
принаймні, ми чуємо один одного і 
знаємо, що треба робити. Адже щоб 
наповнити бюджет Києва, треба щось 
робити. Тобто, в цьому аспекті важли-
во вирішити кілька питань: це опти-
мізація підприємств – ми всі чудово 
розуміємо, що підприємства сьогодні 
мають надлишкові площі та вироб-
ничі потужності, які якимось чином 
треба цивілізовано задіяти. Це – важ-
ливе завдання і палати, і ради дирек-
торів. Другий важливий момент, і в 
ньому я повністю підтримую Миколу 
Васильовича – кооперація. Сьогодні 
в Європу прийти з нашою продукці-
єю дуже складно, і саме субконтрак-
тинг, коопераційна діяльність – дуже 
важливі. Є хороші приклади, приклад 
того ж «Меридіана» – в середньому 
на два мільйони гривень на місяць 
відправляється продукції до Європи. 
Тобто цей напрямок треба розвивати. 
Адже навіть наші найбільш передові 
галузі ще не прийшли до тих стандар-
тів, які потрібні Європі.
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Прохоров Сергій Мефодійович

Перший віце-президент 

Українського союзу промисловців і підприємців

Я хочу сказати, що сьогодні Київська тор-
гово-промислова палата дійсно приділяє 

КОГУТ Юрій Іванович
Генеральний директор 
ТОВ «Консалтингова компанія «СІДКОН»

Хочу декілька слів сказати на підти-
римку політики, яку проводить сьо-
годні Київська торгово-промислова 
палата і висловити своє бачення тих 
проблем, які підняв Олександр Іва-
нович. Я вважаю, що проблеми треба 
ставити на рівні тієї влади, яка їх ви-

Український союз промисловців і підпри-
ємців готує великий бізнес-форум, який 
відбудеться навесні 2015 в рамках Busine-
ssEurope – організації, що об’єднує вели-
кий європейський бізнес, щоб провести 
контакти з українським бізнесом. І ось 
ідея субконтрактіга та взаємодії в плані 
промислової виробничої кооперації буде 
продовжена. І ми повинні вже зараз готу-
вати свої питання. Якщо іноземці й готові 
нам допомогти, то вони не знають, як це 
зробити, чим саме реально допомогти. 
Нам потрібно самим виробляти програму 
дій. І покласти на стіл реальні пропозиції, 
реальні завдання, з якими ми йдемо. Ко-
ристуючись нагодою, хочу проінформува-
ти високе зібрання – будь ласка, давайте 

думати про це разом. На підготовку час 
ще є, а зараз свої пропозиції просимо на-
правляти в Український союз промислов-
ців і підприємців. А в іншому – ми теж 
поділяємо стурбованість щодо промис-
лового потенціалу міста Києва, тому що 
ми прекрасно розуміємо, хто створює до-
дану вартість і вважаємо, що нам потріб-
но дивитися в зону високих технологій, 
в зону розвитку сучасного виробництва, 
яке буде давати високу додану вартість. І 
звичайно, потрібно переконувати місце-
ву владу і центральну владу в тому, що 
потрібна програма, щоб були послідовні 
кроки, які б робили для бізнесу майбутнє 
передбачуваним і створювали умови для 
його розвитку. 

Орленко Олександр Іванович
Ректор Українського інституту підприємництва

дуже велику увагу в першу чергу промис-
ловому потенціалу і розвитку промис-
ловості міста Києва. Але разом з тим за 
останні 15 років я побачив дуже негатив-
ну тенденцію, коли перші наші потужні 
керівники промислових підприєиств, які 
були членами ради – їх уже давно немає 
поряд з нами. А це були унікальні люди. І 
виникає питання: недурні керівники міста 
Київ, мають потужний потенціал, а під-
приємство вмирає. І я жодного разу за 15 
років я не знайшов аналітичного матеріа-
лу, який розкривав би причини. які при-
звели до того, що підприємства, які були 

відомі на весь світ, зникли. І ніде цифри 
немає – скільки їх взагалі було і скільки 
робочих місць втрачено. І не треба нам 
допомагати – просто не треба вести по-
літику на знищення промислового по-
тенціалу міста Києва.  Тому перш, ніж 
з’явиться програма, потрібно зробити 
глибокий аналіз: хто знищував підпри-
ємтсва, коли знищував, коли різав на ме-
талолом, коли залякував. Адже сьогодні 
йде свідоме знищення промислового по-
тенціалу, і якщо про це не говорити, то 
це стане трагедією для Києва і для всієї 
України.

рішує. Це не те місце, де вирішуються 
проблеми боротьби із захватом під-
приємств. Це – не функція торгово-
промислової палати і не функція пре-
зидента торгово-промислової палати 
– не він це питання вирішує. Це пи-
тання Кабміну, Президента, Генераль-
ної прокуратури, МВС та інших орга-
нів. Це політика і це футбол – можна 
вічно про це говорити.  
Ми можемо вирішувати проблеми 
лише в рамках статуту торгово-про-
мислової палати і в рамках її повнова-
жень. Перше питання – ті проблеми, 
які можна вирішувати тут, можна ви-
рішити лише запросивши сюди від-
повідних керівників Кабміну, Адміні-
страції Президента і Верховної Ради, 
і нас як членів торгово-промислової 
палати – тоді буде конструктивна роз-
мова. Це пропозиція. 

Друге питання: гасло, що нас в Євро-
пі всі чекають, всі ринкі відкриті і їх 
ємкість дуже велика – це байки. Ніхто 
нікого там не чекає. 
Ми маємо конкретно розібратись: 
в якій країні, які ринки, яка ємкість, 
хто туди може зайти, які правила 
заходу і що на рівні палати потріб-
но зробити. Пропозиція буде такою: 
в рамках діяльності, яку веде пала-
та, запрошувати відповідних пред-
ставників торгових місій, які пра-
цюють в Україні. Вони приходять 
сюди, а ми запрошуємо зацікавлені 
підприємства. 
І це буде конкретна розмова із люди-
ною, яка знає нормативну базу, стандар-
ти і знає чи можна взагалі туди вийти із 
української продукцією. І так зробити: 
один місяць, наприклад, Німеччина, 
другий – Словакія, і так далі. 

У КИЇВСЬКІЙ ТПП
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УКРАЇНА ТА КІПР: 
НОВИЙ ЕТАП 
ВЗАЄМОВІДНОСИН

Р
еспубліка Кіпр та її бізнес 
зацікавлений в активізації 
наших економічних взає-
мин. Пріоритетні напрямки 

співпраці – сільське господарство 
та виробництво продуктів харчу-
вання, альтернативна енергетика, 
фінансовий сектор, туризм, фарма-
цевтика.

Саме шляхи співпраці у цих секторах 
економіки обговорювало бізнес-спіль-
нота на першому засіданні Українсько-
Кіпрського ділової ради, яке відбулося 
7 листопада в Нікосії. В ньому взяли 
участь представники ТПП України, 
регіональних палат з Києва, Дніпро-
петровська, Кіровограда, Сум, Черкас, 
кіпрської національної та регіональ-

них палат, а також бізнесмени обох 
держав. «Я переконаний, що ця уста-
нова стимулюватиме співробітництво 
національної системи торгово-про-
мислових палат із кіпрським бізнесом, 
– наголосив під час заходу Геннадій 
Чижиков. – А пан Аристодему, при-
значений Представником ТПП Украї-
ни на Кіпрі, всіляко сприятиме акти-

УКРАЇНСЬКА ДЕЛЕГАЦІЯ НА КІПРІ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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візації комерційних та інвестиційних 
відносин».
Особливу роль в організації Ради зі-
грало Посольство України в Респу-
бліці Кіпр і особисто Надзвичайний 
і Повноважний посол України на Кі-
прі Борис Гуменюк, а також керівник 
Українсько-Кіпрського ділової ради 
Сергій Філіппенко. Основний акцент в 
обговореннях був зроблений на акти-
візацію співпраці малого і середнього 

бізнесу та регіональному співробіт-
ництві обох країн.
В рамах візиту було проведено ряд ро-
бочих зустрічей з керівництвом ТПП 
Кіпру, ТПП міст Пафос та Нікосія, 
Кіпрсько-українською бізнес-асоціаці-
єю, представниками кіпрського бізнесу, 
були підписані з кіпрськими партнера-
ми ряд двосторонніх документів,  про-
ведена зустріч з фахівцями міжнарод-
ної консалтингової компанії «KPMG». 

Переговори українських бізнесменів із 
представниками компанії «KPMG Cyp-
rys» стосувалися розвитку інвестицій-
ного співробітництва з використанням 
нових фінансових інструментів, у тому 
числі кіпрських Альтернативних інве-
стиційних фондів, а також проведення 
відповідного презентаційного заходу 
в Україні із залученням зацікавлених 
підприємницьких кіл.
Українська делегація взяла участь у за-
початкуванні діяльності другого По-
чесного консульства України в Респу-
бліці Кіпр (округ м. Пафосу).
Між Київською ТПП та ТПП м. Никосія 
була підписана Угода про співробітницт-
во. За словами президента Київської 
ТПП Миколи Засульського, це надасть 
новий імпульс розвитку економічного 
співробітництва та збільшенню товаро-
обігу між нашими регіонами. 
Крім того, результатом переговорів 
стало підписання договорів про спів-
працю між ТПП України та ТПП Кі-
пру, а також договорів про створен-
ня ділових рад двох країн. Наступне 
спільне засідання заплановано в Києві 
в лютому 2015 року.

За інформацією департаменту зв’язків 
із громадськістю ТПП України, прес-служби ДТПП 
та міжнародного відділу Київської ТПП

ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО СПІВПРАЦЮ МІЖ ТПП НІКОСІЇ ТА КИЇВСЬКІЙ ТПП

ДЕЛЕГАЦІЯ ТПП УКРАЇНИ З РЕГІОНАЛЬНИМИ ТПП В ТПП КІПРУ

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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ВІЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА ГОМЕЛЬРАТОН, 
РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ

У 
Київській торгово-промисловій 
палаті відбулась презентація-се-
мінар Вільної економічної зони 
«Гомель-Ратон», Республіка Біло-

русь за тематикою: «Білоруські ВЕЗ – ді-
євий механізм залучення інвестицій».
У заході взяли участь керівництво 
адміністрації ВЕЗ «Гомель-Ратон», 
Посол Білорусі  В.В. Величко, Ди-
ректор департаменту промисловості 
та розвитку підприємництва КМДА 
Кузьменко М.А., представники Го-
мельського Облвиконкому, керівни-
ки підприємств-резидентів ВЕЗ та 
близько 30 українських підприємців.

Під час презентації учасники були по-
інформовані про пільгові можливості 
ведення підприємницької діяльності у 

ВЕЗ, відбулись виступи керівників укра-
їнських підприємств, що реалізують свої 
проекти у ВЕЗ та загальна дискусія.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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УКРАЇНСЬКОЛИТОВСЬКА 
ТА ЛИТОВСЬКОУКРАЇНСЬКА ДІЛОВІ РАДИ

У 
країнський союз промислов-
ців та підприємців виступив  
організатором засідання ді-
лових рад за сприяння ТПП 

України, Київської ТПП, Конфеде-
рації промисловців Литви, Асоці-
ації торгово-промислових і реміс-
ничих палат Литви та Вільнюської 
торгово-промислової і ремісничої 
палати.

Українсько-литовська і Литовсько-
українська ділові ради створені 09 
квітня 2013 з метою реалізації міждер-
жавних домовленостей між Україною 
та Литовською Республікою у сфері 
розвитку торгово-економічного спів-
робітництва.
Відповідно до програми заходу відбу-
лося пленарне засідання, підписання 
міжнародних документів та робота те-
матичних секцій:

– альтернативна енергетика;
– машинобудування;
– будівництво;
– туризм.

