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Інтернет-банкІнг у маси!                                  

Про мІську Програму стратегІчного 
розвитку ПІдПриємництва 

ІТ-БРИФІНГ ВІД «сОФТсЕРВУ»
11 листопада 2013 року у 
приміщенні Львівської ТПП 
відбувся ІТ-брифінг, органі-
зований компанією «Софт-
Серв», що працює у сфері 
інформаційних технологій. 
У зустрічі взяли участь пред-
ставники двох бельгійських 
ІТ-компаній та представник 

Метою програми є створен-
ня сприятливих умов для 
ефективного функціону-
вання підприємницького 
сектору м. Львова, опти-
мальне використання наяв-
них та потенційних міських 
ресурсів, залучення широ-
ких верств населення до під-
приємницької  діяльності.

Програма складаєть-
ся з чо тирьох основних 
нап рямів:
1. Вдосконалення норма-
тивно-правового регулю-
вання підприємницької 
діяльності;

2. Фінансово-кредитна та 
інвестиційна підтримка ма-
лого підприємництва;
3. Ресурсне та інформаційне 
забезпечення, підтримка та 
розвиток кадрового потен-
ціалу підприємництва;
4. Розвиток інфраструктури 
сприяння підприємництву, 
підтримка ринку ділових 
послуг, підтримка іннова-
ційних проектів.

Програма сприяння 

бельгійського ІТ-кластеру. 
Учасники брифінгу обго-
во рили можливі напрямки 
двосторонньої співпраці та 
поділилися досвідом веден-
ня підприємницької діяль-
ності в Україні та Бельгії.
Нагадаємо, нещодавно 
Львівська ТПП підписала 

Більш детальну інформацію 
Ви можете отримати в 
управлінні економіки ЛМр. 
Тел.: +38 032 297 58 77.

розвитку підприємництва 
у м. Львові на 2014-2016 
роки є складовою части-
ною комплексної стратегії 
розвитку Львова до 2025 
року. 

Також у 2014 році Управ-
ління економіки ЛМР і 
надалі реалізовуватиме 
мар кетингову стратегію 
підтримки місцевого то-
варовиробника «купуй 
Львівське».

Підтримка місцевого то-
варовиробника “Купуй 
Львівське!“ розроблена та 

впроваджуєть-
ся з 2009 року 
спільно з асоці-
ативно-підпри-
є м н и ц ь к и м и 
організаціями і 
включає в себе 
такі заходи:

Промоційний 
каталог про ду к-
ції львівських 
під приємств:

•  на офіційному порталі 
Львівської міської ради 
www.city-adm.lviv.ua у 
розділі “Каталог“ розмі-
щено промоційний ката-
лог продукції львівських 
підприємств;

•  у каталозі інформацію про 
себе та свою продукцію 
(послуги) розмістило 100 
підприємств міста;

•  каталог надає інфор-
мацію споживачам про 

продукцію і послуги 
львівських підприємців, 
контакти для потенційних 
ділових партнерів.

Промоційна кампанія «ку-
пуй Львівське» в міських 
торгових мережах:

•  розроблено єдиний лого-
тип місцевих виробників;

•  маркетингову стратегію 
“Купуй Львівське” підтри-
мують 7 торгових мереж 
міста (90 магазинів, 9000 

цінників-ідентифікаторів 
продукції львівських ви-
робників з відповідним 
логотипом). 

Інформаційна кампанія 
«куПуЙ ЛьвІвське»:

•  логотип “Купуй Львів-
ське” представлено на 
експозиціях Львівської 
області в загальнодержав-
них виставках “Барвиста 
Україна”;

•  розміщено біг-борди та сі-
ті-лайти з логотипом про-
екту підтримки місцевого 
виробника.

виставка – ярмарок «Львів-
ський товаровиробник»:
конкурс дитячого малюн-
ку «купуй львівське».

Христина Ковтало

Меморандум про співп-
рацю з Бельгійсько-укра-
їнською торгово-промис-
ловою палатою. У рамках 
підписаного документа уже 
в листопаді відбулось два 
заходи. Ще ряд спільних 
проектів заплановано на 
наступний рік. 

Лідером серед банків України по впровадженню 
Інтернет-банкінгу у 2013 році визнано ПАТ «Ідея 
БАНК», головний офіс якого знаходиться у Львові.
5 грудня 2013 року в м.Києві відбулася урочиста це-
ремонія нагородження лауреатів V Всеукраїнсько-
го конкурсу «Банк року – 2013». ПАТ «Ідея БАНК» 
отримав перемогу у номінації «Банк – лідер по впро-
вадженню Інтернет-банкінгу». Організаторами за-
ходу стали видавництво «КБД-Видав» та міжнарод-
ний спеціалізований журнал «Банкиръ».

Організатори конкурсу відзначили, що «Ідея Банк» 
отримав відзнаку за активне впровадження інтер-
нет-банкінгу не випадково. Адже система дистан-
ційного обслуговування «IdeaBank Online» відріз-
няється високим рівнем зручності та безпеки, а її 
функціонал дозволяє клієнтам здійснювати біль-
шість фінансових операцій, не відвідуючи установ 
банку. А її вдосконалений інтерфейс та покращений 
дизайн дозволяють клієнтам  користуватися послу-
гами інтернет-банкінгу «IdeaBank Online» на при-
строях із сенсорним екраном, просто з планшетів та 
смартфонів.
Сьогодні система дистанційного обслуговування 
Інтернет-банкінгу «Ідея Банку» дозволяє здійсню-
вати операції з рахунками та картами, переказувати 
кошти по Україні, поповнювати мобільний телефон, 
сплачувати комунальні послуги та послуги Інтер-
нет-провайдерів. Також система дозволяє дистан-
ційно відкривати і поповнювати депозити, гасити 
кредити, що пропонує не кожна система І-банкінгу, 
дає можливість  здійснювати регулярні платежі та 
платежі з відкладеною датою. Але на цьому «Ідея 
Банк» не зупиняється, його фахівці постійно пра-
цюють над  розширенням функціоналу І-банкінгу 
та його інтерфейсом, прагнучи зробити обслугову-
вання своїх клієнтів ще більш простим та зручним.

єдина символіка дає змогу виділити 
товари місцевих виробників серед великої 
кількості інших. Спільний бренд рекламує не 
лише місцеві товари, але і магазини, які їх 
продаватимуть та й регіон в цілому. 
Запрошуємо торгові мережі та 
товаровиробників міста підтримати та 
долучитись до маркетингової стратегії 
підтримки місцевого товаровиробника  
«купуй Львівське». 



ОРГАНІЗАцІЯ

поштова адреса:  вул. / буд.                                                                           м./с. 

район                                                                                                                                        область (провінція)

 �україна                                                      �канада

тел.(включно із кодом):  +                                                                         ; + 

факс(включно із кодом):  + 

e-mail:                                                                                                                                    www

кількість учасників: 

ІНФОРМАцІЯ 
ПРО 

ЕКОНОМІЧНИЙ 
ФОРУМ 

«УКРАЇНА – 
КАНАДА»

12-14 березня у конференц-
залі готелю «Дністер» відбу-
деться головна канадсько-
українська бізнес-подія 
2014 року. У заході візьмуть 
участь президенти ТПП 
України та регіональних 
ТПП, КУТП, представники 
уряду України та Канади, ре-
гіональна влада, експерти та 
представники міжнародних 
організацій, а також керівни-
ки українських і канадських 
підприємств, які працюють у 
сферах сільського господар-
ства, ІТ-технологій, фінан-
сів (страхування, фондовий 
ринок, банківська  діяль-
ність), машинобудування, 
енергетики.
Детальніше про захід – на Ін-
тернет-сторінці Палати. 

Організаційний внесок для участі 
у Форумі становить  
2300,00 грн (він включає 
витрати з організації 
пленарного та секційних 
засідань і двосторонніх 
переговорів, транспортні 
послуги, харчування, оренду 
залів і оргтехніки, переклад, 
виготовлення каталогу 
учасників тощо), в оргвнесок не 
входить вартість перельоту/
переїзду до Львова та 
проживання.
Організатори: Львівська 
ТПП, ТПП України, Канадсько-
Українська Торгова палата. 
За підтримки урядів провінції 
Онтаріо та провінції Саскачеван, 
Посла Канади в Україні  Троя 
Лулашника; ЛОДА та ЛМР. 

Для участі у Форумі – заповніть 
анкету учасника та надішліть 
факсом або на електронну 
адресу оргкомітету:

Львівська ТПП, м. Львів, 
стрийський парк, 14, 79011, 
тел./факс: +38 032 297 07 49, 
276 46 13, 
e-mail: zed@cci.lviv.ua, 
www.lcci.com.ua   
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посада  

АНКЕТА  УЧАсНИКА 
Львів, Україна, 12-14 березня 2014

ГАЛУЗЬ (сФЕРА ДІЯЛЬНОсТІ) ОРГАНІЗАцІЇ (УсТАНОВИ):

�сільське господарство  

�інформаційні технології  

�страхування

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ сПІВПРАцІ:

�обмін досвідом                     �обмін кадрами                                     �експорт                                      �імпорт

�інвестування                                                    �інше (просимо зазначити): 

ЧИ БАЖАєТЕ ВИсТУПИТИ НА ПЛЕНАРНІЙ ЧАсТИНІ ЧИ сЕсІЙНОМУ ЗАсІДАННІ: 

�ні                      �так (просимо зазначити назву сесії, тему та тривалість виступу):    

 ДАТА           ПІДПИс

ПРОПОЗИцІЇ ДО ПРОГРАМИ ФОРУМУ: 

ЧИ ВИ БАЖАєТЕ ПОШИРИТИ ІНФОРМАцІЙНІ МАТЕРІАЛИ ВАШОЇ ОРГАНІЗАцІЇ (ПІДПРИєМсТВА) сЕРЕД УЧАсНИКІВ ТА ГОсТЕЙ ФОРУМУ? 

�ні   �так

ЧИ ВИ БАЖАєТЕ ВИсТУПИТИ сПОНсОРОМ ФОРУМУ?