Метою роботи тематичних секцій 
було поглиблення міжнародного спів-
робітництва, обмін досвідом, залучен-
ня іноземних інвестицій, обговорення 
перспектив формування ефективної 
системи державної підтримки і стиму-
лювання вказаних галузей.
З метою розвитку торгово-економіч-
них відносин між нашими країнами, 
враховуючи реалії сьогодення, в рам-
ках засідання Ділової ради було пере-
укладено Угоду про співробітництво 
між Київською Торгово-промисловою 
палатою та Вільнюською Торгово-про-
мисловою та ремісничою палатою.
Під час відвідування Київської ТПП 
президент Вільнюської ТПРП Сігітас 
Леонавічюс і президент Київської ТПП 
Микола Засульський обговорили кон-
кретні дії з реалізації положень Угоди, 
зокрема, домовилися, що Палаті бу-
дуть акумулювати, систематизувати 
та обмінюватися комерційними про-
позиціями українських та литовських 
бізнесменів.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
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МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: 
ЯК ЗНАХОДИТИ КОМПРОМІС БЕЗ СУДУ

23 січня 2015 року у Київській ТПП відбувся інформаційний семінар на тему: «Шанси і користь для бізнес-медіації на 

підприємницькому просторі України». Учасники заходу змогли отримати інформацію на цю тему «з перших вуст», 

адже доповідати та відповідати на питання було запрошено найдосвідченіших бізнес-медіаторів з України, а також фахівців із 

Німеччини, які займаються цією темою вже не один рік. 

Представляємо вашій увазі думки щодо переваг медіації та особливостей її застосування в українських реаліях.

Микола ЗАСУЛЬСЬКИЙ, 

президент Київської ТПП 

Ми сьогодні вам представимо програ-
му, пов’язану з тим, щоб показати ще 
раз важливість і перспективи медіації 
як в Україні, так і конкретно для кож-
ної компанії, яка працює разом з нами. 
Чому процеси виникли і ми спостерігає-
мо їх насамперед у розвинених економі-
ках світу? Дуже проста відповідь, думка 
про її необхідність просто пронизує нас 
як учасників семінару. Україна за сту-
пенем корупції на 142 місці у світі, і ви 
про це прекрасно знаєте. І це не випад-
ково. Є одне дуже серйозне і об’єктив-
не пояснення цього факту. Всі кажуть, 
що ми жадібні, нам потрібні гроші. Але 
Україна – це уламок системи під на-
звою «Радянський Союз», і алгоритми 
залишилися колишніми. Ці алгоритми 
передбачають певний бюрократичний 
апарат і певну бюрократичну проце-
дуру. Так ось ця бюрократична проце-
дура стала серйозною перешкодою для 

розвитку вільного ринку. І ринок ві-
дреагував таким чином: навіщо чекати 
рішення місяць, коли можна вирішити 
питання за день. І пішов в обхід. І це 
– один з моментів корупції в нашій кра-
їні, тобто бюрократія дуже гальмувала 
і гальмує весь процес. Усілякі спроби 
прискорити процес розвитку економі-
ки наштовхуються на серйозний опір 
бюрократичної системи. Але якщо ми 
залишимо все так, то перспектив для 
української економіки немає. Хотілося 
б навести приклади з юриспруденції. 
Було створено третейський суд, рішен-
ня якого вважалось остаточним і без-
поворотним. Тут є певна ступінь демо-
кратичності, тому що сторони обирають 
третейських суддів самі, і вони могли 
не доводити до третейського суду, але 
найголовніше, що швидкість вирішення 
питання прискорювалася десятикратно. 
І що? Вирішили, щоб рішення третейсько-
го суду затверджувала та сама судова си-
стема. Тобто знову м’яч перейшов до рук 
судової системи, яка теж є елементом ко-
рупції. Зараз ми намагаємося впровадити 
і запропонувати вам іншу систему під на-
звою «медіація». Це теж система приско-
рення господарських спорів, прискорення 
бізнес процесів, тому що сторони можуть, 
не доводячи справу до суду, вирішити 
обопільно проблеми з користю для себе і 
що найважливіше – не перериваючи від-
носин, залишаючись і надалі партнерами. 
Я вважаю, що за медіацією і за третейсь-
ким судочинством велике майбутнє. Наш 
бізнес хоче працювати прозоро, швидко і 
ефективно. І для цього потрібно впровад-
жувати нові системи, які допоможуть їм у 
цьому питанні. 

Людмила СІЗІКОВА, 

перший віце-президент Київської ТПП

Медіація може існувати у всіх галузях, 
але бізнес-медіація займає особливе міс-
це. Коли партнери укладають угоду і коли 
вони приходять до того, щоб поставити 
свої підписи в кінці цієї угоди, вони мають 
певний ступінь довіри один до одного, 
плани стосовно майбутнього, мають кін-
цеву мету  Це значно полегшує прийняття 
ними рішення про проведення процеду-
ру медіації у разі виникнення конфлікту. 
Саме про це ми думали коли створювали 
Центр медіації при Київській ТПП. 
Ми взяли до уваги досвід Центрів меді-
ації  палати Гамбургу та Мюнхену, ство-
рили Реєстр меліаторів, до складу якого 
увійшли фахівці, які пройшли підготовку 
з медіації не тільки в Україні, але і за кор-
доном,  і ми вже маємо успішно проведені 
медіації і перемовини між представника-
ми бізнесу за допомогою медіаторів на-
шого  Центру.

У КИЇВСЬКІЙ ТПП
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торів, і за бажанням можуть і радити медіатора 
або готові проводити медіацію. І третє – це не-
обхідність впровадити цю тему в бізнес-спів-
товариство. І ми бачимо велику зацікавленість, 
бо можна швидше і легше вирішити суперечки 
як між компаніями, так і всередині компанії.

Сергій ЛІСНІЧЕНКО, 

генеральний директор ТОВ «Деінтернаціональ», за-

ступник Делегата німецької економіки в Україні 

Медіація – не панацея від всіх бід, а чудова до-
даткова можливість підприємцям самостійно 
вирішити свої питання. Мій професійний до-
свід на зрізі українсько-німецьких відносин 
підтверджує: 70% конфліктних ситуацій вини-
кає внаслідок нерозуміння однією стороною 
потреб, стану і ситуації іншої сторони. И це 
дуже важливо, коли німецькі підприємці за-
ходять в Україну, тому що вони є представни-
ками різних систем цінностей, різної культури 
ведення бізнесу, різних традицій. І в цьому 
питанні медіація відіграє дуже велику роль. 
Тобто саме на зрізі міжнародних економічних 
відношень медіація найбільш важлива. 

Крістіан ГРАФ, 

керівник правового відділу торгової палати Гамбурга

З нашої точки зору, медіація є одним із альтер-
нативних і успішних способів урегулювання 
спорів і конфліктів в рамках менеджменту 
конфліктів. У нас є кілька класичних способів 
вирішення конфліктів – це судовий порядок, в 
державних судах, а також приватний альтерна-
тивний спосіб – арбітражне врегулювання спо-
рів. Але судовий і арбітражний розгляд мають 
дещо спільне: є третя особа, суддя, який при-
ймає рішення за сторони, а не самі сторони до-
ходять до цього рішення. І саме те, що медіація є 
добровільним і самостійним способом врегулю-
вання конфлікту, є тим новим, що відрізняє її від 
судового і арбітражного розгляду. Зараз у нашій 
практиці ми бачимо різні комбінації поєднання 
арбітражного, судового і медіаційного розгляду 

У КИЇВСЬКІЙ ТПП

Александер МАРКУС, 

делегат німецької економіки в Україні

Медіація і в нашій щоденній роботі – дуже 
важливий фактор. На жаль, ситуація досі така, 
що якщо подавати в суд, то це не завжди вирі-
шується таким чином, яким хотілося б. І один 
з наших підприємців, який тут очолює під-
приємство з чисельністю більше п’яти тисяч 
співробітників, сказав: «Рамкові умови для 
інвестиції тоді гарні, коли можна подати і суд 
і відстояти свої права. Все інше – неважливо ». 
Якщо можна захистити свої інтереси, тоді це до-
бре. Треба констатувати, що. на жаль. досі у нас є 
досить багато прикладів, і ми самі рекомендуємо 
підприємствам, які до нас звертаються, не по-
спішати подавати до суду, а спробувати знай-
ти компроміс. Тому що суд – це дорого і довго. 
І не факт, що ви отримаєте те, на що претендуєте. 

справ. Наприклад стороні домовляються спо-
чатку у разі виникнення конфлікту звертатися 
до інструменту медіації, а лише потім – до суду. 
Оскільки договірні домовленості не завжди до-
тримуються, важливо, щоб торгово-промисло-
ві палати пропонували обидва інструменти – і 
медіацію, і арбітражний розгляд справи. Один із 
аргументів на користь проведення медиації – це 
аргумент про корупційність систем. Оскільки 
під час медіації немає третьої особи, яка вино-
сить рішення, відповідно на нього неможливо 
вплинути шляхом хабара. У Німеччині медіація 
– вже визнаний інструмент, який є частиною 
європейської правової культури. Якщо Україна 
і надалі проводжуватиме свій напрямок до інте-
грації з Європейським союзом, то було б добре, 
щоб закон про медіацію було визнано в Україні 
як основа для імплементації медіації. 

Фолькер ШТЬОТЦНЕР, 

директор Партнерського проекту

Наш проект називається «Партнерський про-
ект у сфері бізнесу», ми почали його 5 років 
тому, в 2010 році. Наші партнери з німецької 
сторони – Лейпцизька ТПП, з української 
– Львівська ТПП. Потім ми розширилися і за-
просили український центр медіації в якості 
нашого партнера. Ми почали з західної Укра-
їни, але побачили, що зацікавленість дуже ве-
лика, і розширилися до Донецької палати. Ми 
працюємо з Київської ТПП і палатою України. 
Один з партнерів нашого проекту – Делегація 
німецької економіки, яка теж займається пи-
таннями медіації. Проект складається з трьох 
частин: перше – це навчання медіаторів. Друге 
– створення центрів медіації. Вони дають кон-
сультації підприємствам, ведуть реєстр медіа-
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ОБ ЭКОНОМИКЕ
Бендукидзе сравнивал украинскую 
экономику с Германией.  Мол, Укра-
ина пытается жить как Германия, не 
имея на то средств. «Огромный бюд-
жетный дефицит, огромная доля ВВП 
перераспределяется государством 
между государственными учреж-
дениями, словно это Германия. Но 
в Германии к этому пришли через 
строительство институтов, которые 
по большей части эффективны, а в 
Украине все эти институты неэффек-
тивны», – говорил Каха.

КАХА БЕНДУКИДЗЕ: 
Я ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ 
ТОЛЬКО СКОРЕЙШЕГО 
НАЧАЛА РЕФОРМ. 
ИНАЧЕ УКРАИНЫ НЕ СТАНЕТ

Грузинский бизнесмен и политик Каха Бендукидзе до 2004 года владел холдингом 

«Объединенные машиностроительные заводы» в России. Заводы пришлось продать 

после предложения президента Грузии Михаил Саакашвили проводить реформы в 

стране. Реформаторская политика Бендукидзе была признана самой динамичной 

в мире, именно при нем Грузия стала одной из наименее некорумпированных стран. 

Каха неоднократно посещал Украину, а с мая 2014-го года, как опытный эксперт, 

стал советником Президента Украины по вопросам реформ. 

Бендукидзе умер 13 ноября прошлого года в Лондоне, предположительно от 

сердечного приступа. «Деловая панорама» собрала наиболее яркие высказывания 

политика. Некоторые высказывания могут показаться крайне острыми, но мы их 

оставили без изменений.

Польша и Украина были на одном 

уровне экономического развития 

всего лишь 24 года назад. Вот где 

Польша, и где вы. Не стыдно?

В Украине нет вооруженных сил. 

В вооруженных силах Грузии 

было 32 тыс. человек. Это мало. 

Но Украина большая страна.

На встречах с политиками Каха под-
черкивал, что такая экономическая 
позиция не совместима с жизненными 
реалиями. «Ваша экономика несовме-
стима с жизнью, с существованием го-
сударства. Не может быть нищей стра-
ны с 48% госрасходов. В большинстве 
богатых стран европейского типа вы-
сокие расходы, но они прозрачные», 
– упрекал власть реформатор.