�ні   �так

1. ПЕРсОНАЛЬНІ ДАНІ:

�банківська діяльність 

�фондовий ринок 

�інше (просимо зазначити): 



ІМ’Я ТА ПРІЗВИщЕ

посада                                                                                                                                                                   телефон

компанія                                                                                                                                                              Єдрпоу

сфера діяльності

особистий e-mail

адреса для висилання книги/календаря

сфера діяльності:     �виробництво  �послуги                       �торгівля

основна продукція/послуги:

1)                                                                                                                                                            2)

3)                                                                                                                                                            4)

ОсНОВНІ ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ДО ЕКОНОМІЧНОГО УсПІХУ:

�забезпечення сировиною

�доступ до кредитів  

�бюрократія

�відсутність інновацій, ноу-хау   

ТЕПЕРІШНІЙ ЕТАП  В ДІЯЛЬНОсТІ ПІДПРИєМсТВА:

�розвиток

�тренінги персоналу 

�пошук партнера 

ЕФЕКТИВНІсТЬ ЛЬВІВсЬКОЇ ТПП:

 причини вашого членства у львівській тпп:

Чи справдились ваші очікування?          �так                                �ні, оскільки: 

ЯКІ ПОсЛУГИ ВИ Б ХОТІЛИ ОТРИМАТИ ВІД ЛЬВІВсЬКОЇ ТПП?

ПОсЛУГИ/ЗАХОДИ: 

якими послугами лтпп ви користувалися / в яких заходах лтпп ви брали участь упродовж останнього року?

�експертні послуги 

��консультації з питань підприєм- 

ництва  та зовнішньої торгівлі

�семінари

�круглі столи

ВАШЕ ЗАГАЛЬНЕ ВРАЖЕННЯ ВІД ДІЯЛЬНОсТІ ЛЬВІВсЬКОЇ ТПП:

НЕЗНАЧНЕ/сЛАБКЕ      1  2  3  4  5  6  ЗНАЧНЕ ТА ХОРОШЕ

ДАТА                                                                                                                                                      ПІДПИс, ПЕЧАТКА                                                                                                                                                      

�високий рівень податків

�кваліфікація персоналу  

�глобальна конкуренція

�нестабільність законодавства        

�спад

�залучення нових інвестицій 

�оптимізація 

�відновлення

�обмежений попит

�трудові конфлікти 

�політична ситуація 

�інше                  

НА ДОПОМОГУ ВАШОМУ БІЗНЕсУ!                           Анкета-опитування 

�виставки       

�конкурси       

�бізнес-зустрічі      

�інформаційні послуги     

�зарубіжні бізнес-місії 

�рекламні послуги      

�пошук партнерів      

��правова підтримка,  

третейський суд

�інші, вкажіть які:

БІЛЬШОГО 
ВИМАГАЙ!
З початком нового кален-
дарного року ми розпочали 
новий цикл роботи над по-
слугами для членів Львів-
ської ТПП.
Аби надавати Вам корисні 
для роботи послуги та про-
дукцію, проводимо опиту-
вання, яке стане частиною 
маркетингового досліджен-
ня для покращення роботи 
ЛТПП.
Ніхто, крім Вас, краще не 
вкаже на проблеми, реко-
мендації та пропозиції, які 
можна вирішити для Вас 
з допомогою роботи Па-
лати. Тому щиро просимо 
Вас приділити 5 хвилин та 
заповнити цю анкету. Це 
стає Вашим простим та ді-
євим особистим внеском у 
розвиток підприємництва 
Львівщини.

Дякуємо!
З повагою,

Юрій Булик,
головний редактор 

«Зовнішньоекономічного 
кур’єра»

P.S. Кожен з Вас, хто наді-
шле заповнену анкету  на 
поштову адресу Палати, 
факсом  або на e-mail, га-
рантовано отримає один з 
трьох подарунків на вибір 
(необхідне зазначте). 

��Календар до 200-ліття 
Т.Г.Шевченка

��Посібник «Успішний   
експорт до країн ЄС»

��Посібник «Як започат-
кувати власну справу».

ваша думка – важлива для нас!
електронну адресу, вказану 
у цій анкеті, буде внесено в 
електронну підписку онов-
леного сайту палати з метою 
своєчасного отримання інфор-
мації про події, що плануються 
організацією.



Посібник 
«Як започаткувати 

власну справу»



 Календар 
до 200-ліття 

Т.Г.Шевченка  



Посібник  
«Успішний експорт  

до країн єс»   
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�оптимізація 

�відновлення

новини. палата

МІЖНАРОДНА ВИсТАВКА юВЕЛІРНИХ ПРИКРАс І ГОДИННИКІВ

МІЖНАРОДНА БУДІВЕЛЬНА ВИсТАВКА BAUTEC 2014

БАЗОВЕ НАВЧАННЯ ТА ПІДВИщЕННЯ КВАЛІФІКАцІЇ 
ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ З КОНКУРсНИХ ТОРГІВ

НАВЧАННЯ ПОсАДОВИХ І сЛУЖБОВИХ ОсІБ 
ПІДПРИєМсТВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАцІ

ЛьвІвськІ ПІдПриємцІ ПознаЙомиЛися з 
беЛьгІЙськоЮ комПанІєЮ з виробництва цукру
7 листопада 2013 року в рам-
ках українсько-бельгійської 
співпраці відбулася презен-
тація бельгійської компа-
нії «Belgian «T» Brand», яка 
входить до групи німець-
ко-бельгійської компанії 
«Sііdzucker Group».
Компанія ознайомила зі 
своїм підприємництвом та 

Пропонуємо спеціалізова-
ним компаніям унікальну 
можливість відвідати Між-
народну будівельну вистав-
ку BAUTEC 2014.
дата проведення: 18-21 лю-
того 2014 р.
місце проведення: BERLIN 
MESSE, Берлін, Німеччина.
Виставка BAUTEC прово-
диться більше п'ятнадцяти 
років, є ключовим симпозі-
умом лідерів світової інду-
стрії будівництва. Саме тут 
Вам не тільки продемон-
струють нові технології, але 
й доступно розкажуть про 
їх переваги.
На виставці BAUTEC Ви 
зможете знайти відповід-
них партнерів для бізнесу з 
багатьох країн світу, а також 
зацікавити інвесторів свої-
ми проектами в будівельній 
індустрії.

Львівська ТПП продовжує 
на постійній основі про-
водити базові навчання та 
підвищення кваліфікації 
членів комітету з конкурс-
них торгів. 
Такі навчання відбуваються 
з регулярністю один раз на 
місяць. Чергові навчання 
заплановані на 18 – 21 люто-
го 2014 року.
Також проводяться виїзні 
семінари на базі підприєм-
ства замовника. 
Вартість базового навчання 
для одного представника 

Учбово-консультаційний 
центр ЛТПП проводить  на-
вчання посадових і службо-
вих осіб підприємств з пи-
тань охорони праці.
Відповідно до ст. 18 Зако-
ну України «Про охорону 
праці» посадові особи, які 
пов'язані з організацією 
безпечного ведення робіт, 
під час прийняття на робо-
ту і періодично, один раз на 
три роки, повинні пройти 
навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці.
Львівська торгово-промис -

продукцією представни-
ків компаній, що замають-
ся роздрібною та оптовою 
торгівлею; менеджерів 
кондитерських та хлібо-
пекарських підприємств, 
супермаркетів, представ-
ників мереж з продажу чаю 
і кави, пивоварних заводів, 
дистриб'юторів та агентів, 

які працюють у цьому 
напрямку. 
Учасники заходу обговори-
ли можливість налагоджен-
ня співпраці у форматі B2B, 
а також провели двосто-
ронні зустрічі з компанією 
«Belgian «T» Brand» на під-
приємствах Львівщини.

Запрошуємо Вас відвідати 
Basel World 2014 – вистав-
ку-ярмарок, на якій будуть 
представлені найвідоміші 
світові годинникові та юве-
лірні бренди, а також по-
слуги компаній із суміжних 
галузей, в тому числі й тих, 
чия діяльність пов'язана з 
дорогоцінним камінням. 
Захід приваблює не лише 
фахівців галузі, але й ко-
лекціонерів, засоби масової 
інформації, а також безліч 
представників оптової та 
роздрібної торгівлі з усього 
світу. 
У 2014 році організатори за-
ходу очікують, що кількість 
відвідувачів виставки Basel 
World 2014 становитиме 
не менше 100 000 чоловік, а 
свою продукцію тут пред-
ставлять не менше 2000 
компаній з різних країн 
світу.
Basel World 2014 – це шість 
виставкових залів, які все-
редині додатково поділені 
на сегменти. Відвідувачів 
міжнародної виставки-яр-
марку чекає справжнє бар-
висте шоу від найвідоміших 
брендів галузі.
Основні тематичні розділи, 
які будуть представлені на 
виставці Basel World 2014:
• годинники;

контакт:
Наталія 
карпенчук-конопацька
тел./факс: (032) 297-07-49, 
mail: natalya@cci.lviv.ua;
Володимир кебало
тел./факс: (032) 297-07-49 
mail: kebalo@cci.lviv.ua

контакт: Цебеняк Юлія 
тел./факс: +38 032 297 05 61, 
                  + 38 097 371 12 38 
e-mail: turyzm@cci.lviv.ua

За додатковою інформацією 
звертатися в учбово-
консультаційний центр ЛТПП: 
Тел.: +38 032 225 69 56, 
295 51 83, 
e-mail: centr@cci.lviv.ua

• ювелірні прикраси;
• вироби зі срібла;
•  вироби з дорогоцінним 

камінням;
•  вироби з перлами.
У рамках бізнес-місії учас-
ники відвідають м. Дрезден 
(Німеччина), м. Нюрнберг 
(Німеччина), м. Кольмар 
(Франція), м. Базель (Швей-
царія), м. Страсбург 
(Фран ція).
дата поїдки: 26.03.2014 
– 31.03.2014 
вартість участі у бізнес-мі-
сії становить € 885.
у вартість входить: 
•  переїзд Львів – Дрезден – 

Кольмар – Базель – Страс-
бург – Нюрнберг – Львів;

•  проживання в готелі в 
м. Дрезден, Німеччина 
(1ніч), м. Кольмар, Фран-
ція (3 ночі), м. Нюрнберг, 
Німеччина (1 ніч);

•  трансфер:  готель – вистав-
ка – готель; 

•  вхідні квитки на виставку.