О ЕДИНСТВЕ 
«Я два года назад выступал в Киеве 
перед одной аудиторией и говорил, 
что есть проблема реального форми-
рования национального единства, со-
временной нации. И я спросил: «Если 
ударить по Украине, она где расколет-
ся?». Все сказали примерно одно и то 
же: Восток-Запад. Но при этом, к этому 
отнеслись как к какому-то упражне-
нию, фантазии, из разряда «а если на 

Луну полететь?» Даже полгода назад я 
беседовал и говорил, что Крым – это 
огромная проблема для Украины. Вот 
не было бы города Севастополя во-
обще, то было бы для Украины гораздо 
лучше. Мне отвечали: «Ну что вы? Се-
вастополь – такой красивый город, Как 
можно так рассуждать? Сейчас дискус-
сия на тему о том, сохранит ли Укра-
ина территориальную целостность, 
бессмысленна, потому что она не со-
храняет целостность, это уже очевидно 
всем. Например, Крыма уже нет».

О РЕФОРМАХ
Грузинский политик упрекал прави-
тельство в затягивании процесса рефор-
мирования системы, популизме и не 
желании приводить экономику в чув-
ства. «Сейчас решается вопрос, будет ли 
существовать украинское государство 
как таковое, или нет. Я смотрю на вас, 
украинцев, и мне кажется, что вам все 
равно! Вы очень пассивны. Вам не нуж-
ны реформы, потому что вы за них не 

Вы все время выбираете попули-

стов, людей, которые будут вам 

обещать как можно больше. Это 

означает, что выбираются не 

лучшие граждане, а худшие – то, 

что я называю извращенным по-

литическим отбором.

ІННОВАЦІЙНІ ПРОГРАМИ
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Чтобы проводить реформы, нуж-

ны хотя бы три человека в пра-

вительстве: тот, кто будет всех 

сажать, тот, кто будет менять 

регуляторные механизмы и тот, 

кто будет прикрывать первых 

двух политически.

То, что случился Майдан – это 

великое чудо. По всей видимости, 

эта революция еще не завершена. 

Она пока не привела к смене элит. 

Она просто привела к перестановке.

У вас чудовищно раздут госаппа-

рат. Масса вещей регулируется. 

Регулируются даже такие вещи, 

которые никому в мире не прихо-

дит в голову регулировать. На-

пример, севооборот!

боретесь!» – говорил Бендукидзе.
В качестве провальной политики, он 
ставил в пример украинскую армию, 
деньги на которую уходили 23 года, а в 
итоге оказалось, что ее нет. «Если идут 
деньги на содержание армии, а армии 
нет, это значит, что просто правитель-
ство берет деньги у народа и их сжи-
гает. Хотя если бы сжигало, было бы 
лучше», – шутил политик.
Каха Бендукидзе призывал к ради-
кальным реформам и шоковой тера-
пии, однако украинское правитель-
ство оказалось не готово к таким 
переменам.
«Необходимо действовать радикаль-
нее. На самом деле вам вообще не 

нужен Национальный банк – это ис-
точник недоразумений. Вам нужно 
последовать примеру эстонцев, литов-
цев, болгар – переходить на валютный 
совет», – советовал Бендукидзе.
Каждый раз, политики и экономисты 
приводили в качестве положительного 
примера некие незначительные про-
центы роста экономики, Бендукидзе 
такое положение дел не устраивало.
«Если вы будете расти со скоростью 
2-3% в год, вас обгонит Молдова и 
украинские гастарбайтеры будут ез-
дить туда работать», – шутил рефор-
матор. Бендукидзе предлагал ликви-
дировать не только Нацбанк но и все 
возможные комиссии, инспекции и 
ведомства, которые на деле не зани-
маются ничем, кроме взяточничества. 
«Ликвидировать все надзорные, кон-
тролирующие, инспектирующие орга-
ны. Если мы знаем, что они коррумпи-
рованные, то все их проверки – фуфло, 
и от того, что фуфла не будет, хуже не 
может быть. Сейчас их нету в реально-
сти. Если у нас есть надпись «Инспек-
ция чего-то там», мы же понимаем, 
что это надпись, а внутри там просто 
люди, которые зарабатывают бабло. 
Есть вопрос – что с этими людьми 
делать, жалко их или не жалко. Мне, 

допустим, их не жалко. Но допустим, 
что Порошенко или Яценюку их жал-
ко. Давайте им выплатим полугодовое 
жалованье, дальше пусть сами живут. 
Они же ничем не лучше других людей, 
которые просто безработные. Это рез-
ко, радикально. И на самом деле, если 
не считать того, что эти люди будут 
недовольны, это благо, безусловно», 
– убеждал политиков Бендукидзе.

У вас чудовищно раздут госаппа-

рат. Масса вещей регулируется. 

Регулируются даже такие вещи, 

которые никому в мире не прихо-

дит в голову регулировать. На-

пример, севооборот!

Советник президента Бендукидзе на-
зывал Украину рекордсменом по ко-
личеству идиотских поступках в сфе-
ре политики и экономики. «Украина 
установила несколько мировых рекор-
дов по идиотизму. Она была на пятом 
месте в СССР по уровню ВВП на душу 
населения, по богатству среднего 
гражданина. Потом во многих частях 
бывшего Советского Союза были вой-
ны, в Украине не было, но в 1994 году 
она успешно сползла на седьмое место. 
А сегодня находится на девятом», – со-
крушался Бендукидзе. 
Политик сравнивал Грузию во время 
реформ и Украину сейчас. Грузия не 
была так зависима от российского газа 
и экономика страны росла во время 
реформа, а не находилась в предде-
фолтном состоянии. «Поэтому я стран 
в таком тяжелом положении как Укра-
ина не видел. Может быть, Сербия 
была в таком же положении при Ми-
лошевиче. В итоге, она потеряла Косо-
во», – подчеркивал Бендукидзе.

При подготовке публикации использованы материа-
лы изданий: Украинская правда, НВ, Подробности.

ІННОВАЦІЙНІ ПРОГРАМИ
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ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ 
ТА ПРИЙНЯТНІ ДЛЯ УКРАЇНИ ЦІНИ

П
ідприємство ТОВ «Бровари-
Пластмас» засновано в 2001 
році і майже 14 років пред-
ставлене на українському 

ринку полімерних труб.
Основним напрямком діяльності під-
приємства є:
– виробництво труб безнапірних з полі-
пропілену діаметром від 200 мм до 800 мм
для зовнішніх мереж каналізації;
– виробництво труб поліетиленових 
для подачі холодної води;
– виробництво труб обсадних з полі-
пропілену для будівництва водозабір-
них свердловин.
Головним пріоритетом підприємства 
було і залишається орієнтування на 
виробництво високоякісної продукції. 
Три складові, а саме:
– сучасніше технологічне обладнання;
– використання сировини провідних 
європейських виробників;
– професіоналізм менеджерів та інже-
нерів, дозволяють займати не останню 
позицію в галузі.

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП

У 2005 році на підприємстві виготов-
лені перші поліетиленові труби діаме-
тром від 160 мм до 500 мм для подачі 
холодної води.
У 2007 керівництво підприємства ви-
рішує розширити асортимент труб з 
поліетилену і налагоджує виробницт-
во напірних і безнапірних труб діаме-
тром 25-125 мм для водопостачання 
як питного так і господарського.
Для забезпечення якості вищезгада-
них труб використовують тільки полі-
етилен ПЕ100 високої щільності, який 
має високу жорсткість та твердість, 
витримує достатньо високий тиск та 
має опір розповсюдженню тріщин.
Труби з металу, бетону, кераміки ма-
ють обмежену тривалість безаварійної 
роботи (30-40 років). Ринок потребує 
труби великих діаметрів, різних кон-
струкцій, виготовлених з сучасних 
полімерних матеріалів з терміном ек-
сплуатації понад 50 років.
Зважаючи на нові вимоги часу та по-

пит на ринку, у 2008 році підприєм-
ство купує екструзійну лінію, розпо-
чинає пусконалагоджувальні роботи 
і виготовляє перші труби гофровані 
з подвійною стінкою з блоксополіме-
ру пропілену для зовнішніх мереж 
каналізації. Таким чином ТОВ «Бро-
вари-Пластмас» на той час стало пер-
шим підприємством в Україні, яке 
виробляло поліпропіленові труби з 
розтрубом діаметром від 200 мм до 
800 мм. Використання спеціальних 

ДИРЕКТОР ТОВ БРОВАРИПЛАСТМАС 
ХАВРЮТА ВАЛЕРІЙ ФЕДОРОВИЧ 
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ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП

марок блоксополімеру пропілену у ви-
робництві труб забезпечує і гарантує 
надійну експлуатацію каналізаційних 
труб протягом прийнятного терміну 
експлуатації.
Підприємство успішно працює, части-
ну прибутків спрямовує на технічне 
переозброєння виробництва, впро-
вадження нових технологій, та підви-
щення кваліфікації персоналу.
У 2009 році на підприємстві розпоча-
то виробництво труб обсадних з полі-
пропілену для будівництва  свердловин 
діаметром від 110 мм до 140 мм. Труби 
виготовляються методом неперервної 
екструзії з подальшим  механічним нарі-
занням зовнішньої і внутрішньої різьби.
На підприємстві створена вимірюваль-
на лабораторія, оснащена сучасним 

випробувальним обладнанням, яка 
атестована, здійснює вхідний контроль 
сировини, комплекс приймально-зда-
вальних та періодичних випробувань, 
а також має право на проведення ви-
мірювань для сторонніх організацій  у 
заявленій Галузі атестації.
Підприємство має нормативну базу. 
З 2010 року на ТОВ «Бровари-Пласт-
мас»  діє система управління якістю 
ISO 9001:2009. Високий рівень якості 
труб підтверджують сертифікати яко-
сті, результати експертиз, проведені в 
науково-дослідних інститутах.
На підприємстві велика увага приді-
ляється правовому захисту інтелек-
туальної власності. У 2013 році про-
ведена робота по реєстрації торгового 
знаку та торгової марки «POLYCORR», 

що є одним з інструментів маркетингу, 
сприяє формуванню у свідомості спо-
живача якісного, надійного, стабільно-
го образу виробника товарів і послуг.
Крім власного виробництва, підпри-
ємство здійснює повну комплекта-
цію інженерних мереж продукцією 
інших виробників, а саме, трубами 
ПВХ і з’єднувальними деталями до 
них, запірною арматурою, а також 
укомплектовує як внутрішні, так і 
зовнішні мережі водопостачання та 
каналізації.
Складна ситуація на внутрішньому 
ринку, спонукає шукати нові ринки 
збуту продукції. Країни СНГ стали 
нашими потенційними споживачами. 
Продукція ТОВ «Бровари-Пластмас» 
сертифікована в Росії, Білорусії, має 
свідоцтво про реєстрацію, яке дозво-
ляє експорт продукції на території 
Митного Союзу.
Висока якість і надійність продукції 
принесла ТОВ «Бровари-Пластмас» де-
сятки вірних партнерів, сотні клієнтів 
відомих будівельних  компаній  та виз-
нання на ринку полімерних труб. ТОВ 
«Бровари-Пластмас» пропонує якісні і 
надійні труби для Ваших об’єктів.

08304, Україна, Київська обл. 
м. Бровари, вул. Завокзальна, 13
Тел.: 0(44) 451-7098, 592-7352, 592-0773
Тел.\факс 0(4595) 7-2565, 7-2644
e-mail: plastmass@plastmass.com.ua
www.plastmass.com.ua
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Делегація фахівців Київської 
ТПП на чолі з президентом 
Палати Миколою Засульсь-
ким відвідала ТОВ «Брова-

ри-Пластмас», яке розташоване в м 
Бориспіль Київської області. Мета 
відвідин: ознайомитися з виробницт-
вом і виявити точки взаємного співро-
бітництва з урахуванням статутних 
можливостей Палати.
ТОВ «Бровари-Пластмас» виробляє дво-
шарові гофровані труби з ПП SN4, SN8 і 
SN16 для каналізації, труби з поліетилену 
низького тиску високої щільності ПНД 
(HDPE) марки ПЕ-100 для води і каналі-
зації, труби полімерні обсадні для сверд-
ловин, труби НПВХ для водопровідних 
і каналізаційних напірних і безнапірних 
систем, дренажні труби, колодязі, до-
щоприймачі з повною комплектацією 
фітингами і фасонними частинами.

ЗНАЙОМСТВО З ТОВ БРОВАРИПЛАСТМАС

ТОВ ЮРІЯФАРМ  ЛІДЕР ФАРМАКОЛОГІЧНОГО 
ВИРОБНИЦТВА ІНФУЗІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ УКРАЇНИ

Фахівці Київської ТПП на чолі з 
президентом КТПП Миколою 
Засульським відвідала корпо-
рацію «Юрія-Фарм» – лідера 

фармакологічного виробництва інфу-
зійних препаратів в Україні.
 В 2013 році корпорація відзначила 
15 річницю від дня створення. Хоча 
фундамент до успішного створення 
та розвитку було закладено ще у 1968 
році налагодженням на Черкасько-
му молокозаводі виробництва гідро-
лізного казеїну. Проте виробництво 
поступово зверталося, поки не було 
створене ТОВ «Юрія-Фарм», що зго-
дом дозволило розпочати виробницт-
во препарату-бренду – Реосорбілакту, 
який став першим оригінальним про-
дуктом Компанії, що привів її до роз-
витку і розширення .
З часом виробництво було пере-
оснащено, укомплектовано новим об-

На підприємстві впроваджена система 
управління якістю, яка відповідає ви-
могам ISO 9000:2008.
Підприємство було представлено ди-
ректором Валерієм Хаврютой і фінан-
совим директором Володимиром Кор-
нієнком.

Президент Київської ТПП презенту-
вав весь спектр послуг, що надаються 
Палатою своїм членам і розповів про 
можливості налагодження взаємови-
гідних зв’язків між членами Палати, 
що викликало неабиякий інтерес у 
приймаючої сторони.

ладнанням найвідоміших іноземних 
фірм, що дозволило успішно виходити 
Корпорації на міжнародну арену, ек-
спортуючи свою продукцію в 28 країн 
ближнього та дальнього зарубіжжя .
«Юрія-Фарм» за 15 років пройшла ве-
ликий шлях розвитку від маленької 
компанії до потужної Корпорації, від 

5 до 77 унікальних препаратів, які над-
звичайно потрібні людям для поліп-
шення їх життя.
Нині «Юрія-Фарм» – лідер з вироб-
ництва великого асортименту інфу-
зійних розчинів, які не виробляються 
жодним підприємством України.
сонала,  многоуровневой  системой  

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП



Всеукраїнська громадська організація 

Український союз промисловців та під-

приємців

Президент Кінах Анатолій Кириллович, заснова-

ний 15 лютого 1992 року, центр ділового життя 

країни, який бачить своє призначення у консо-

лідації зусиль промисловців,підприємців і ро-

ботодавців задля поліпшення ділового клімату, 

зміцнення конкурентноспроможності вітчизня-

ної економіки, підвищення статусу українського 

бізнесу всередині країни та за її межами.

Тел., факс 278-30-69

E-mail: uspp@uspp.org.ua

ТОВ «ЕМСБі» 

Директор Павловський Володимир Олександрович.

Засноване в 2001 році, розробка та впроваджен-

ня на об’єктах інформаційної діяльності систем 

технічного захисту інформації, засобів збережен-

ня електро-магнітної сумісності радіоелектронної 

апаратури.

Тел., факс 458-15-80

E-mail: alexander.pavlovsky@emsbi.ua

ТОВ «СТТ» 

Генеральний директор Коцюба Марія Володими-

рівна.

Засноване в 1994 році, Надання транспортно-ек-

спедиторських послуг у Маріупольському порту. 

Внутрішня перевозка та транзит по Україні залізнич-

ним, автомобільним та морським транспортом зер-

нових, олійних культур та продуктів їх переробки.

Тел., факс (0629)47-47-96, 47-48-01

E-mail: stt@stt.org.ua

  

ПАТ «Завод спецбетон» 

Голова правління Білик Володимир Іванович, за-

сноване в 1995 році. Виробництво дрібно штучних 

бетонних блоків, блоки бетонні для стін і підвалів, 

залізобетонні кільця та кришки, плити тротуарні, 

бордюри, панелі огородження.

Телефон 407-69-08, факс 407-69-09

E-mail: specbeton-ua@yandex.ru

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Правова група «Смарт Солюшиз» 

Генеральний директор – Мієнко Вячеслав Костян-

тинович, діяльність у сфері права.

Телефон  221-02-24

E-mail: info@smartsolutions.com.ua

НОВІ ЧЛЕНИ КТПП

ВИСТАВКА ВИРОБІВ ПІДПРИЄМСТВ 
ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ

Делегація фахівців Київської 
торгово-промислової палати 
відвідала виставку продукції 
підприємств Оболонського рай-

ону м. Києва на тему: «Промисловість 
та наука м. Києва – для потреб суспіль-
ства та силових структур України», що 
була присвячена святкуванню 40-річчя 
від дня заснування Оболонського району 
м. Києва.
Експозиція виставки була розміщена 
у приміщенні виставкового залу Дер-
жавного науково-технологічного ал-
мазного концерну «Алкон» з участю 
понад 50 підприємств району.
Відкрили виставку голова Оболонської 
районної в м. Києві державної адміністра-
ції  Олександр Цибульщак, начальник 
управління промисловості та інновацій-
ної політики Департаменту промислово-
сті та розвитку підприємництва КМДА 
Анатолій Баган, голова ради директорів 
Оболонського району  Віктор Ліщук.
Серед учасників виставки – активні чле-
ни Палати, а саме: Інститут надтвердих 
матеріалів, ЗАТ «Чинбар», ПАТ «Завод 
Маяк», ПАТ «Оболонь», МП «Удача», 
ПАТ «Промзв’язок», СП «Джонсон», 
спецпідприємство «Пожтехніка», швей-
на фірма «Торнадо», ДП «Завод «Генера-
тор» та багато інших.

Особливо слід відмітити надзвичай-
не піднесення учасників виставки та 
оновлену експозицію товарів підпри-
ємств району, що свідчить про наяв-
ність позитивних зрушень в економіч-
ній діяльності науковців та заводчан.
Започаткована Оболонською РДА 
ініціатива презентувати на таких ви-
ставках через свої підприємства до-
сягнення, технічний та економічний 
розвиток промисловості та науки, 
була сприйнята громадськістю з вели-
ким інтересом.
Вітаємо Оболонський район із 40-річ-
чям від дня його створення.
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ВІДКРИТІ ІННОВАЦІЇ  
НОВИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ІНСТРУМЕНТ 
АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Н
аполегливий пошук ефектив-
них управлінських методів 
активізації інноваційної ді-
яльності підприємств, який 

активно здійснювався в розвинутих 
країнах світу, привів до формування 
нового методологічного погляду на ор-
ганізаційні умови та інструменти полі-
тики, які найкращим чином сприяють 
не тільки створенню окремих іннова-
цій, а й підтриманню цього процесу 
у безперервному режимі. Цей новий 
підхід характеризується зміною моде-
лі управління інноваційними процеса-
ми: від лінійної моделі інноваційного 
циклу до його коопераційної моделі, 
де вагоме місце відводиться новій кон-
цепції «відкритих інновацій».

Управлінський метод відкритих інно-
вацій є новим інструментом стиму-
ляції інноваційної діяльності, який 
народився в Силіконовій долині 
США і стрімко набуває поширення у 
всьому світі. Головною новелою цьо-
го методу виступають комерціаліза-
ція науково-дослідних і конструк-
торських досягнень та розвиток 
нових високотехнологічних вироб-
ництв на базі утворення складної 
системи відкритої взаємодії різних 
суб’єктів інноваційної діяльності: 
підприємств, університетів, науко-
во-дослідних організацій, державних 
органів управління, громадських ор-
ганізацій, споживачів інноваційної 
продукції, кредитно-фінансових ор-

ганізацій. Відкритість такої взаємодії 
означає кооперацію, що здійснюєть-
ся на взаємній довірі партнерів, які 
спільно діють в певній інноваційній 
екосистемі, зокрема утвореною за 
допомогою віртуальних мережевих 
інноваційних платформ. Концепція 
відкритих інновацій була сформу-
льована на базі вивчення нової біз-
нес-моделі лідируючих міжнародних 
компаній – Intel, IBM, Xerox та ін. 
В Україні використання цього інстру-
менту інноваційного менеджменту 
тільки розпочинається і піонерним 
на цьому терені став міжнародний 
проект: «Інноваційні Лабораторії: 
використання відкритої інновацій-
ної навчальної платформи та дослід-

ІННОВАЦІЙНІ ПРОГРАМИ
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ницької діяльності в навчанні під-
приємств з метою активізації їхніх 
інноваційних потенціалів через спів-
працю з університетами постсоціа-
лістичних суспільств» (ІННОЛАБ), 
який виконується в рамках програми 
TEMPUS і одним з учасників якого є 
Національний університет «Києво-
Могилянська академія» (НаУКМА)
зі своїм Науково-навчальним цен-
тром «Інноваційна лабораторія». 
Важливим напрямом цього проекту є 
створення для підприємств і універ-
ситетів Київського регіону віртуаль-
ної платформи відкритих інновацій 
/http://platform-ml.innolabs.org/, яка 
повинна допомогти налагодженню 
співпраці підприємств, універси-
тетської науки, та суспільства заради 
комерціалізації технологічних і орга-
нізаційних інновацій. 
Київська торгово-промислова пала-
та підтримала цю ініціативу вчених 
і разом з НаУКМА організувала і 
провела 6 листопада 2014 року на-
уково-практичний семінар на тему 
«Відкриті інновації – новий інстру-
мент управління глобальною кон-
курентоздатністю підприємства». 
Цільовою аудиторією семінару були 
представники підприємств і науко-
вих організацій м. Києва, а метою –

презентація концепції відкритих ін-
новацій та інструментів її практич-
ної реалізації шляхом отримання 
статусу резидента зазначеної вірту-
альної платформи відкритих іннова-
цій ІННОЛАБ. 
Учасники семінару також ознайоми-
лись з результатами експерименту 
проекту ІННОЛАБ щодо викори-
стання концепції і методів відкритих 
інновацій в освітньому процесі на 
базі міжнародної віртуальної плат-
форми «Ярмарка ідей». В рамках 
цього експерименту студентам з 5-
ти університетів (трьох – з України 
та двох – з Білорусі) необхідно було 
запропонувати інноваційні рішення 
для розвитку діяльності реального 
українського підприємства. Було за-
пропоновано та презентовано різні 
ідеї – починаючи від виробничих та 
організаційних і закінчуючи марке-
тинговими інноваціями. Усі пропо-
зиції були розміщенні на платформі 
«Ринок ідей», де відбувалось голо-
сування всіх учасників для обрання 
найкращого проекту. Загалом в ек-
сперименті взяло участь близько 200 
молодих інноваторів.
На семінарі виступили студенти На-
УКМА, які безпосередньо брали 
участь в експерименті та ідеї яких було 

високо оцінено. Вони були одностайні 
у тому, що застосування даних управ-
лінських методів пошуку інновацій-
них рішень дає ефект, як для бізнесу, 
так і для студентів. Підприємства от-
римують новий поштовх у розвитку, 
використовуючи інноваційні ідеї для 
підвищення конкурентоспроможно-
сті своєї компанії. А студенти мають 
можливість реалізувати свої знання 
та креативне мислення на практиці, а 
також ближче ознайомитись з реалія-
ми бізнесу. Такі проекти стимулюють 
інноваційну співпрацю університетів 
і бізнесу.
В роботі семінару взяли участь ди-
ректор департаменту інноваційної 
діяльності та трансферу технологій 
Міністерства освіти і науки України 
та керівник управління промислово-
сті та інноваційної політики Київської 
міської державної адміністрації. Ре-
зультатом проведеного обговорення 
стала домовленість про налагодження 
співпраці зазначених владних струк-
тур, Київської торговельно-промисло-
вої палати та розробників віртуальної 
платформи у використанні її для ак-
тивізації інноваційної діяльності під-
приємств м. Києва.    