тематичні стенди вистав-
ки BAUTEC 2014:
•  будівельна хімія та захист 

поверхонь;
•    будівельна техніка та ін-

струменти, пристрої та 
системи;

•    будівельні матеріали, 
протипожежні системи, 
покрівля, будівництво 
фасадів;

•   електротехніка;
•  вікна, двері, ворота;
•  дерев'яне будівництво, 

будівництво зі збірних 
елементів; 

•    техніка й обладнання для 
висотних робіт;

•  системи опалення, каміни, 
витяжки;

•  внутрішнє оздоблення 
приміщень;

•  підземне будівництво.
терміни поїдки на вистав-
ку BAUTEC 2014: 19 – 22 

лютого 2014 року.
вартість участі у бізнес-мі-
сії - 370 євро.
у вартість входить: 
•  автобусний переїзд 

Львів-Берлін-Львів;
•  проживання в готелі 4* в 

центрі Берліну зі снідан-
ками (3 ночі в двомісному 
номері, одномісне розмі-
щення під запит);

•   трансфер до виставки;
•  вхідні квитки та детальна 

карта.
додатково сплачується:
•  вартість послуг по оформ-

ленню документів для візи.
Детальнішу інформацію 
можете отримати у Львів-
ській ТПП.

від організації становить 
1300 грн. 
Вартість підвищення квалі-
фікації одного представни-
ка від організації становить 
720 грн. 
Учасники заходу після за-
кінчення навчання отриму-
ють свідоцтво державного 
зразка. 

детальну інформацію 
мо ж на отримати на сай-
ті ЛтПП, а також за тел.: 
032-295-51-83 та e-mail: 
valkanna@cci.lviv.ua 

лова палата отримала відпо-
відний дозвіл для проведен-
ня таких навчань (Свідоц-
тво Держгірпромнагляду 
України про внесення до 
Переліку суб’єктів госпо-
дарювання, які здійснюють 
навчання з питань охорони 
праці посадових осіб №80.1-
14-16-004.11 від 14.12.2011 
року). Після проходжен-
ня відповідних курсів та 
успішної здачі іспиту слуха-
чі отримають посвідчення.
Дата проведення навчання:  
25 - 27 лютого 2014 року.

місце проведення: 
приміщення Львівської 
торгово-промислової па-
лати (м. Львів, Стрийський 
парк, 14).
вартість навчання:
280 грн з Пдв.

BAsEl World 2014: 
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4-6 ЛюТОГО
NAHB (National Association 
of Home Builders) 
International Builder’s Show 
2014 – Міжнародна вистав-
ка цивільно-житлового бу-
дівництва і технологій (Лас-
Вегас, штат Невада).

15-18 БЕРЕЗНЯ 
International Home + 
Housewares Show 2014 – 
Міжнародна виставка това-
рів для дому (Чикаго, штат 
Іллінойс).

7-10 КВІТНЯ 
The 2014 NAB Show® - ви-
ставка інноваційних техно-
логій у сфері електронних 
ЗМІ (для теле-, радіо- та 
інтернет-мовлення) (Лас-
Вегас, штат Невада).

новини. палата

17-20 ТРАВНЯ
Hotel-Motel Show (NRA 
Show) 2014 – Міжнародна 
виставка індустрії гостин-
ності та готельно-ресторан-
ного бізнесу (Чикаго, штат 
Іллінойс).

18-20 ЧЕРВНЯ
InfoComm International® 
2014 – щорічна Міжна-
родна конференція та ви-
ставка професійних то-
варів для споживачів та 
дистриб’юторів аудіовізу-
альних та інформаційних 
комунікацій (Лас-Вегас, 
штат Невада).

29 ЧЕРВНЯ – 1 ЛИПНЯ
Summer Fancy Food Show 
2014 – Міжнародна літ-
ня виставка делікатесних 

Львівська торгово-промислова палата запрошує керівників підприємств та всіх охочих відвідати 
спеціалізовані виставки у сША упродовж 2014 року, надаючи супровідну допомогу в підготовці 
необхідних документів та оформленні віз. 

Письмові ПЕРЕКЛАДИ  з іноземної та на іноземну мову 
(англійська,  польська, німецька, французька, 
чеська, угорська та ін.) 
усі документи завіряються  печаткою львівської тпп.

вартість перекладу 1 стандартної сторінки   
(1860 др.знаків) становить : 
   від 66 грн (разом із пдв) – з іноземної мови
   від 72 грн (разом із пдв) – на іноземну мову.
Усний послідовний і синхронний переклад, оренда апаратури для синхронного 
перекладу. Підготовка документів для РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ МАРКИ в Укрпатенті, а 
також  допомога у продовженні попередньо виданого свідоцтва.
вартість підготовки пакету становить 1200 грн (разом з пдв)
вартість послуг з продовження дії свідоцтва 840,00 грн (разом з пдв)

Штриховий код – перш за все, практичний 
інструмент, завдяки якому здійснюються облікові 
операції під час поставок та продажу товарів. 
Підприємство торгівлі просто не матиме змоги 
обліковувати товар без штрихового коду GS1. 

Тому штриховий код, що присвоїла GS1 Україна, 
буде дійсним у будь-якій країні світу.

представництво асоціації товарної нумерації україни 
"джіес1-україна" (GS1 UKRAINE) при львівській тпп:

� здійснює підготовку документів та укладає відповідні 
договори про асоційоване членство в асоціації та 
участь в системі GS1, а також додаткові угоди до них;

� сприяє оформленню заявок щодо присвоєння та 
перереєстрації ідентифікаційних номерів GS1;

� здійснює нагляд за відповідністю застосування 
ідентифікаційних номерів, маркування штрихкодовими 
позначками товарів, інших об’єктів обліку та 
застосування стандартів електронного обміну даними 
системи GS1 вимогам чинного законодавства україни, 
державних стандартів україни, специфікацій GS1 та 
асоціації. 

Контакт: Лілія Возняк
79011, м. Львів, 
стрийський парк, 14,
т./факс: +38 032 276 46 11,
 моб. т.: +38 067 710 28 19

ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ 
КОМУНІКАцІЇ, щО БАЗУюТЬсЯ НА 

ВсЕсВІТНІХ сТАНДАРТАХ Gs1

перекладаЦькі послуги для БіЗнесу

Контакт: Вікторія Хусточка
тел.: +38 032 276 66 40,  е-mail:  vita@cci.lviv.ua

продуктів харчування 
(Нью-Йорк).

2-5 ЛИсТОПАДА
PACK EXPO International 
2014 – Міжнародна вистав-
ка технологій переробок та 
пакувальних рішень (Чика-
го, штат Іллінойс).
Відвідувачі виставок мати-
муть змогу взяти участь у 
безкоштовних освітніх за-
ходах (семінарах, оглядах 
технологій, конференціях 
тощо), а також урочистих 
прийомах для іноземних 
відвідувачів.
Вартість послуг Львівської ТПП 
– 9500  грн  (з ПДВ), що включає:
·   підготовку документів для 
отримання візи США;

·   консульський збір;
·   отримання запрошення;
·   медичне страхування;
·   замовлення співбесіди у 
Посольстві США;

·   вхідні квитки на всі дні ви-
ставок та участь у заплано-
вах заходах.

контактна особа ЛТПП: 
Наталія 
карпенчук-конопацька 
тел./факс: (032)-297-07-49, 
e-mail: Natalya@cci.lviv.ua

НОВІ ЧЛЕНИ  ЛТПП:
ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИєМсТВО 
«НОВІ ОБРІЇ»

пр. в.чорновола, 43а, 
м. Львів, 79058
директор: мирослав володими-
рович ПанчиШин
тел.: +38 032 252 05 43
е-mail: skylines2.lviv@gmail.com 

Види діяльності: надання по-
слуг з перекладу, консульту-
вання  з питань інформатизації.

АДВОКАТсЬКЕ 
ОБ’єДНАННЯ «юРИДИЧНА 
ФІРМА «ГРИНЧУК МАЗУР 
ТА ПАРТНЕРИ»
вул. винниченка, 12, 
м. Львів, 79008
керуючий партнер: 
андрій миколайович гринчук
тел.: +38 032 242 24 80, 
факс: +38 032 242 24 81

е-mail: office@law-hmp.com
www.law-hmp.com

Види діяльності: юридичні по-
слуги, адвокатська діяльність. 

ТОВАРИсТВО З ОБМЕЖЕНОю 
ВІДПОВІДАЛЬНІсТю 
«РОМУс-ПОЛІГРАФ»

вул. б.Хмельницького, 119б,
м. Львів, 79052
директор : Ігор орестович 
ХоЛод 
тел.:(032) 231 95 20 
факс: (032) 231 95 15 
e-mail: romus@romus-poligraf.
com,  romus poligraf@mail.ru
www.romus-poligraf.com

Види діяльності: торгівля 
канцтоварами, папером, по-
бутовою хімією, виробництво 
поліграфічної продукції. 

ВІТАєМО!
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«кредобанку» Присвоєно 
кредитниЙ реЙтинг на рІвнІ UAAA

При визначенні рейтингів 
РА «Стандарт-Рейтинг» 
взяло до уваги багаторіч-
ний досвід роботи бан-
ку, його частку на ринку 
та клієнтську базу, міцні 
позиції на банківському 

ринку та особливо сильні 
позиції у західних облас-
тях України, а також те, 
що «Кредобанк» є банком 

із найбільшою польською 
інвестицією у банків-
ську установу України – у 
структурі акціонерного 
капіталу банку інвести-
ції стратегічного акціо-
нера PKOBankPolskiS.A. 

складають 99,6%. Також 
було враховано те, що 
«Кредобанк» увійшов у 
четвертий квартал 2013 

року із помітним запа-
сом нормативів капіталу. 
Зокрема, норматив адек-
ватності регулятивного 
капіталу (Н2) станом на 
1 жовтня виконувався із 
запасом 4,43 п.п. Норма-
тив співвідношення ре-
гулятивного капіталу до 
сукупних активів банку 
(Н3) станом на 1 жовтня 
виконувався із запасом 
3,01 п.п., а регулятивний 
капітал Банку за 9 місяців 
2013 року збільшився на 
1,91%.

Агентство наголошує, що 
одним із ключових фак-
торів, який впливає на 
кредитний рейтинг ПАТ 
«Кредобанк», є високий 
рівень зовнішньої під-
тримки від стратегічного 
акціонера банку — PKO 
BankPolskі S.A., що є най-
більшим банком Польщі 
з державним капіталом 
та є лідером банківського 
ринку країни. На думку 
РА «Стандарт-Рейтинг», 
рівень підтримки акціо-
нера у минулому було не 

раз доведено на практи-
ці, а сам PKO BankPolskі 
SA був віднесений агент-
ством до категорії бан-
ків з активним ринком 
акцій, діяльність яких 
частково контролюється 
державою.

з повною версією рей-
тингового дослідження 
банку можна ознайоми-
тись на сайті 

www.kredobank.com.ua  

Українське рейтингове агентство «Стандарт-рейтинг» присвоїло ПАТ «Кредобанк» 
довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uaAA зі 
стабільним прогнозом. В офіційному повідомленні агентства відзначено, що банк  або  
окремий  борговий  інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою  
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими   позичальниками або борговими 
інструментами. Агентство також присвоїло «Кредобанку» короткостроковий кредитний 
рейтинг на найвищому рівні – uaK1 та  найвищий рейтинг депозитів – ua.1.

Дмитро Крепак, голова правління ПАТ «Кредобанк»:
Присвоєння «Кредобанку» високих рейтингів за національною 
шкалою вкотре підтверджує надійність банку та його високу 
спроможність виконувати всі зобов’язання перед клієнтами, 
вкладниками та партнерами. «Кредобанк» має постійну підтримку 
з боку стратегічного акціонера – найбільшого банку Польщі 
PKOBankPolskiS.A., що за весь період роботи в Україні інвестував у банк 
понад 270 мільйонів доларів. Зокрема, у грудні цього року «Кредобанк» 
отримав від акціонера додаткову фінансову підтримку в еквіваленті 
170 мільйонів гривень.

Крістіан Герке, керівник виставки:
 «Ми задоволені: до Берліну в цьому році з'їхалося 1650 
учасників з 70 країн. Робота виставки була дуже активною,  
деякі фірми вже виявили бажання приймати участь у 
заході в 2015 році». 

Про агровиставку у берЛІнІ

У Берліні пройшла най-
більша в світі агровис-
тавка "Зелений тиждень 
- 2014".
Львівська ТПП цього 
року також організувала 
українську делегацію до 
Німеччини. У складі деле-
гації були представники 
ТзОВ «Прикарпатхліб-
сервіс», ПП Мокоша та 
керівники інших галузе-
вих підприємств області. 
Цей захід з кожним роком 
стає все більш популяр-
ним серед українських 
підприємств.

Замовляйте каталог за тел: 0 800 501 969 
або при здійсненні першого замовлення!
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Ганна Приймак, генеральний директор ТДВ «Галант»

упродовж довгого періоду я представляю лтпп у 
Бродівському районі, співпрацюю з палатою доволі 
довгий час. Це і робота в комітетах, один з яких мені 
випала честь очолити, й інші види робіт, зокрема ті, що 
стосуються галузі легкої промисловості. 
не буду хвалити цю організацію, бо я їх хвалю кожен 
день. сьогодні хочу трішки покритикувати. ми і надалі 
будемо співпрацювати з чинним президентом, із ново-
обраною радою, адже це найпрестижніша та найвпли-
вовіша бізнес-організація.  однак додам, що потрібно 
більше прозорості, поінформованості щодо роботи 
ради та президії серед членів палати, особливо тих, що 
знаходяться в регіонах. Це потрібно для того, щоб не 
виникало двояких трактувань подій, як це було напе-
редодні виборів президента. я не звикла до такого, бо 
якщо хтось новий хотів зайняти посаду президента, то 
це мало робитися відкрито, з конкретною програмою, 
а не приховано, видзвонюючи по всіх районах, вико-
ристовуючи адмінресурс для тиску на членів палати.

20 ГРУДНЯ 2013 Р. У ЛЬВОВІ В КОНФЕРЕНц-ЗАЛІ ГОТЕЛю "сУПУТНИК" ВІДБУЛИсЯ ЗВІТНО-ВИБОРЧІ ЗБОРИ ЛЬВІВсЬКОЇ ТПП

Олег Денис, віце-президент Компанії «софтсерв»

мені дуже приємно підкреслити, що в торгово-про-
мисловій палаті за останні роки почався надзвичайно 
позитивний рух промоції нашої галузі, яка була неви-
димою для наших клієнтів на львівщині. ми відчули це 
на собі персонально. Завдяки палаті в нас відбулося 
багато переговорів з бельгійцями, німцями; відбулася 
зустріч з промоутерами в канаді. про нас дізналися. 
оскільки я бачу позитивні результати співпраці з пала-
тою – ми, сподіваюся, продовжимо цей рух. 

Ярослав Рущишин, керівник ВАТ «Троттола» 

я б хотів побажати, щоб ми ставали справжніми влас-
никами цієї організації. ми повинні побудувати стра-
тегію роботи торгово-промислової палати і оцінювати 
керівництво, яке буде обране після виконання тих по-
казників. також потрібно брати участь у конкуренції, 
більш глобальній, навіть між регіонами україни. я б 
хотів поставити перед нашою палатою амбітне завдан-
ня: львівська область має бути першою, конкурентоз-
датною областю в україні. а це, як ніщо інше, – функція 
торгово-промислової палати. я не знаю, якою буде 
нова стратегія розвитку області, але палата – перший 
інструмент досягнення успіху у підприємництві на 
львівщині.

під час заходу заслухано звіт президента палати дмитра афтанаса про 
діяльність лтпп за останні 5 років та звіт голови ревізійної комісії  во-
лодимира Цьвоха. своїми враженнями про роботу палати за звітний 
період поділились і члени палати –  керівники підприємств львівщини.

У підсумку роботу Палати визнано задовільною.  
У ході зборів обрано також новий 32 особовий склад Ради.
Рада обрала на новий термін діючого президента 
Дмитра Афтанаса.
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Валерій Король, директор Департаменту міжнародних еконо-
мічних зв’язків ТПП України

керівництво тпп україни з повагою ставиться до всіх 
працівників львівської палати – справжніх професіо-
налів. критеріями оцінки тут є  результати роботи цієї 
організації. Чимало регіональних палат не можуть по-
хвалитися таким всебічним зростанням показників, 
ба, навіть зберегти ті позиції, які в них були. а вашій 
палаті це вдалося. Хочу ще сказати, що декілька років 
тому ми вважали львівську палату «міцненьким серед-
нячком», а сьогодні – це один із лідерів нашого пала-
тівського ґрунту. і не поставити це в заслугу керівни-
цтву і самому колективу я просто не можу, бо це було 
б необ’єктивно. 
Ще один оціночний критерій: якби не було співпраці 
між лтпп і керівництвом області, хіба хтось довірив 
би проведення  серйозних заходів, коли, скажімо, по-
ставлено на карту престиж усього регіону, престиж 
місцевого бізнесу, престиж місцевої влади. наприклад: 
підготовка до Хіі економічного саміту «україна – поль-
ща» довірена лтпп. 

Валентина Шулевська,  керуючий Західним комерційним макро-
регіоном ПАТ «Укрсоцбанк»

два роки – це невеликий проміжок часу для пізнання 
роботи палати. але я маю великий досвід роботи з різ-
ними владами і можу оцінити той рівень управління, 
який є в лтпп. Це професійна команда людей, які мо-
жуть багато зробити, прагнуть до вдосконалення та які 
хочуть змінювати львівщину на краще. 

Олег Никулишин,  генеральний директор ТзОВ «Маркет 
Універсал Лтд»

З нашою торгово-промисловою палатою я 
«пов’язаний» ще з молодих років: коли займався по-
стачанням «Бітнера», прибіг до дмитра дмитровича, 
бо ми не могли знайти контейнер. тут мені допомогли і 
від того часу ми різносторонньо співпрацюємо. 
Ще хочу сказати, що мені було приємно, коли позитив-
но оцінили нашу роботу. Це те, що відрізняє львівський 
бізнес, адже це середній бізнес, у нас немає олігархів, 
у нас немає якихось великих кланів. тому-то він і виріз-
няється своєю інтелігентністю. і тому дуже хотілося б, 
щоб і надалі організація, яка представляє наше середо-
вище на усіх рівнях, працювала відкрито та прозоро. 

ДМИТРО АФТАНАс:

 «Шановні колеги! Спасибі вам за вираження позицій та за присутність на Загальних збо-
рах членів Львівської торгово-промислової палати. Щиро вдячний за довіру та підтрим-
ку, яку ви висловили колективу Львівської ТПП та мені особисто. Приємно, що багато-
річну роботу організації, якою мені доводиться керувати, оцінено  позитивно і те, що 
ми рухаємось у правильному напрямку. Підтвердженням цього є і факт присутності на 
зборах понад 70% її членів.
Важливо, що підприємці Львівщини чітко знають свої переваги та мають свідоме розу-

міння процесів, які відбуваються в українському бізнес-середовищі. Усе це додає впевненості у значенні ролі малого 
і середнього бізнесу для економічного розвитку нашого регіону.
Не менш  важливою для нас була і конструктивна критика деяких моментів роботи Палати, пропозиції та реко-
мендації щодо розвитку ЛТПП. Зі свого боку хочу запевнити, що усі наведені вами аргументи ми уже проаналізували 
та врахуємо у нашій подальшій роботі. Ми і надалі відкриті для ініціатив, питань та завдань з вашого боку, які 
варто вирішувати спільними зусиллями.
У новому році Львівською ТПП уже заплановано чимало цікавих заходів та подій, до активної участі у яких всіляко 
заохочую та запрошую!»