Ю. М. Бажал, О. В. Гуменна, Н. Д. Чала

ІННОВАЦІЙНІ ПРОГРАМИ
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УКРАИНА НЕДООЦЕНЕННАЯ 
ИНВЕСТОРАМИ СТРАНА?

ЕСТЬ ЛИ ШАНС?
Украина – это одна из крупнейших по 
территории и богатейших по ресурсам 
стран Европы.
Последние 23 года Украина так и не смог-
ла воспользоваться шансом и стать эко-
номически успешной страной.
Меняются правители, создаются новые 
олигархические семьи, а жить украин-
цам не становиться легче.
В чем причина? Знаем ли мы свой потен-
циал? Понимаем ли проблемы и имеем 
ли желание с ними бороться?
Решение проблемы начинается с осозна-
ния, что она есть.
Перспективы появляются, когда ты зна-
ешь, каким потенциалом ты обладаешь.

ЧТО НЕ ТАК? ВНЕШНИЕ ОЦЕНКИ.
Украина занимает:
1-е место в мире по потреблению газа на 
душу населения
4-е место в Европе по нарушению прав 
человека (после России, Турции и Румы-
нии);
39-е место в мире по уровню ВВП
57-е место в мире в рейтинге конкурен-
тоспособности стран
43-е место в Европе (Последнее) в Рей-
тинге экономических свобод (Index of 
economic Freedom 2013);
69-е место в мире по развитию человече-
ского потенциала
73-е место в мире по комфортности про-
живания в стране

82-е место из 142 стран в рейтинге кон-
курентоспособных стран
83-е место в Мире в рейтинге туристи-
ческой конкурентоспособности стран
96 место из 184 по количеству налогов 
(28 налоговых платежей);
96-е место из 185 в рейтинге благоприят-
ности деловой среды Doing Business
173 место из 184 по простоте уплаты на-
логов;
144-е место из 176-ти стран по ре-
зультатам индекса восприятия кор-
рупции (данные Transparency Intern-
ational 2012 г.).

ЧТО НЕ ТАК? ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ.
Факторы, влияющие на инвестицион-
ный климат внутри Украины 
(по результатам опроса членов EBA)
1. Политический фактор отметили – 26 % 
опрошенных;
2. Недостатки фискальной политики  
– 25 % опрошенных;
3. Высокий уровень коррупции – 15 % 
опрошенных;
4. Усиление давления со стороны госструк-
тур и зарегулированность рынков (18%);
5. Проблемы с таможенным оформлени-
ем (13 %);
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6. Несовершенная правовая среда (11 %);
7. Проблемы с возмещением НДС (7 %);
8. Непрозрачность судебной системы (5 %);
9. Сложности с получением кредитов (5 %);
10. Отсутствие эффективных коммуни-
каций с госорганами и правительством.
Оценки международных экспертов:
• Низкая энергоэффективность эконо-
мики (одна из худших в мире);
• Уровень тенизации экономики Украи-
ны, по оценкам международных экспер-
тов составляет около 50%
• Высокая стоимость ресурсов
• Негативный прогноз кредитного рей-

тинга Украины (по оценке рейтингового 
агентства Standard & Poor’s, по состоя-
нию на декабрь 2012 г.);
• Неравные условия ведения бизнеса.

ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНЫ. ФАКТЫ.
Позиции Украины в Европе и Мире:
1-e место в Европе по территории (среди 
стран, территория которых полностью 
входит в состав Европы - 603 628 км2);
5-е место в Европе  и 29-е в мире по чис-
ленности населения.

Украина – одна из самых богатых стран 
в мире, по запасам природных ископа-
емых она занимает:
1-е место в Европе по разведанным из-
влекаемым запасам урановых руд;
2-е место в Европе, 10-е место в мире по 
запасам титановых руд;
2-е место в мире по разведанным запа-
сам марганцевых руд (2,3 млрд тонн или 
12% от мировых запасов);
2-е место в мире по запасам железных 
руд (30 млрд. т);
2-е место в Европе по запасам ртутных руд;
3-е место в Европе (13-е в мире) по запа-
сам сланцевого газа (22 трлн м.куб)
4-е место в мире по совокупной стоимо-
сти природных ресурсов;
7-е место в мире по запасам угля (33,9 млрд. т).

УКРАИНА – АГРАРНАЯ СТРАНА:
1-е место в Европе по площади пахот-
ных земель;

3-е место в мире по площади чернозема 
(25 % мирового объема);
1-е место в мире по экспорту подсолнеч-
ника и подсолнечного масла;
2-е место в мире по производству и 4-е 
место по экспорту ячменя;
3-е место в мире по производству и 4-е 
место по экспорту кукурузы;
4-е место в мире по объему выращивае-
мого картофеля;
5-е место в мире по производству ржи;
5-е место в мире по производству пчело-
водства (75 тыс тонн);
8-е место в мире по экспорту пшеницы;
9-е место в мире по производству кури-
ных яиц;
16-е место в мире по экспорту сыра
Украина может обеспечить потребности 
в продовольствии для 600 млн человек.

УКРАИНА –
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СТРАНА:
1-е место в Европе по производству аммиака;
2-е место в Европе и 4-е в мире по мощно-
сти газотрансаортной система (исходящая 
пропускная мощность газотранспортной 
со странами ЕС – 142.5 млрд. куб.м газа);
3-е место в Европе и 8-е в мире по уста-
новленной мощности атомных электро-
станций;
3-е место в Европе и 11-е в мире по длине сети 
железных дорог (21,7 тыс. километров);
3-е место в мире (после США и Фран-
ции) по производству локаторов и лока-
ционной техники;
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3-е место в мире по экспорту чугуна;
4-е место в мире по экспорту турбин для 
атомных электростанций;
4-е место в мире на рынке строительства 
ракет-носителей и их коммерческого ис-
пользования для выведения на орбиту 
полезных грузов;
4-е место в мире по экспорту глин;
4-е место в мире по экспорту титана;
8-е место в мире по экспорту руд и кон-
центратов;
9-е место в мире по экспорту продукции ВПК;
10-е место в мире по объемам производ-
ства стали (32,4 млн. т).

УКРАИНА ОБРАЗОВАННАЯ СТРАНА:
По классификации Human Development 
report, Украина относится к странам с 
высоким уровнем образования. Числен-
ность докторов экономических наук в 
Украине составляет 15 тыс. чел., канди-
датов наук –  более 80 тыс. чел;
Украина занимает 4 место в мире ко 
количеству людей с высшим образова-
нием, при этом уровень образования 
выше, чем средний европейский;
9-е место в мире по количеству студен-
тов из-за рубежа;

9-е место в Европе по численности поль-
зователей сети интернет.
15-е место в мире по количеству нацио-
нальных сетей в Википедии.

ПОТРЕБНОСТЬ УКРАИНЫ 
В ИНВЕСТИЦИЯХ
Чтобы быть конкурентоспособной и ди-
намично развивающейся страной, Укра-
ине нужны инвестиции.
Расчеты показывают, что для интенсив-
ного роста экономики и достижения в 
течение 7 лет уровня ТОП-20 стран по 

ВВП, Украина должна привлечь в эконо-
мику не менее $280 млрд долл внешних и 
внутренних инвестиций.
Для  модернизации экономики и ин-
фраструктуры, по оценкам профильных 
экспертов, Украина нуждается в инве-
стициях на сумму $250 млрд.:
– В  сельское хозяйство – не менее 75 
млрд. долл. США;
– В коммунальную инфраструктуру - не 
менее  80 млрд. долл. США;
– На модернизацию железной дороги - 
не менее 25 млрд. долл. США;
– В добывающую отрасль - не менее 20 
млрд. долл. США;
– В металлургию - не менее 15 млрд. 
долл. США;
– В дорожную инфраструктуру - не ме-
нее 5 млрд. долл. США;
– В другие сектора экономики - не менее 
20 млрд. долл. США.

ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Осознав проблемы и свой потенциал 
нам нужно сконцентрировать на страте-
гии и ее реализации.
Без внешних инвестиций, технологий и экс-
пертизы Украине не совершить рывок вперед», 
но что бы быть интересным инвесторам, мы 
должны используя свои преимущества соз-
дать условия для инвесторов и жизни граждан 
лучше, чем другие страны конкуренты.
Нам нужно построить свой план «Будуще-
го Украины», определив место Украины в 
мире, устранив наши слабые места и реали-
зовав наши конкурентные преимущества.
https://inventure.com.ua
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

У
важаемый читатель, прошу про-
стить мне такое претензионное 
название статьи, но опыт общения 
с аграриями, многие из которых 

исключительно толковые специалисты, 
подсказал эти ключевые слова – переза-
грузка понятий. Для движения вперед 
необходимо отказаться от стереотипов.
О каких понятиях пойдет речь? Их че-
тыре, вот они.

I. Зерно нельзя бить – 
оно основа нашей жизни.
Зерно это не просто сыпучий материал, а 
совокупность зерновок, каждая из кото-
рых живет, поглощая кислород, выделяя 
углекислый газ и воду, и этот процесс жиз-
недеятельности сопровождается выделе-
нием теплоты. Поэтому, любое нарушение 
целостности зерна, т.е. его травмирование, 
нарушает заложенное природой способ-
ность зерна к хранению и прорастанию.
Как правило, это не учитывается разра-
ботчика и производителями машин для 
очистки зерна и его транспортировки. На 
рынке изобилуют черпающе-бросающие 
нории, режущие сита, мнущие и волоку-
щие шнековые и скребковые транспор-
теры, пневмотранспортеры и, чемпионы 
по травмированию, зернометатели.
На смену этим машинам уже приходят 
щадящие нории, не травмирующие сита, 
щадящие подборщики с бурта, безшне-
ковые протравливатели, устройства для 
безударного ссыпания зерна (рис. 1, 2, 3, 4).
Все эти машины разработаны и произво-
дятся в Украине.

II.Автономный модуль – как состав-
ная часть универсальных машин.
Стремление ведущих мировых произ-
водителей создать универсальную зер-

Рис. 1. Щадящая нория Фадеева
Рис. 2. Принцип взаимодействия зерна 
и решета новой геометрии

Рис. 3. Щадящий подборщик с бурта Фадеева (ПЗФ)

Рис. 4. Машина для предпосевной обработки семян (щадящий протравливатель Фадеева)

ЗЕРНООЧИСТКА. ПРОИЗВОДСТВО СЕМЯН. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА ПОНЯТИЙ

ноочищающую машину для различных 
с/х культур не привело к результату. 
Это можно было предвидеть, посколь-
ку очистка зерна, его калибровка, в 
широком диапазоне отличия, как са-
мих культур, так и сорных примесей на 

универсальной машине невозможна. 
При необходимости получения улуч-
шенного качества очистки на таких ма-
шинах приходиться снижать их произ-
водительность в 3-7 раз. Тем более, что 
такие машины не имеют требуемой ре-



30 січень-лютий • 2015

гулировки режимов работы при пере-
ходе с одной с/х культуры на другую.
Выход найден в разработке принци-
пиально нового подхода – создании 
одного модуля с автономным при-
водом, автономной очисткой сит (ре-
шет), с возможностью глубокого регу-
лирования режимов работы (рис. 5).
Но главное то, что глубокая регули-
ровка предлагаемой машины (включая 
изменение вектора импульса) позволя-
ет отказаться от построения машин с 
одновекторным импульсом колебания, 
что не позволяло качественно очищать 
зерно от мелкого сора (просыпающее-
ся с верхнего рассева зерно не успевает 
пройти до очистного подсевного сита 
нижнего рассева). Изменение вектора 
импульса за счет поворота вибраторов 
позволяет обеспечить разные направ-

ления движения зерна на параллельно 
расположенных машинах, благодаря 
этому зерно последовательно примеря-
ется к отверстиям как верхней маши-
ны, так и ниже расположенной (рис. 6). 
Новый подход позволяет компоновать 
из таких модулей машины различного 
функционального назначения, и, при 
необходимости, сочетающие функции 
очистки и калибровки. При этом ма-
шина «складывается» из такого коли-
чества автономных модулей, которое 
отвечает поставленной задаче (рис. 7).

III. Замена традиционных сит на сита 
и решета новой геометрии – выше 
производительность и качество зер-
ноочистки.
Технология прошлого позволяла про-
изводить сита с круглыми отверсти-

ями при ограничении расстояния 
между их осями. Такие плохо прони-
цаемые сита (малое живое сечение) 
сдерживали производительность зер-
ноочищающей техники и не позволя-
ли повысить качество очистки.
Замена круглых отверстий на гекса-
гональные резко переменила ситуа-
цию в строну как повышения эффек-
тивности зерноочищающей техники, 
так и повышения качества очистки 
(рис. 8, 9).
Замена щелевых сит на решета новой 
геометрии, радикально изменила ка-
чество очистки зерна и его калибров-
ки, и, естественно, повысило произво-
дительность (рис. 10, 11).
Изобретение сит и решет новой гео-
метрии – это, своего рода, прорыв в 
технологии очистки и калибровки се-
мян различных с/х культур.

IV. Сильные семена – 
меньше затрат, выше урожай!
Доминирующая сегодня однофрак-
ционная технология производства се-
мян не отвечает требованию времени 
– максимально эффективно использо-
вать посевные площади.
Агрономам хорошо известно, что 
сеять нужно тяжелые семена, но их 
можно выделить из фракций семян, 
предварительно выровненных по 
размеру и по форме. Однофракцион-
ная технология, при которой делает-
ся попытка выделить тяжелые семе-
на из смеси семян разных по размеру 
и форме, не может ответить постав-
ленной задаче.
Кроме того, существующие стандарты 
оценки качества семян не содержат 
требования по их травмированию и 
ограничиваются показателем лабора-
торной всхожести, не отражающей, в 
должной мере, полевую всхожесть, а, 
значит, и урожайность.
Предлагается переход от однофракци-
онной технологии к щадящей пофрак-
ционной технологии производства 
сильных семян.
Мы гордимся тем, что этот процесс 
перехода начался в Украине, и сегод-

• площадь рассева 3,6 м2  
• автономный привод N 0,74 кВт   
• легкозаменяемые сита 
• глубокое регулирование (амплитуда, частота, 
вектор импульса)

Схема очистки зерна при параллельном движении.                                  Схема очистки зерна при последовательном движении.
Рис. 6. Машины с параллельным движением зерна при очистке мы заменяем на машины с последовательным движением

Рис. 7. Очищающе-калибрующая машина большой производительности

Рис. 5. Схема рассева на поворотных вибраторах (основа калибраторов Фадеева)

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
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1. Геометрия сит традиционного варианта.
2. Сито Фадеева. 

Рис. 8. Сито Фадеева

Рис. 9. Сравнение проницаемости круглых сит и гексагональных

Рис. 10. Решето Фадеева

Рис. 11. Сравнение проницаемости решет

ня мы поставляем оборудование в 
страны Латинской Америки (Арген-
тина, Парагвай), в Румынию и Ка-
захстан. Известные мировые бренды 
по производству семян «Сенгента», 
«Монсанта», «Пионер» очищают и 
калибруют семена на разработан-
ных и произведенных нами машинах 
(рис. 12, 13, 14).

Будущее за щадящими технологиями 
обращения с зерном и за пофракцион-
ной технологией производства силь-
ных семян.
Это будущее мы делаем сегодня.

доцент Фадеев Л.В.
ООО «Спецэлеватормельмаш»
тел/факс: (057) 373-80-60
E-mail: specmash@imperija.com, specmash14@mail.ru
http://agro.imperija.com
Skype: specelevatormelmash

Рис. 12. Общий вид очищающе-калибрующего комплекса по 
кукурузе (10 фракций) («Земля и Воля», Черниговская обл.)

Рис. 13. Блок фильтрации воздуха системой аспирации 
(«Земля и Воля», Черниговская обл.)

Рис. 14. Семена откалиброванные по размеру и по форме и го-
товые к протравливанию («Земля и Воля», Черниговская обл.)

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
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В 
наші дні існує маса міжнарод-
них рейтингів та оцінок рівня 
розвитку країн світу. Глобальні 
дослідження, що здійснюються 

поважними організаціями вивчають 
найбільш цікаві сфери життєдіяльності 
суспільства в різних країнах світу, а от-
римані результати використовують для 
порівняння соціально-економічних, 
політичних, культурних позицій країн 
світу серед низки досліджуваних.
Найбільш поширеними та повни-
ми є індекси глобалізації (KOF Index 
of Globalization), глобальний індекс 
миру (Global Peace Index, GPI), індекс 
легкості ведення бізнесу (Ease of doi-
ng business Index), індекс економічної 
свободи (Index of Economic Freedom), 
індекс свободи преси (Press Freedom 
Index, PFI), індекс глобальної конку-
рентоспроможності (The Global Com-
petitiveness Index), індекс сприйняття 
корупції (Corruption Perceptions Index, 
CPI), індекс розвитку людського по-
тенціалу (Human Development Index, 
HDI). В попередній роботі нами було 
проаналізовано останній - (HDI), а в 
даному дослідження розглянемо най-
більш цікаві моменти індексу глобаль-
ної конкурентоспроможності, який 
щорічно з 2004 року складається Всес-

АНАЛІЗ ІНДЕКСУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
УКРАЇНИ В 20132014 РОКАХ

вітнім економічним форумом (World 
Economic Forum).
Результати цьогорічного звіту свід-
чать, наша країна за останній рік у 
рейтингу глобальної конкурентоспро-
можності втратила 11 позицій, з 73 до 
84, отримавши показник 4.05 бали з 7 
можливих. Аналогічну динаміку втра-
ти 11 позицій продемонстрували Уруг-

вай, Єгипет, Гана і Бенін. Трійка ліде-
рів не змінилася з попереднім роком, 
адже Швейцарія, Сінгапур та Фінлян-
дія продовжують утримувати все ті ж 
1-ше, 2-ге та 3-тє місце, а найгірший 
показник дістався центрально-афри-
канській країні Чад.
Виходячи з суттєвої втрати позицій у 
рейтингу, варто розглянути динаміку 

ДІАГРАМА 1. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ІНДЕКСУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 20062013 РОКАХ
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показників, які отримувала Україна 
з 2006 року – першого року проведе-
них досліджень в Україні. Для порів-
няння оберемо найбільш цікаві для 
нас країни, а саме: Росію – найбіль-
шого торгівельного партнера, Кіпр 
– найбільшого інвестора, та країну, в 
яку прямують понад 80% інвестицій 
українських компаній, Грузію – вда-
лий приклад проведення реформ у 
колишній республіці СССР, Естонію 
– члена ЄС, також колишню державу 
союзу та Китай – найбільш динаміч-
ний ринок світу.
Як бачимо, в різні періоди держави пе-
реживали ріст і падіння індексів, наша 
країна впродовж 7 років, попередньо 
продемонструвавши хвилю росту, 
продемонструвала падіння, та закрі-
пилася майже на тому ж самому рів-
ні, що й у 2006 році – 4.05 проти 4.03. 
В той час, як Грузія суттєво поліпшила 
власні показники, а в Китаю практич-
но не було зафіксовано регресії наша 
динаміка в порівнянні з 2006 роком 
покращень не зазнає.
Отримані індекси конкурентоспро-
можності розраховуються за 12 основ-
ними групами показників, до яких 

входять інші 113 змінних, які детально 
характеризують конкурентоспромож-
ність держав на різних етапах розвит-
ку. Наступна інтерактивна діаграма 
відображає стан розвитку кожної з 12 
основних сфер життя нашої держави, 
за отриманим індексом розвитку.
З людським потенціалом в нас не по-

ганий стан справ – здоров’я населен-
ня та початкова освіта, вища освіта 
та підготовка займають лідируючі 
позиції, великі обсяги ринку забезпе-
чені розміром держави, чисельністю 
населення та споживанням товарів і 
послуг. Гірше з інфраструктурою, тех-
нологіями, фінансами та бізнесом, а 
найгірше з впровадженням інновацій 
та управлінською сферою.
Показники індексів основної групи 
дванадцятьох критеріїв у Грузії та Ро-
сії, а також в групі виробничо-орієн-
тованих кран світу, до якої належить 
Україна відтворює наступний графік.
З усіх показників, ми отримали лідер-
ство, лише у здоров’ї та початковій 
освіті, а серед категорії 31 виробничо-
орієнтованих держав в нас більші об-
сяги ринку, краща якість вищої освіти 
та підготовки, трудовий потенціал та 
інфраструктура. Якісні зміни у Грузії 
забезпечили їй лідерство серед ринку 
товарів та послуг, управлінської сфе-
ри, ринку праці(трудові ресурси).
Для уявлення загальної картини гео-
графії індексів глобальної конкуренто-
спроможності, розглянемо тематичну 
карту світу, яка містить усі показники 
серед 148 країн світу, що були розгля-
нуті у цьогорічному звіті WEF.

ДІАГРАМА 2. СКЛАДОВІ ІНДЕКСУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ 20132014 РОКАХ

АНАЛІТИКА



34 січень-лютий • 2015

Іншою вагомою складовою дослід-
ження є визначення ступеня впливу 
найбільш проблемних факторів для 
ведення бізнесу в країні, який оціню-
ється шляхом експертного опитування 
керівників підприємств та організацій.
Отримані результати опитування гро-
мадської думки з числа 16 запропоно-
ваних найбільш проблемних чинників 

засвідчили корупцію, бюрократію, від-
сутність доступу до фінансів та пода-
ткову політику, як найбільш негативні, 
а людські фактори, серед яких рівень 
підготовки персоналу та ставлення 
робітників до виконання обов’язків на 
думку респондентів мають найменш 
негативний вплив на розвиток бізнесу 
в Україні.

ДІАГРАМА 3. ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ СКЛАДОВИХ ІНДЕКСУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У 20132014 РР.

КАРТА ІНДЕКСІВ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 20132014 РР.

Після розгляду основних показників, 
їхніх складових, динаміки та геогра-
фії індексів конкурентоспроможності 
є доречним ознайомитися з найбільш 
цікавими показниками з числа 133 до-
сліджуваних базових категорій.
Наведені нижче результати дають нам 
змогу сформувати цілісну картину про 
рівень розвитку в найбільш важливих 
сферах життя суспільства та стану 
економіки, вплив факторів на розви-
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ДІАГРАМА 4. НАЙБІЛЬШ ПРОБЛЕМНІ ФАКТОРИ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 20132014 РОКАХ

ДІАГРАМА 5. РЕЙТИНГ УКРАЇНИ З 148 КРАЇН СВІТУ, ЗА ОКРЕМИМИ СКЛАДОВИМИ ІК У 20132014 РР.

ток цілих галузей та місце України се-
ред країн світу.
Найгірші показники належать впливу 
бюрократії, корупції та податкової полі-
тики на розвиток бізнесу та залучення 
інвестицій, довіри до політиків, роботи 
правоохоронних органів та незалежно-
сті судів, якості доріг, стійкості банків, 
захисту матеріальних та інтелектуаль-
них прав власності. Найкращий стан 
справ в нашій країні з охопленням на-
селення освітою, якості викладання 
природничих та математичних наук, 
рівнем розвитку залізниці та обсягах 
ринку. З часом якість освітніх послуг та 
рівень вітчизняної науки помітно па-
дає, дана тенденція зумовлена відсутні-
стю впровадження наукоємних техно-
логій у виробництво та фінансування 
науки на належному рівні.
Особливої уваги заслуговує позиція 
України в рейтингу здатності країни на 

втримання талантів, тобто високоосві-
чених кадрів та молодих кваліфікова-
них спеціалістів, за яким ми посіли 140 

місце з 148. На фоні розвинутої Євро-
пи, в державах якої дані індекси мають 
максимальне значення, шансів на утри-
мання кадрів, які могли б в перспективі 
допомогти нашій країні подолати труд-
нощі сьогодення, практично не лиша-
ється. Нашими «сусідами» по рейтингу 
втримання талантів являються Ємен та 
Бурунді, які займають 139 та 141 позиції 
відповідно, а найкраще почувають себе 
кадри у Катарі, найінтенсивніше залу-
чають молоді обдарування у Швейцарії 
та Сінгапурі.
Проведений аналіз на основі індексів 
глобальної конкурентоспроможності 
свідчить про згубний вплив управлінсь-
кої сфери на розвиток бізнесу та залу-
чення інвестицій, регресуючи процеси у 
якості надання освітніх послуг та рівня 
розвитку науки, незначне використання 
передових інноваційних розробок у ви-
робництві, незахищеність майнових та 
інтелектуальних прав власності, відтік 
висококваліфікованих кадрів. Обсяги 
ринку, висока якість людського потен-
ціалу, відсутність тероризму, стихійних 
лих та епідемій являються єдиними 
перевагами над іншими країнами, що 
за умови структурних якісних змін в 
управлінській сфері здатні підвищити 
конкурентоздатність України.