КОРОТКОТРИВАЛА ПЕРЕВАГА
Сьогодні досягти довготривалої переваги у конкурен-
ції  майже неможливо. У світі, що швидко змінюється, 
компанії потребують нових засад опрацювання власної стратегії 
розвитку.
попередній підхід до розробки стратегії втратив свій сенс. впродовж 
великого періоду часу діловий світ «був помішаний» на побудові тривалої 
конкурентної переваги. Ця концепція є квінтесенцією більшості підручників, 
присвячених стратегії; вона також є фундаментом інвестиційної стратегії 
підприємця та філантропа уорена Баффета, а також успіхів «найбільш 
дивовижних» фірм. Звичайно, здобуття тривалої переваги – це непоганий 
задум. Було б чудово вести конкурентну боротьбу такими методами, які 
інші компанії не в змозі наслідувати. навіть сьогодні існує чимало фірм, що 
вміють здобувати сильні позиції на ринку і зберігати їх протягом довгого 
часу (General Electric, IKEA, Unilevel, нігерійський будівельний концерн Julius 
Berger та ін.). однак, рідкістю є випадки, коли підприємство змогло втримати 
справді довготривалу перевагу на ринку. конкуренти та клієнти сьогодні 
стали непередбачуваними, а кордони між галузями – все менше чіткими. 
наслідком такої ситуації є добре знані процеси сьогодення: цифрова 
революція, «одновимірність» світу, менша кількість вхідних бар’єрів на 
новий ринок, глобалізація.
незважаючи на це, стратегія є необхідною для проблемних галузей, таких 
як: побутова електроніка, швидкозмінні клієнтські переваги, телебачення, 
фото- та видавнича справи тощо. компанії-лідери цих галузей все одно 
можуть бути конкурентноспроможними, якщо не будуть дотримуватися 
одних і тих же засад. у світі, де конкурентна перевага часто минає швидше, 
ніж за рік, підприємства не можуть собі дозволити опрацьовувати одну 
довготривалу стратегію упродовж декількох місяців. аби бути попереду, 
фірми повинні безперестанно приймати нові стратегічні ініціативи, 
знаходячи та одночасно використовуючи при цьому миттєві конкурентні 
переваги. Хоча кожне з цих джерел приносить швидкоплинну користь, 
у підсумку – надовго забезпечить компанії домінуючу позицію на ринку. 
підприємства, які зрозуміли цей принцип, – такі, як американський концерн 
Milliken&Company (текстильна та хімічна галузі), глобальний постачальник 
іт-послуг Cognizant та логістична компанія Brambles, що в австралії, – уже 
не дотримуються думки про те, що у бізнесі стабілізація є нормою. Ці фірми 
навіть виключили стабілізацію зі своєї мети.  навпаки, вони намагаються 
впроваджувати постійні зміни, щоб уникати небезпечного бізнес-
закостеніння. стратегію розглядають зовсім по-іншому. відповідно до цього, 
місія таких компаній є більш рухомою, більшою мірою сконцентрованою 
на потребах клієнтів і менше прив’язаною до галузі. Її формулюють теж по-
іншому. адже дивляться на ситуацію боротьби з конкурентами під іншим 
кутом зору, використовують інші методи оцінки нових бізнес-шансів, а 
також мають правильний підхід до інноваційних процесів.
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Побудова конкурентної 
переваги починається з 
процесу ініціювання, коли 
фірма вбачає шанс і мобілі-
зує засоби, аби його вико-
ристати. У цій фазі підпри-
ємство потребує людей, які 
зуміють заповнити помис-
лами пусті аркуші паперу, 
люблять експериментувати 

АНАТОМІЯ 
КОРОТКОТРИВАЛОЇ 
ПЕРЕВАГИ
кожна конкурентна 
перевага, незалежно 
від того, чи триває 
вона два сезони, чи дві 
декади, має той самий 
цикл (див. мал.: Цикл 

короткотривалої переваги). І коли джерела переваги змінюються 
як у калейдоскопі, компанії повинні входити у цей цикл частіше 
та набагато швидше. Вони повинні також розуміти його 
початкові та кінцеві етапи краще, ніж це було потрібно у випадку 
утримування сильних позицій упродовж багатьох років.

Аби бути попереду, фірми повинні 
безперестанно приймати нові 
стратегічні ініціативи, знаходячи та 
одночасно використовуючи при цьому 
миттєві конкурентні переваги.
Теорія стратегії як і дійсність сьогодні 
знаходяться у зворотній точці відліку. 
Науковці, які займаються стратегією, 
повинні змиритися з тим, з чим давно 
зіштовхнулося більшість практиків: 
тривала конкурентна перевага 
сьогодні є винятком, а не правилом. 
Новим стандартом є миттєва перевага.

КОРОТКО
Головна ідея науки про стратегію – тобто припущення, що успіх виникає у 
результаті досягнення виняткової конкурентної позиції та утримування її 
протягом тривалого часу – не підходить до умов, в яких більшість компаній 
працює сьогодні. Тому вони повинні освоїти підхід короткотривалої переваги, 
навчитися раз за разом впроваджувати нові стратегічні ініціативи, а також 
створити портфель джерел переваги, які можна швидко розбудовувати та 
швидко залишати. Проте успіх у таких умовах вимагає комплексу нових 
операційних здібностей.

сТРАТЕГІЯ НА 
БУРХЛИВИЙ  ПЕРІОД 

ЯК БУТИ У ВИГРАШІ, КОЛИ ПЕРЕВАГА ШВИДКО МИНАє

академія БіЗнесу

ТЕМА НОМЕрА

та приймати неординар-
ні рішення, але почасти 
нудяться у структурах, 
необхідних для управління 
величезними, складними 
корпораціями.
Під час наступної фази, зва-
ної інтенсифікацією, відбу-
вається розвиток бізнес-за-
думу у ширшому масштабі. 

Для ре-
а л і з а ц і ї 
ц ь о г о 
п е р і о д у 
необхід-
но залу-
чити лю-
дей, які 

зможуть протягом певного 
часу накопичити необхідні 
засоби відповідної якості і 
використати шанс, закладе-
ний у задумі.
Наступною, якщо компанії 
поталанило, є фаза експлу-
атації конкурентної перева-
ги, під час якої отримуємо 
дохід та збільшуємо свою 

долю ринку, а також спону-
каємо конкуренцію до пев-
ної реакції (наслідування, 
пошук власних стратегій 
тощо). Тут потребуємо пра-
цівників, які розуміються 
на здійсненні об’єднання та 
злиття, уміють аналітично 
мислити та використову-
ють ці властивості під час 
прийняття рішень, а також 
мають досвід у реалізації 
процесів збільшення ефек-
тивності. Практично кожна 
компанія з твердою позиці-
єю на ринку оперує таким 
персоналом.
Успіх ініціативи, впро вад-

же ної компанією, є причи-
ною натиску конкуренції, 
що в результаті послаблює 
конкурентну перевагу. 
Тому фірма знову повинна 
конфігурувати свої джерела 
переваги. Вона не повинна 
втрачати своєї «свіжості». 
Для цього потрібні люди, 
які не бояться радикальних 
змін бізнес-моделі, та які не 
використовують ті самі за-
соби під час реалізації но-
вих заходів.
Існують ситуації, коли пе-
ревага зникає, що змушує 
організацію входити у фазу 
виходу. Джерело переваги, 
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цИКЛ КОРОТКОТРИВАЛОЇ ПЕРЕВАГИ
компанії, що працюють у галузях, які динамічно змінюються, повинні нав читися швидко 
переходити чергові етапи циклу розвитку конкурентної переваги. вони потребують 
навичок постійного опрацювання нових ініціатив і управління ними. але більшість з цих 
переваг має коротке життя.
     ДОХОДИ

                                 

академія БіЗнесу

яким ми користувалися 
дотепер, не має засобів до 
існування, проте, якщо це 
потрібно, ми його можемо 
використовувати у джерелі 
наступного покоління. Для 
управління цим процесом 
потрібні безкомпромісні 
люди, які вміють приймати 
емоційно важкі рішення.
Зі зрозумілих причин під-
приємства, які досягли 
певного рівня зрілості, пе-
реважно налаштовані на 
реалізацію фази експлуата-
ції.  Однак, якщо фірма хоче 
генерувати постійний на-
прямок переваги, вона має 
перед собою ще складніше 
завдання і повинна коорди-
нувати багато неспорідне-
них завдань.
З ПОГЛЯДУ
БРУТАЛЬНОЇ ПРАВДИ

Власники компаній зрідка 
цінують та позитивно оці-
нюють менеджерів першої 
ланки, які інформують їх 
про можливість загрози, 
чи про те, що корпоратив-
ні переваги слабнуть. Для 
топ-менеджменту вигідні-
ше підтримувати існуючі 
переваги доти, допоки про-
блема не буде настільки оче-
видною, що не буде іншого 
вибору для компанії. Саме 
такою є ситуація у концер-
нах ІВМ, Sony, Nokia, Kodak 
та низці інших, де з’явилися 
великі проблеми, незва-
жаючи на численні попе-
редження працівників, які 
мали безпосередній кон-
такт із клієнтами. 
Щоб бути конкурентно-
здатним в економіці, що 
базується на короткотрива-
лих перевагах, ви повинні 
реально оцінити, чи існуючі 
джерела переваги фірми не 
несуть в собі загрози. За-
питайте себе, яке з поданих 
нижче повідомлень влучно 
описує ваше підприємство:

Щоб конкурувати в 
економіці, що базується на 
короткотривалих перевагах, 
ви повинні реально оцінити, 
чи існуючі джерела переваги 
фірми не несуть в собі 
загрози.

Підприємства повинні 
приймати швидкі і по змозі 
влучні рішення, замість того, 
щоб вести докладні, але 
повільні розв’язання над 
шансами.

•  Не купую продуктів чи по-
слуг власної фірми.

•  Інвестуємо стільки ж або 
й більше, але не досягаємо 
ані більшої націнки, ані 
приросту доходів.

•  Клієнти щораз частіше 
роблять висновки, що де-
шевші або простіші роз-
в’язання є «достатньо 
добрими».

•  Конкуренти з’являються 
у місцях, де ми їх не 
очі кували.

•  Клієнти вже не захо-
плюються тим, що ми їм 
пропонуємо.

•  Люди, яких ми б хотіли 
працевлаштувати, не вва-
жають нас найкращим 
працедавцем.

•  Деякі з наших най-
кращих працівників 
звіль няються.

•  Курс наших акцій постій-
но недооцінюється.

Погодження принаймні з 
чотирма з цих тверджень є 
свідченням того, що в по-
вітрі висить привид швид-
кої ерозії конкурентної 
переваги.
Проте, недостатньо лише 
розуміти можливість такої 
загрози. Потрібно залиши-
ти низку традиційних сте-
реотипів стратегії, які ви-
користовувалися дотепер, 
оскільки вони ускладню-
ватимуть її опрацювання 
по-новому.

НОВІ ЗАсАДИ ПОБУДОВИ 
сТРАТЕГІЇ В УМОВАХ 
КОРОТКОТЕРМІНОВОЇ ПЕРЕВАГИ
Компанія, яка хоче 

створити портфель джерел 
короткотривалої конку-
рентної переваги, повинна 
впровадити вісім змін у 

способі ведення операцій-
ної діяльності:
1.  Думайте про ринкові аре-

ни, а не про галузі.

2.  Виокремлюйте широко 
окреслені теми та до-
зволяйте працівникам 
експериментувати.

3.  Використовуйте шкалу 
оцінки, яка сприяє розвит-
ку підприємництва.

4.  Концентруйтеся на до-
свіді та на розв’язуванні 
проблем.

5.  Будуйте потужні розгалу-
жені системи зв’язків та 
мережі контактів.

6.  Уникайте брутальних 
форм реструктуриза-
ції; навчіться належ-
ним чином завершувати 
співпрацю.

7.  Ведіть систематичну ро-
боту над інноваціями 
сьогодення.

8.  Експериментуйте та 
нав чайтеся.

Компанія, що зосереджена на зміцненні 
існуючих джерел переваги ТЕсТ Фірма, здатна використовувати

джерела короткотривалої переваги

Бюджети, працівники та інші засоби 
підлягають контролю  керівників 
бізнес-департаментів із ґрунтовною 
позицією

1 2 3 4 5 6 7

Найважливіші засоби контролюються 
окремою групою, яка не займається 
керуванням бізнес-департаменту

Зазвичай зміцнюємо існуючі джерела 
переваги, якщо це можливо 1 2 3 4 5 6 7

Зазвичай ми швидше залишаємо існуючі 
джерела переваги, аби зайнятися чимось 
новим

Не маємо конкретних процедур виходу 
із діючих сфер діяльності

1 2 3 4 5 6 7
реалізуємо заплановані процедури виходу 
із діючих сфер діяльності

Вихід з окреслених сфер діяльності 
переважно є болючим та важким

1 2 3 4 5 6 7
Вихід є частиною нормального бізнес-
процесу

Намагаємось уникати поразок, навіть 
під час невизначених ситуацій

1 2 3 4 5 6 7
Ми свідомі, що поразок не уникнути, і 
намагаємося робити з цього висновки

Плануємо бюджет на рік або й на 
довший період

1 2 3 4 5 6 7
Плануємо бюджет на короткий цикл, на 
квартал, а також поточний

Після написання планів намагаємось їх 
дотримуватися 1 2 3 4 5 6 7

Зміна планів не є для нас проблемою, 
все залежить від надходження нової 
інформації

Наш підхід до використання активів є 
причиною оптимізації

1 2 3 4 5 6 7
Наш підхід до використання активів є 
причиною еластичності

Створення інновації – процес 
одиничний

1 2 3 4 5 6 7
Створення інновації – це один з базових, 
систематичних процесів

Нам важко вивести засоби з успішних 
підрозділів, щоб фінансувати шанси, 
які не гарантують успіху на 100 %

1 2 3 4 5 6 7

Немає нічого незвичного у процесі виводу 
засобів з успішних відділень задля 
фінансування шансів, які не гарантують 
успіху на 100 %

Наші кращі працівники багато 
робочого часу присвячують 
розв’язанню проблеми та аналізують 
результати відповідно криз

1 2 3 4 5 6 7

Наші кращі працівники багато часу 
працюють над новими шансами для 
фірми

Намагаємося, щоб організаційна 
структура компанії була постійно 
стабільною і до неї адаптуємо нові ідеї

1 2 3 4 5 6 7
Проводимо реорганізацію, тому що 
виникають нові шанси, що вимагають 
іншої організаційної структури

Надаємо перевагу аналізу, а не 
експериментам

1 2 3 4 5 6 7
Надаємо перевагу експериментам, а не 
аналізу

Нам важко щиро порозмовляти з 
керівництвом у випадку, коли щось іде 
не за планом

1 2 3 4 5 6 7
Ми можемо просто і щиро спілкуватися з 
керівництвом, коли щось іде не за планом

А ВАША КОМПАНІЯ ГОТОВА ПРАцюВАТИ НА РИНКУ, 
ОсНОВОю ЯКОГО є КОРОТКОТРИВАЛІ КОНКУРЕНТНІ 
ПЕРЕВАГИ?
Щоб ефективно використати джерела короткотривалої 
переваги, компанії повинні діяти по-новому. подані нижче 
знаряддя діагностики допоможуть вам виокремити сфери, 
де необхідно впровадити зміни. Зазначте у кожному рядку 
цифру, яка влучно опише ситуацію вашої компанії. Зверніть 
увагу на ті пункти, що мають низькі показники – радимо 
детальніше до них придивитись. Продовження на стор. 12.

 ІНцІюВАННЯ                   ІНТЕНсИФІКАцІЯ                   ЕКсЛУАТАцІЯ                   РЕКОНФІГУРАцІЯ                   ВИХІД
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КЕРІВНИцТВО ЯК КООРДИНАцІЯ
Ні один лідер не в змозі ком-
петентно контролювати де-
сятки складних, окремих 
арен ринку, кожна з яких 
до того ж знаходиться на 
різному рівні свого розвит-
ку. Досвідчені керівники 
визначають з цією метою 
кілька найбільш важливих 
керівників за основними 
напрямками, встановлю-
ють зразки  процесів ве-
дення основних процедур 
та дій, таких як створен-
ня інновації. І водночас 

широко дефініційованих 
груп інтересів.
І врешті-решт, лідери, які 
вдало використовують дже-
рела короткотривалої пере-
ваги перед конкуренцією, 
свідомі, що їх компанія по-
винна діяти динамічно. Під-
приємства повинні прийма-
ти швидкі і по змозі влучні 
рішення, замість того, щоб 
вести докладні, але повільні 
розв’язання над шансами. 
У світі, в якому удача три-
ває п’ять секунд, достатньо 
кліпнути, аби її прогавити.
ОДНА ДОТИЧНА сПРАВА
 стратегії все ж залишається 

обмежують свій вплив до 
декількох істотних пунктів 
перед впровадженням іні-
ціатив компанією. 
Для роботи з інновація-
ми працівник, який буде 
проводити переговори, 
цікавитиметься різнома-
нітними думками (навіть 
полярно протилежними), 
обґрунтованою критикою. 
Різнорідність  все часті-
ше є знаряддям у процесі 
«витягування» симптомів 
майбутніх змін. Цілком ре-
ально, що у майбутньому 
процес окреслення стратегії 
вестиметься із врахуванням 

без змін: надалі потрібно 
приймати важливі рішен-
ня щодо того, що потрібно 
робити, і насамперед того, 
чого робити не потрібно. 
Навіть якщо координуєте 
десятки ринків, Ви не в змозі 
всім приділити увагу. Тому 
важливо розуміти, у яких 
сферах Ви хочете вести кон-
курентну боротьбу, яким 
чином хочете перемогти і як 
будете генерувати чергові 
джерела переваги. Іноді хо-
четься взагалі відмовитися 
від усього цього і стверджу-
вати, що стратегія сьогод-
ні взагалі є непридатною. 

Проте насправді все нав-
паки: вона ніколи не була 
настільки важливою як 
сьогодні. Тільки тепер її ме-
тою аж ніяк не є підтримка 
позиції status quo.

Підготував Юрій Булик

Під час написання стат-
ті використано  фраг-
менти книги The End of 

Competitive Advantage 
авторства професора Ко-
лумбійської Бізнес Школи, 
пані Rita Gunther McGrath 

(Harvard Business Revie у 
Press, червень, 2013). 

Продовження. Початок на стор. 10.
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КАРЛ ГЕОРГ ПРУсКІ: 
«кОЛи я БЕру учАСТь 
у СЕС- ПрОЕкТАх, ТО СПрийМАЮ 
кОМПАНІЮ, яку кОНСуЛьТуЮ, 
як  СВОЮ ВЛАСНу»

Про перебування в Україні, 
враження від знайомств та про 
ефективність співпраці  розмов-
ляємо з сЕс-експертом  Карлом 
Прускі та  генеральним директо-
ром ТзОВ "3І" Ігорем Павлишем. 

Ігоре   Степановичу, чим бу ла 
викликана потре ба  запро-
сити СЕС-конс  ультанта? 
Ігор Павлиш: Це – другий 

приїзд нашого експерта.  
Рівно рік тому ми виріши-
ли взяти участь  у проек-
ті  «Служба старших екс-
пертів».  Хоча  спочатку до 
пропозиції  представника 
Торгово-промислової па-
лати  скористатися кон-
сультаційними послугами 
німецького експерта  від-
неслись доволі скептично:  

Він відверто зізнається, що не має вищої освіти, лише  середню 
спеціальну. Натомість за його плечима 45 років стажу та досвіду 
практичної роботи у фармацевтичній індустрії, починаючи від 
експорту ліків, продажів, підготовки  презентацій, створення 
та налагодження логістики, збуту безрецептурних ліків  і до 
розробки та покращення системного менеджменту,  контролю 
якості,  виробництва. йому доводилося займатися збутом 
та дистрибуцією в Африці практично без новітніх технологій 
– комп’ютерів, мобільних телефонів, вивчити та зрозуміти 
системний менеджмент у Мексиці та колумбії (для цього був 
змушений опанувати іспанську мову), стежити за контролем якості 
виробництва інсуліну в росії та україні. Він – карл Георг Прускі, 
експерт Служби Старших Експертів (СЕС), який уже вдруге приїхав 
до Львова  як  експерт-консультант на запрошення компанії «3І». 