За даними infolight.org.ua
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ТОВ АКВА КОСМЕТИК ГРУП 
ВИРОБНИЧА КОСМЕТИЧНА КОМПАНІЯ,

ЛІДЕР РИНКУ СІЛЬ ДЛЯ ВАНН

ВОДА  ЦЕ ЖИТТЯ,
МИ РОБИМО ЖИТТЯ ГАРНІШИМ!

В
же більше ніж 15 років компа-
нія «Аква Косметик Груп» радує 
споживачів продукцією високої 
якості та доступними цінами. За 

цей період компанія пройшла шлях від 
маленького виробничого цеху до лідера 
на ринку солей для ванн. Якість продук-
тів цієї компанії  була високо оцінена ек-
спертами щорічного відкритого конкур-
су «Фаворит успіху» в 2013 році, коли 
за результатами голосування  солі ТМ 
«Doctor Salt» стали лідером номер один у 
номінації «Сіль для ванн року».
Основна спеціалізація виробництва –
випуск препаратів для прийнят-
тя ванн. Окрім ТМ «Doctor Salt», в 
портфелі компанії такі відомі тор-
гові марки, як ТМ «Желанна», ТМ 
«Vital Charm», ТМ «Дочки Сыноч-
ки», ТМ «Лелека»… «Ми виробляє-
мо більше ніж триста найменувань 
товарів, з метою задовольнити по-
треби і бажання споживачів. Ми хо-
тіли б,  щоб їх життя наповнювалось 
позитивними емоціями, і щоб наші 
товари сприяли тому. З цією метою 

була запущена лінія по виробницт-
ву шипучих розчинних бомбочок, 
гейзерів і таблеток для прийняття 
ванн», – зазначає начальник відді-
лу маркетингу Биць Тетяна, – «Нині 
«Аква Косметик Груп» чи не єдина 
в Україні працює в сфері «шипучих 
препаратів для ванн!»
Ще одним напрямком роботи компа-
нії є випуск вологих серветок. Дана 
лінія була запущена в  2008 році з ме-
тою врівноважити сезонні коливання 
продаж препаратів для ванн. Сьогодні 

вологі серветки займають 28% продаж 
компанії.
В 2012 році була запущена виробнича 
лінія по випуску продуктів в економній 
упаковці doy-pak. Даний формат упаков-
ки дозволяє покупцям заощаджувати 

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП
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мереж як «Космо», «Watsons», «Єва», 
«Фуршет», «Караван» та інші. Таким 
чином, нам вдалося збільшити об’єми 
виробництва практично вдвічі» – від-
мітив начальник відділу збуту Дубен-
чак Олег.
Компанія  дивиться на світ ширше і 
не обмежується продажами продук-
ції тільки в Україні. На сьогодні 30% 
товарів власних ТМ виробляється на 
експорт.
На думку директора компанії Голуб-
ничого Андрія Горигоровича, успіх 
компанії «Аква Косметикс Груп» зале-
жить від трьох факторів:
По-перше, це задоволення потреб спо-
живачів – тому вся команда працює на 
створення довірливих відносин між 
компанією та покупцями.
Наступна важлива умова – дружні, 
партнерські відносини з постачальни-
ками, оскільки якість товарів напряму 
залежить  від якості сировини та упа-
ковки.
І, нарешті, найбільша цінність компа-
нії «Аква Косметик Груп» – самі пра-
цівники, від  натхненної та командної 
роботи яких залежать виконання двох 
перших умов.

Ми завжди відкриті для нових ідей та 
співпраці з новими  партнерами!

Україна, 08600
вул. Володимирська, 92
м. Васильків, Київська обл.
факс.: + 045 716-23-90
www.aquacosmetics.com.ua

кошти – купувати продукт, а не упаковку, 
що особливо актуально в умовах інфля-
ції. В упаковці doy-pak можна придбати 
рідкі мила ТМ Vital Charm, та НОВИН-
КИ, які нещодавно вийшли на ринок 
– рідкі засоби для прання ТМ Soft.

«Аналізуючи ринок, ми звернули ува-
гу на тенденцію до збільшення при-
ватних торгових марок в мережах 
основних релейтерів. Тому було при-
йняте рішення працювати в напрямку 
випуску товарів Private Label для таких 

ЧЛЕНИ КИЇВСЬКОЇ ТПП
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Х
аляльний ринок є дуже при-
бутковим, тому багато світових 
брендів проходять відповідну 
сертифікацію, і українські вироб-

ники все частіше висловлюють бажання 
бути серед них.
Зростаючим попитом на халяльну про-
дукцію прагнуть скористатися як сум-
лінні, так і недобросовісні виробники. 
З метою уникнення випадків обману 
споживачів останніми, мусульманське 
суспільство запровадило спеціальні 
інститути, що здійснюють сертифіка-
цію продукції та постійний контроль 
за дотриманням виробниками вимог 
Шаріату. В Україні такою сертифіка-
цією займається Центр досліджень та 
сертифікації Халяль «АЛЬРАІД».

НАДІЙНЕ ПАРТНЕРСТВО
Центр досліджень та сертифікації Ха-
ляль «АЛЬРАІД» входить до Федерації 
Ісламських Організації Європи, є чле-
ном Київської торгово-промислової 
палати та Торогово-промислової палати 
України. В Україні це єдина організація, 
що має повноваження сертифікувати 

товари вітчизняних виробників щодо 
дотримання вимог Шаріату, що відкри-
ває доступ сертифікованим виробни-
кам на ринки Перської затоки. Права 
на сертифікацію підтверджено відповід-
ною ліцензією Міністерства Довкілля та 
сільського господарства ОАЄ.
Центр досліджень і сертифікації ха-
ляль «АЛЬРАІД» — незалежна укра-
їнська експертна організація, яка є 
посередником між українськими ви-
робниками та міжнародними ринками 
та яка користується довірою в Україні 
та ісламських країнах. Організація не 
лише сертифікує підприємства (спіль-
но з Комітетом з фетв і досліджень 

при ДУМУ «Умма»), але й приділяє 
особливу увагу питанням контролю за 
дотриманням належних умов вироб-
ництва та пакування протягом термі-
ну дії сертифікату.

ЧОМУ ХАЛЯЛЬ?
Світовий ринок продуктів та послуг 
халяль оцінюється в 635,8 млрд. дола-
рів США на рік, а кількість потенцій-
них споживачів сягає 1,5 млрд. людей –
саме стільки мешканців планети спо-
відують Іслам; з них близько 2 млн. в 
Україні та 51,2-52 млн. у Західній Єв-
ропі. Експерти оцінюють оборот євро-
пейського ринку продуктів та послуг 

УКРАЇНСЬКІ ВИРОБНИКИ 
У ПОШУКУ НОВИХ РИНКІВ: 
ОСВОЄННЯ ХАЛЯЛЬНОГО СЕГМЕНТУ

ЗАГАЛЬНИЙ ОБОРОТ СВІТОВОГО РИНКУ ХАЛЯЛЬ — 635,8 млрд дол. США

Країни Азії — 441,5 млрд (69%)

Африка — 115,6 млрд (18,8%)

Європа — 64,3 млрд (10,1%)

Південна Америка — 12,5 млрд (1,9%)

Північна Америка — 1,2 млрд (0,2%)
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халяль приблизно в 64,3 млрд. доларів, 
та прогнозують зростання на 20-25% 
протягом наступних десяти років.
Крім того, багато європейців інших 
віросповідань вбачають у сертифіка-
ції халяль додатковий знак якості, де 
на кожному етапі виробництва ве-
деться чіткий контроль. Саме тому 
на полицях магазинів вони шукають 
продукцію саме з емблемою «халяль» 
(ар.«аль-халяль» – «дозволене»), яка є 
безпечною, якісною, та відповідає ви-
могам здорового харчування. 75% єв-
ропейських покупців готові заплатити 
на 10% більше ринкової ціни за про-
дукцію кращої якості, якою по праву 
вважають халяль.

ПЕРСПЕКТИВИ ЕКСПОРТУ
У дослідженнях з формування та ви-
бору конкурентних стратегій важли-
вим завданням є аналіз їх підґрунтя. 
До рушійних сил відносять конкурен-
цію та конкурентні переваги. У даному 
випадку сертифікат халяль — рушійна 
сила розвитку нового напрямку Вашо-
го бізнесу. За наявності на продукцію 
сертифіката та маркування «халяль» 
вітчизняному виробникові буде знач-
но легше знайти ринок збуту, адже це 
відкриває набагато більший спектр 
співпраці з ЄС, Арабським світом, 
Країнами Азії, Африки.
Цікаво, що світовими лідерами з ек-
спорту продукції «халяль» є зовсім не 
мусульманські країни. Ці держави зу-
міли вчасно оцінити перспективи но-
вого сектору світового ринку та мак-
симально скористатись ними.
Україна з її значними можливостями 
може зайняти одне з провідних місць 
у цьому сегменті. Питання пошуку 
нових ринків збуту для українських 
виробників стало особливо гостро у 
зв’язку з рядом політичних факторів, 
котрі у перспективі докорінно змі-
нять життя нашого народу. Цьому має 

Найбільші експортери халяль

Бразилія — 54%

Індія — 11%

Австралія — 9%

США — 4%

сприяти висока якість вітчизняних 
продовольчих товарів, що її відзнача-
ють у багатьох країнах світу.
Центр досліджень та сертифікації Ха-
ляль «АЛЬРАІД» вбачає одним із своїх 
пріоритетних завдань не лише спри-
яти насиченню внутрішнього ринку 
харчовою продукцією, що відповідає 
стандартові халяль, але й допомогти 
вітчизняному виробникові освоїти 
нові перспективні ринки за межами 
нашої держави.

ВНУТРІШНІЙ РИНОК УКРАЇНИ
Розвиток внутрішнього ринку є одним 
з пріоритетів, що має бути реалізова-
ним у середньостроковій перспективі 
для досягнення нової якості соціаль-
но-економічної системи України. Ха-
ляльний сектор українського ринку 
стрімко розвивається і має значні ве-
ликі перспективи. Потенціал розвит-
ку сегменту халяль на українському 
внутрішньому ринку обумовлений на-
явністю високого рівня попиту, який 
виробники на даний час не здатні за-
довольнити у повному обсязі.
Сегмент продукції «халяль» в Україні 
заповнено лише на 1% від загальних 
можливостей. Серед релігійних кон-
фесій України, мусульмани займають 
третє місце за численністю (за різни-
ми оцінками, Іслам сповідують 1,5 — 2 
млн. громадян), і проживають в усіх 
регіонах нашої держави. До цього по-
казника також варто додати значну 
кількість іноземців з числа осіб, що 
тимчасово проживають в Україні за 
студентськими та робочими візами 
– багато хто з них також віддає пере-
вагу продукції халяль. 
Таким чином, перед виробниками від-
криваються великі перспективи от-
римання доходу в новому сегменті, де 
наразі майже немає конкуренції. 