засумнівалися, чи мож-
ливо знайти спеціаліста 
такого рівня кваліфікації, 
враховуючи  ту кількість 
проблем, з якими ми зі-
штовхуємося  чи не щодня 
на роботі. Наша компанія 
велика і за кількістю пер-
соналу, і за напрямками ді-
яльності, адже ми з одного 
боку є дистриб’ютором, а з 
іншого – рітейлером, тобто  
займаємось і логістикою, 
і маркетингом. Тому нас 
цікавив фахівець з побудо-
ви структури, організації 

процесів,  ми сумнівались у 
можливості  знайти такого 
професіонала.  Але, все ж 
таки,  вирішили спробува-
ти, написавши перелік на-
ших вимог.  Натомість  через 
2 тижні нам повідомили, що 
у Німеччині знайшли таку 
людину і надіслали резюме 
експерта.  Ми були приєм-
но вражені, що, виявляєть-
ся, існують  люди з таким 
рівнем кваліфікації, що дає 
можливість працювати від 
перших стадій  виробни-
цтва продукції,  підготовки 

сировини і до  дистрибуції, 
рітейлу та організації мар-
кетингу та продажів. 
Карл  Прускі:  У Німеччині 
є два шляхи здобуття осві-
ти: перша – вступити на 
навчання до університету 
та друга – дуже популярна 
останнім часом – піти пра-
цювати у великі компанії, 
що мають власне виробниц-
тво,  та вивчати теорію, під-
кріплюючи її практичними 
навиками. Тобто спершу 
студенти  знайомляться з 
виробництвом та вивчають 
практичні засади, а згодом – 
теорію.   Як на мене, ота дру-
га дуальна система є значно 
ефективнішою, адже,  маю-
чи практичний досвід, за-
вжди можна «надолужити» 
освіту в університеті. 
Зараз я приїхав сюди вдруге 
і дуже тішусь, що СЕС до-
зволила мені повернутися 
сюди ще раз, тож протягом 
оцих 2-х тижнів я аналізую, 
що відбулося,  що зроблено, 
чи підтвердилися наші очі-
кування, чи є прогрес. Маю 
намір поділитися більшою 
кількістю знань для майбут-
нього планування. Інспек-
тував  аптеки: і мережеві, і 
конкурентів, а відтак, підго-
тую рекомендації та разом з 
керівництвом компанії роз-
глянемо бізнес-план, порів-
нюючи його з попереднім 
– таким чином визначимо 
прогрес.  Ще раз проана-
лізуємо місце компанії на 
ринку, політичну й еконо-
мічну ситуацію та  складемо 

На фото: карл Прускі
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бізнес-план на найближчі 3 
роки.
 Компанія «3І» – одна з ліди-
руючих на місцевому ринку, 
але я переконаний, що  у неї  
ще є простір для росту. По-
трібно завжди порівнювати 
себе з конкурентами.  Най-
важливіше для мене – це як у 
маркетингу: коли, купуючи 
машину, хочеш мати ще й 
гарантійне обслуговування 
після покупки. У нас дуже 
відкриті стосунки з власни-
ком компанії. Він надсилав 
мені повідомлення про стан 
справ у компанії, а я нама-
гався давати свої рекомен-
дації, навіть не будучи тут.
Чи справдились Ваші очі-
кування під час другого 
приїзду?
Карл  Прускі: Оскільки ми 
періодично контактували з 
керівництвом, то я знав си-
туацію і уявляв стан справ 
на фірмі. Після вчорашньої 
зустрічі та презентації  я був 
здивований, ми заледве не 
побились, адже я дуже силь-
ний лідер:  мені повідомили 
про існування ще одного 
аспекту, про який я не знав 
і не очікував почути. Я до-
відався про початок нового 
напрямку і навіть початок 
його впровадження. 
У жодному разі, коли кон-
сультуєш певну компанію, 
не можна знецінювати ро-
боти її керівника, навіть 
коли він робить щось непра-
вильно. Потрібно знайти 
шлях і можливість переко-
нати людину  щодо наступ-
них  розумних рішень, по-
казати шляхи і можливості 
покращення.  І те, про що 

я вчора дізнався – це, як на 
мене, був найкращий зво-
ротній зв'язок.  Я щасливий.  
Це дуже добре для фірми. І 
якщо цей напрямок матиме 
місце – компанія рухати-
меться вперед.    
Як керівник компанії, ви 
впроваджували  рекомен-
дації експерта протягом 
року. Що було найскладні-
шим? Чи траплялись мо-
менти, важкі для сприй-
няття європейцем?
Ігор Павлиш: Все те, про  що 
розповідав і чого навчав 
нас Карл – відоме. Не було 
чогось такого, чого б ми не 
знали, чи не розуміли.   Най-
більша проблема для нас 
сьогодні – знайти людей, 
які б своєю кваліфікацією 
відповідали займаним по-
садам.  У нас не було відді-
лу маркетингу – ми почали 
створювати його з нуля. А 
маркетологи  у фармацев-
тичній галузі – це рідкість. 
Тобто є або випускники ви-
шів без досвіду, або фахівці 
з досвідом, але з інших на-
прямків: продуктова, про-
мислова групи, які вико-
ристовують свої знання, але 
вже в іншому напрямку.
Натомість ми з Карлом ро-
били SWOT-аналіз, оціню-
ючи сильні та слабкі сторо-
ни, робили довготермінові 
планування аж  до 2017 року.   
Карл  Прускі: Ми спробуємо 
перевірити ці планування. 
Щодо короткотермінових 
прогнозів,  то  вони майже 
справдилися. Тепер головна 
мета – знайти «правиль-
них» людей для виконання 
цих завдань і розрахунків. 

Тут варто 
врахувати 
і ситуацію 
к р а ї н и , 
яка зна-
ходиться 
у пере-
х і д н о м у 
п е р і о д і  
–  йдеться  
про нові 
м о ж л и -
вості, се-
редовище, 
і про но-
вий стиль 

життя держави. Це історія, 
на яку неможливо не зважа-
ти. Але історія змінюється, а 
з нею – і люди. І якщо сьогод-
ні складно знайти вишко-
лених, високоосвічених та 
супер-фахових спеціалістів 
на кшталт європейських, 
то  їх потрібно «вирости-
ти, виплекати».  Сьогодні я 
спілкувався з однією новою 
тутешньою працівницею. 
І з нашого дуже коротко-
го інтерв’ю я зрозумів, що 
у неї хороша теоретична 
база, проте без  практичних 
навиків. І така компанія як 
«ЗІ» не може одразу ж очі-
кувати від цієї працівниці 
гіпер-результатів: їх потріб-
но підтримувати. З іншого 
боку це хороша можливість 
– запросити фахівця ззовні 
за допомогою проекту СЕС. 
Таким чином ростиме нове 
покоління. Можливо, змі-
нюватиметься і система, 
коли навчання поєднаєть-
ся з практикою.  Бо не всі 
компанії мають можливість 
вчити своїх молодих праців-
ників – вони очікують від 
них роботи та результатів.  
Зрештою, якщо ви знайдете 
на ринку таких супер-фа-
хівців, то вони коштувати-
муть чимало. А дистрибуція 
не завжди може собі дозво-
лити платити такі великі  ко-
шти працівникам. 
Ігор Павлиш:  Тут немає зо-
лотої середини: частину ка-
дрів ми перекуповуємо з Ки-
єва, частину – шукаємо тут. 
Що ж стосується фармацев-
тів та провізорів – найбільш 
потрібних нам сьогодні – то 
маємо деяке полегшення на 

ринку: приходять фахівці 
з конкурентних компаній, 
які переживають не най-
кращі часи.
Чи пробували «брати під 
опіку» студентів-стар-
шокурсників з  Медичного 
університету  та з Львів-
ської Політехніки?
Ігор Павлиш: З Львівським 
медичним університетом 
ім. Данила Галицького ми 
співпрацюємо постійно,  а 
студенти Політехніки, на 
жаль, не є актуальними для 
нас, адже Політехніка готує 
спеціалістів для виробни-
цтва ліків, і студенти в май-
бутньому не мають права 
працювати біля "першого 
столу", тобто провізорами. 
Я вже спілкувався на цю 
тему з деканом факультету.  
Цікава ситуація з регіона-
ми:  в одному спостерігаєть-
ся перенасичення кадрів, 
в іншому –  майже повна їх 
відсутність.  Зі старшими 
людьми теж проблематич-
но –   більшість не володіє 
комп’ютером.  
Проте, найосновніше за-
вдання, на мою думку,  – це 
налаштувати, мотивувати 
людей.  За отих кілька днів 
Карл вже доповів мені, у 
яких аптеках працівники 
працюють з вогником в 
очах, із бажанням, а в яких 
– без зацікавлення. Хоча 
мотивувати людей сьогодні 
дуже складно.
Загалом, Карл корегує мар-
кетинг, дає поради керівни-
кам, на що звертати увагу. 
Спілкується з працівника-
ми на всіх рівнях. Навіть не 
володіючи українською 
мо вою, легко входить в 
контакт.
Пане експерте, що вразило  
Вас  найбільше під час пер-
шого візиту в Україну?
Карл  Прускі: Відкритість, 
чесна поведінка, можли-
вість поводитись у цій 
компанії так, як я вважав 
за потрібне. Звичайно ж, 
концепція п. Ігоря як влас-
ника компанії. Адже коли  
людина є найманим праців-
ником, вона має відносну 
стабільність та спокій. На-
томість власник компанії 

відповідає за працівників, 
будує бізнес і це – велика 
відповідальність.   
Чи плануєте  подальшу  
співпрацю?
Ігор Павлиш:  Я дуже задо-
волений цим проектом і 
знайомством з Карлом. Нам 
цікаво співпрацювати. За-
раз ми підводимо підсумки 
щодо цього року і планува-
тимемо наступний.  Дуже 
сподіваюся, що за допомо-
гою СЕС-проекту зможе-
мо скористатися  досвідом 
Карла та запросити його 
приїхати до нас іще раз. Та-
кож маємо надію, що Карлу 
теж буде цікаво відвідати 
компанію «3І».
Карл  Прускі: Якби мені не 
було цікаво, я б не працював 
у Службі Старших Експер-
тів. А коли виконуєш  таку 
роботу – хочеться бачити 
результат і користь. Адже 
я почуватимусь невдоволе-
ним, якщо не помічатиму 
результатів. Коли я приїж-
джаю сюди і рекомендую ко-
мусь, що і як робити, та бачу, 
що нічого не відбувається, 
то порівнюю ситуацію  з 
пацієнтом, який асистує 
медику.  Натомість, коли є 
прогрес , то розумію, що не-
реально змінити все за кіль-
ка днів. Потрібно міняти 
світосприйняття та культу-
ру людей. Якщо неможливо 
змінити людей загалом, то 
їх можна "виростити", ви-
ховати. І що вкрай важливо 
у такій роботі – довіра між 
керівником та підлеглими, 
пряма  та відверта розмо-
ва. Коли я беру участь у та-
ких проектах, то сприймаю 
компанію, яку консультую, 
як  свою власну. Тож якщо я 
зможу бути корисним тут  і 
додати вартості цій компа-
нії, то приїду сюди ще раз. 
Натомість, якщо бачитиму, 
що вже не маю чого навчи-
ти, то ми просто як друзі по-
їдемо відпочити в Карпати.
Мені би хотілося поїхати 
з СЕС-проектом  до інших 
країн – можливо, в Туреч-
чину або Мексику. Тож по-
бачимо, що з цього вийде. 