ПП «Центр Дослідження та Сертифікації 
Халяль «Альраід»
м. Київ, 04119, вул. Дегтярівська 25-А,
тел. 490 99 00, факс: 490 99 22
e-mail: halal@arraid.org
www.halal.org.ua
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GREEN СOUNTRY  
ШКОЛА В СТИЛІ КАНТРІ

О
світа дітей вважається наразі од-
нією із найважливіших інвести-
цій для багатьох сімей в Україні. 
Знаючи на власному досвіді, 

що таке конкуренція та якими бува-
ють гідні умови праці, сучасні батьки 
намагаються забезпечити своїй дитині 
можливості здобути знання та навич-
ки  найвищої якості. «Якщо ти маєш 
більше навичок, що згодяться тобі у 
роботі, ти будеш мати більше можли-
востей отримати місце з високим рів-
нем заробітку та соціальних гарантій, 
можливо, навіть, за кордоном» – при-
близно так мотивують сьогодні дітей 
турботливі батьки. Одним із інвести-
ційних приорітетів сьогодення є вив-
чення дітьми англійської мови.
Очікування батьків щодо якості вив-
чення англійської вже не дивують: 
сучасна дитина має розмовляти ан-
глійською, як носій мови. Радянська 
та пострадянська системи вивчення 
мови робила акцент, в першу чергу, на 
письмових навичках учнів. Правильно 
написати контрольну вправу, в основ-
ному, на знання граматики, та розпо-

вісти визубрену на пам’ять мовну тему 
– саме це вимагалося від батьків, що 
народилися у 70-80-ті роки минуло-
го сторіччя. Але ті з них, хто сьогодні 
працює у мультинаціональних корпо-
раціях, або ж ті, хто має бізнес з іно-
земними компаніями, здобули гіркий, і 
водночас корисний досвід: англійською 
треба вміти, в першу чергу, спілкува-
тися. Це те, що колеги з інших країн у 
багатьох випадках вміють краще – біг-
ло розмовляти іноземною мовою, на-

лагоджувати контакти, вміти шукати 
та швидко опрацьовувати інформацію 
з першоджерел. 
Новітні дослідження у сфері освіти 
доводять, що іноземна мова краще за-
своюється людиною у зовсім ніжно-
му дитячому віці – до 8 років. З якого 
віку починати? Чим раніше, тим кра-
ще – якщо вибрати вірний час та фазу 
активності дитини, можна ставити пі-
сеньки та читати віршики іноземною 
мовою маляті від самого народжен-
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ня! Від 1 року активні мами з дітками 
об’єднуються у групи та посилюють 
ефект «занурення» у іноземне мовне 
середовище, відвідуючи заняття, де всі 
домовляються спілкуватися виключно 
англійською. А коли дитині випов-
ниться 3-4 роки, активні батьки шу-
кають курси вивчення мови, на яких 
діти могли б навчатися самостійно.
Але ж у маленьких діток своє сприй-
няття, свої моделі спілкування зі сві-
том, свої способи засвоєння інфор-
мації.  Як вибрати курси, які ідеально 
підходять дітям? Що саме має бути у 
центрі уваги навчального закладу, коли 
стоїть мета – надати дітям можливість 

максимально ефективно засвоїти ан-
глійські слова та вирази, а також вміти 
іх використовувати у спілкуванні?
По-перше, заняття мають бути ігрови-
ми та максимально прикладного харак-
теру. Якщо ви дізналися, що на уроках 
діти майструють, випікають, малюють, 
клеять, вирізають, і при цьому виклада-
чі все озвучують англійською – радійте, 

бо Ваша дитина буде почуватися у та-
кій атмосфері, як риба у воді.
По-друге, заняття мають бути побу-
довані за чіткою, довгостроковою, ме-
тодично продуманою програмою, яка 
дітям подається у формі веселих ігор, 
що відповідають віковим особливо-
стям малят. Просіть керівництво на-
вчального центру ознайомити Вас з 
такою програмою, спитайте, чим з Ва-
шою дитиною будуть займатися зараз, 
а чим через 2-3 роки. Кваліфікований 
методист відразу зверне Вашу увагу на 
те, як буде змінюватися програма з ча-
сом, як буде ускладнюватися, які ігри 
пропонуються діткам, і що конкретно 
вони розвивають. 
По-третє, зверніть увагу на тон спілку-
вання та інтонацію викладачів. Будьте 
присутніми на пробних заняттях осо-
бисто. Викладач, що працює з дітками, 
має бути доброзичливим та говорити 
з ними лагідно! Замість зауважень –
спокійні повторення, пояснення, влас-
ний приклад, але при цьому – послі-
довність, м’яка наполегливість, сліду-
вання меті уроку та пунктуальність.
Все це дуже важливо, у першу чергу, 
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для дошкільнят. А як бути зі школяра-
ми? Як вмовити їх після школи знову 
йти до школи, тільки англомовної? 
Для цього потрібно, щоб курси ан-
глійської мови стали для дитини за-
хоплюючим та надихаючим місцем, де 
вона зустріне тепло, радість від оточу-
ючих її людей, а також  багато цікавих 
ідей, конкурсів, творчих завдань, і, 
звичайно, знання найвищої якості.
«Попит на англійську мову завжди був 
високим, і, відкриваючи нашу школу 
7 років тому, ми знали, що учнів у нас 
буде багато, – розповідає Наталя Ло-
тоцька, керівник школи англійської для 
дітей та підлітків Green Country. – Але 
нам дуже хотілося, щоб діти ходили 
до нас із задоволенням і щоб практи-
ка англійської не обмежувалася лише 
часом основних занять. І тоді виникла 
ідея клубної системи: крім основних 
курсів, ми розробили програми «Ан-
глійські вихідні» та «Англійські кані-
кули», на яких діти займаються  твор-
чістю, роблять хімічні експерименти, 
готують кулінарні шедеври, вивчають 
географію, мистецтво, вирішують ці-
каві завдання, спілкуються з одноліт-
ками та носіями мови, подорожують, 

і все це  – виключно англійською мо-
вою. З іншого боку, ми не відмовляє-
мося від класичного навчання: ауди-
торні заняття, британські підручники, 
домашні завдання. Головним завдан-
ням наших програм є закохати дити-
ну в англійську, зняти мовний бар’єр 
та страх перед її вивченням, зробити 
мову інструментом, а процес навчання 
перетворити на хоббі».

Школа Green Country стала успішною 
від мрії та бажання Наталі зробити 
для своєї першої доньки унікальне 
креативне англомовне середовище, 
що постійно надихає набувати нові 
знання. І за 7 років надзвичайна про-
дуктивність цієї ідеї виправдала себе. 
Школа виросла від 10 студентів до 5 
філій: у Києві, Харкові та Львові діти 
мають змогу засвоювати англійську 
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мову за унікальними авторськими  ме-
тодиками.
В  Green Country щосеместру навчається 
близько  450 учнів у 5-ти філіях, що зна-
ходяться у трьох містах України. Серед 
навчально-розважальних програм шко-
ли: денні та виїзні мовні табори, поїздки 
Україною, подорож у Британію та США, 
підготовка до міжнародних іспитів, се-
рія клубів та майстер-класів – і все це 
для дітей від 4 до 17 років. Щотижня від-
бувається близько 40 клубних занять.
Нещодавно в Green Country  відкрив-
ся англомовний міні-садочок для діток 
від 1,5 до 4 років.  Одним із головних 
завдань садочку є створення англо-
мовного середовища, тому викладачі 
не використовують  іншої мови, окрім 
англійської,  навіть у спілкуванні з 
батьками. Під час пробного адапта-
ційного тижня батьки можуть перебу-
вати з дітками на заняттях, пити чай в 
іншій кімнаті, знайомитися з іншими 
батьками. Після періоду звикання діти 
перебувають у садочку без родичів. 
«Мрія створити дитячий садочок наро-
дилася разом із моєю першою дитиною 
7 років тому, але тоді мені запропонува-
ли розвивати дитячу школу англійської 
мови, і саме в цей проект були направле-
ні всі зусилля, – розповідає Наталя.  – З 
народженням другої дочки і пошуком 
навчального центру для неї знову ві-
дродилася давня мрія. 14 жовтня  моїй 
молодшій донечці виповнилося 3 рочки 

і відкриття міні-садочку стало подарун-
ком на її день народження. Програма са-
дочку, атмосфера, навчальні матеріали 
- все зроблено як для себе».
Цікавим також є досвід роботи із пер-
соналом. Грін Кантрі застосовує два 
основних методи мотивації: створення 
дружнього комфортного середовища, 
сприятливого для розвитку і навчан-
ня, та можливість самореалізації. 
Команду Грін Кантрі складають викла-
дачі, адміністратори філій, дизайнер, 
методист, фотограф та куратори проек-
тів. Кожен працівник може спробувати 
себе у ролі керівника існуючих програм 
чи втілити у життя свої власні ідеї. Се-

ред таких – авторські клуби (кулінар-
ний, науковий, клуб мімів, фокусників 
та ін.), навчально-розважальні програ-
ми (мандрівний табір містами Західної 
України, обмінна програма «Різдво у 
Львові»), благодійні акції, написання 
та озвучення авторських подкастів (en-
podcast.com), блоги. Кожен викладач, 
окрім викладацької діяльності, робить 
свій внесок у розвиток школи.
Для професійного зростання методи-
стом та керівником школи розроблено 
ряд тренінгів під час яких викладачі 
отримують нові знання, навички та 
діляться власним досвідом. Такі зу-
стрічі відбуваються щомісяця, а перед 
початком навчального року відбува-
ється дводенний виїзний семінар, що 
містить елементи побудови команди 
та профорієнтовані семінари.
«У нас не буває проблем із дисциплі-
ною персоналу - усі працюють на повну 
віддачу, бо роблять це у власне задово-
лення, а ми їм доплачуємо любовю…», 
ділиться засновник Грін Кантрі.
Добре, коли мрії втілюються у життя. 
І якщо у дітей завдяки цьому є чудова 
можливість розвивати свої творчі здібно-
сті, спілкуватися англійською та вивчати 
її на вищому професійному рівні – є над-
ія, що таке навчання підштовхне їх також 
мати свої мрії, навчитися їх втілювати та 
рухати вперед розвиток нашої країни.

ОСВІТА



БЛАГОДІЙНІСТЬ

Нещодавню  делегація Київської 
торгово-промислової палати 
відвідала село Мизинівка Чер-
каської області, де розташована 

пам’ятка архітектури – церква Святого 
Велико мученика Георгія Переможця.
Протягом 14 років колектив Палати нада-
вав благодійну допомогу по відновленню 
церкви. Допомога включала як фінансову, 
так і суто організаційну складові.
Церква дерев’яна, як пам’ятка архітек-
тури ще в минулому столітті взята на 
державний облік, але була занедбана й 
потребувала негайних відновлювальних 
робіт: бані обвалилися, підлога та знач-
ні площі стін струхлявіли, іконостас та 
церковне начиння не збереглися.
З того часу, як Палата почала надава-
ти допомогу, відновлено фундамент, 
дах, підняті маківки, настелена підлога, 
оновлені стіни, установлено іконостас, 
вікна, будівля пофарбована, проведені 
інші відбудовчі роботи. Навколишня те-
риторія приведена в належний стан.
На сьогодні церква повністю відновлена.
Колектив Палати зробив основний, 
визначаючий внесок у відродження 
історичної і духовної пам’ятки. Згодом 
до справи приєдналися підприємства і 
організації-члени Палати, регіональні 
палати, їх керівники. Серед них Полу-
това С. Г. – голова наглядової ради ПАТ 
«Універмаг «Дитячий світ», Сторожук 
М. К. – голова правління ПАТ «Ки-
ївський радіозавод», Горбатюк П. М. –
голова правління ПАТ «Фанери та пли-
ти», Карпенко А. Я. – член правління 
ЗАТ «Полюс», Рябоконь О. Г. – президент 
Київської обласної ТПП, Невесенко В. Д.
– бувший президент Черкаської ТПП.
У делегації, яку очолював президент Ки-
ївської ТПП Засульський М. В., перебу-
вали: працівники Палати, а також Рябо-
конь О. Г., Полутова С. Г., Сторожук М. К., 
Горбатюк П. М.
Делегацію зустріли сільський голова, 
представники районної влади, сільської 
громади.
Протоієрей отець Іоанн та отець Анто-
ній відслужили молебень. Учасником 
відродження церкви вручили грамоти 
«у благословення за старанні труди на 
славу Святої Церкви».
Члени делегації та місцеві мешканці від-
значили, що участь у відбудові церкви 
об’єднала та згуртувала людей. Для бага-
тьох вона стала символом відродження 
духовності та історичної спадщини.
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