  Ярина Бравчук
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3 грудня 2013 р. у конфе-
ренц-залі Львівської ТПП 
спільно з Німецько-україн-
ським партнерським про-
ектом у сфері бізнесу від-
булося вступне засідання 
щодо пілотного проекту 
«Бізнес-медіація».
Основною метою прове-
дення стало представлення 
проекту, який реалізовува-
тиметься в період з 2013 по 
2016 роки у Львівській ТПП, 
а згодом – пошириться й 
на інші українські торгово-
промислові палати. 
Для участі у засіданні було 

CТАРТУВАВ ПІЛОТНИЙ 
ПРОЕКТ З БІЗНЕс-МЕДІАцІЇ 

працювати на Україні. От 
цей вид послуг в нас корис-
тується попитом. А звичай-
ні поточні роботи – це пере-
клади, експертизи, тобто ми 
не робимо нічого, що відріз-
нялося б від інших палат.
Працювали ми і над впро-
вадженням кластерів. Це і 
кластер ділового туризму, 
і кластер енергозберігаю-
чих технологій, і кластер 
морепродуктів при пала-
ті. Разом із підприємцями 
ми проводили навчання, 
роз’яснювали, що це таке, 
створили передумови для 
людей, які працюють в тій 
чи іншій сфері. Сьогодні 
вони можуть працювати 
вже самостійно, але палата 
присутня в усіх цих трьох 
кластерах. 
Севастополь спершу не був 
туристичним містом, та він 
поступово змінюється, бу-
дуються нові готелі, розро-
бляються нові маршрути, а 
ми намагаємося залучити 
нові регіони для проведен-
ня ділового туризму. Тому 
запрошуємо Львівську па-
лату використовувати нашу 
базу південного регіону, 
наприклад, в літній період, 
щоб можна було надавати 
якісні послуги.
Які заплановані Вами за-
ходи можуть відвідати 
і львівські підприємці? 
Можливо, існують щоріч-
ні заходи? 
Уже 6 років поспіль що-
річно ми проводимо фес-
тиваль, присвячений про-
блемам енергозбереження, 
який розпочинається на-
прикінці весни і триває до 
вересня. Серед щорічних 
заходів – фестиваль і кон-
курс дитячого малюнка, за-
ходи по енергозбереженню 

і впровадженню новітніх  
технологій. Це наша добра 
традиція.
Які послуги готові надати 
севастопольські підприєм-
ства львівському бізнесу? 
Це може бути сфера туризму. 
Можна працювати в цьому 
напрямі. В нас зараз прово-
диться дуже потужне будів-
ництво: і житлове, і офісне, 
тому зацікавлені інвестори 
можуть долучатися. 
Окрім туризму… 
Насамперед, в нас є два 
порти: торговий і рибний. 
Для того, щоб ці порти були 
конк у рентоспроможні, 
нам потрібні інвестиції. А 
для того, щоб Севастополь 
дійсно відповідав вимо-
гам  круїзних туристичних 
міст, сюди повинні заходи-
ти великої посадки кораблі, 
габаритні, такі, які раніше 
заходили в Ялту. Для цього 
нам потрібно поглиблювати 
берегові лінії, міняти саму 
інфраструктуру. 
А як у Вас розвивається 
сектор послуг, ІТ-сектор 
зокрема? 
ІТ – один із напрямів, який 
сьогодні розвивається, і 
який, на нашу думку, може 

ЛюДМИЛА ВИШНЯ, ПРЕЗИДЕНТ сЕВАсТОПОЛЬсЬКОЇ 

ТОРГОВО-ПРОМИсЛОВОЇ ПАЛАТИ: 

              «МЕДІАцІЯ – цЕ ДІєВА ПРАКТИКА  АЛЬТЕРНАТИВНОГО  

                  ВИРІШЕННЯ ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ БЕЗ  

                        ЗВЕРНЕННЯ ДО КЛАсИЧНИХ сУДОВИХ ПРОцЕДУР»

бути затребуваним за межа-
ми Севастополя. Маємо на-
мір створити ІТ-парк, тех-
нопарк. Сьогодні спільно 
з ЄС реалізується проект 
щодо залучення інозем-
них інвестицій. Українську 
сторону представляє дер-
жадміністрація, торгово-
промислова палата, агенція 
економічного розвитку і 
агенція по залученню інно-
ваційних проектів. 
І наостанок, що хотіли 
б  побажати львівському 
бізнесу?
По-перше, я хочу побажати 
палаті тримати той рівень, 
який є сьогодні, тому що 
ЛТПП дійсно користується 
заслуженим  авторитетом в 
системі регіональних палат 
України, завдяки своєму ге-
ографічному розташуванню 
і своїм кадрам. Ваша торго-
во-промислова палата є біз-
нес-асоціацією, яка допома-
гає підприємцям регіону. А 
бізнесу – позитивного роз-
витку і подальших успіхів! 
Місту – процвітання: хай 
воно завжди залишається  
таким європейським. 

Юрій Булик

Як гадаєте, чи користу-
вався б попитом такий 
вид діяльності у Вашому 
регіоні?
Багаторічне існування меді-
ації, наприклад, в Німеччині 
доводить, що таке розумне 
вирішення проблем справді 
може бути затребуваним. 
Гадаю, існування медіації не 
залежить від регіону, а від 
доброї волі тих, хто такі пи-
тання ставить і розглядає. 

***
Користуючись нагодою, по-
діліться досвідом роботи 
та специфікою роботи Се-
вастопольської палати… 
З огляду на те, що наш регіон 
не є промисловим, палата 
надає всі можливі послуги, 
корисні підприємцям. Це 
наш негласний лозунг. На-
віть якщо в нас немає спе-
ціаліста, ми нікому не від-
мовляємо. Тому ми беремо 
заявку, намагаємося знайти 

спеціаліста, який міг би ро-
боту виконати, і якщо в май-
бутньому цей вид роботи є 
затребуваним – намагаємо-
ся залучити ці кадри у нашу 
роботу. Адже якщо один 
раз відмовиш – в подаль-
шому до нас не будуть звер-
татися. Щоразу я на цьому 
наголошую. 
З якими питаннями най-
частіше звертаються під-
приємці в палату?
У нас є такий вид послуг, 
які не роблять інші палати. 
Це нострифікація дипло-
мів по вищій освіті. Справа 
в тому, що в Севастополі 
дуже багато філіалів росій-
ських вищих навчальних 
закладів і для того, щоб їх 
дипломи були легітимними 
і дійсними в Україні, треба 
через управління освіти їх 
нострифіцирувати, тобто 
легалізувати в Міністерстві 
освіти і науки України, аби 

Медіація – це справді цікавий і перспективний підхід 
до розв’язання конфліктів. Його можна порівняти із 
третейським судом, проте якщо останній охоплює якийсь 
один напрямок, як-от донедавна був розгляд питань 
нерухомості, то медіація торкається ширшого кола 
завдань. 
Важливо, що Львівська палата не  лише сама займатиметься 
медіацією, а й буде навчати охочих, поширювати цей 
перспективний напрямок.  Думаю, у Севастополі цей вид 
послуг теж мав би популярність, тож працюватиму на цим.
Медіаторами повинні бути підготовлені фахівці, 
зрештою, на мою думку, із будь-якою вищою освітою, але, 
що найголовніше, це повинні бути люди комунікабельні, 
з умінням і досвідом спілкування, які можуть оцінити 
ситуацію і запропонувати одній і другій стороні 
мирне вирішення проблеми. Це надзвичайно важливо. З 
психологічної точки зору – це люди з певною аурою, що 
дозволяє їм перед процесом комунікування налаштувати 
інших позитивно до себе. Саме тому підбір кандидатур, 
яким довірятимуть клієнти, на мою думку, є вкрай 
важливим.  

запрошено досвідченого 
тренера-медіатора з Німеч-
чини, який розповів про до-
свід у цій сфері. 
Перший модуль для майбут-
ніх бізнес-медіаторів від-
будеться уже в грудні цього 
року. Після закінчення кур-
су учасники складуть іспит 
та отримають свідоцтво 
міжнародного зразка.
Детальніше про цей курс ми 
писали у додатку „In Trend“ 
до попереднього номера 
журналу. Його електронну 
версію Ви можете отримати 
на сайті Палати.

Фото: архів Палати
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фінанси та аудит

Уже понад три роки Львів-
ська ТПП співпрацює з 
аудиторською фірмою «За-
хідаудитсервіс» в рамках 
Українсько-німецького 
партнерського проекту у 
сфері бізнесу і фондом по 
навчальних семінарах. 
Про семінари для бухгал-
терів, підприємців, фінан-
сових директорів Львівщи-
ни щодо упорядкування 
бухгалтерського обліку та 
звітності розмовляємо із 
директором фірми Надією 
Маковецькою, сертифіко-
ваним аудитором, головою  
Львівського осередку Ради 
незалежних бухгалтерів і 
аудиторів, членом Федера-
ції професійних бухгалте-
рів та аудиторів України. 
Надіє Валеріївно, розка-
жіть про основну мету се-
мінарів, яка саме інформа-
ція є вкрай необхідною для 
учасників? 
Наше законодавство є до-
сить складним для розумін-
ня звичайного бухгалтера 
та підприємця, тому ми на-
магаємося за допомогою 

НАДІЯ МАКОВЕцЬКА: 
«ПРИНцИПИ НАШОЇ РОБОТИ – НЕЗАЛЕЖНІсТЬ, 
КОМПЕТЕНТНІсТЬ, ПРОФЕсІОНАЛІЗМ, КОНФІДЕНцІЙНІсТЬ!»

таких семіна-
рів пояснити 
с к л а д н о щ і 
р о з у м і н н я 
та усі нюан-
си податко-
вого зако-
н о д а в с т в а , 
м о ж л и в о , 
д о п о м о г т и 
підприєм цям 
знайти вихід 
зі складних 
с и т у а ц і й , 
в и к л и к а -

них колізіями нашого за-
конодавства, убезпечити 
їх діяльність від можливих 
юридичних, податкових, 
управлінських ризиків.
Тобто Ви роз’яснюєте 
нововведення до законо-
давства, які постійно 
відбуваються?
Так. Наше законодавство 
не змінюється так різко та 
стрімко, як це було до вве-
дення в дію кодексу, але все -
таки майже щоквартально 
відбуваються якісь зміни, 
які ми і намагаємося сво-
єчасно донести до підпри-
ємців, пояснити, як і що ро-
бити. Семінари переважно 
проходять в режимі постій-
ного спілкування з аудито-
рією, кожен учасник заходу 
має можливість поставити 
питання, які його цікавлять 
і хвилюють. Наприкінці 
семінару ми ще довго спіл-
куємося з підприємцями 
і відповідаємо на їхні за-
питання. У складі АФ «За-
хідаудитсервіс» працюють 
такі спеціалісти, як бухгал-
тери, аудитори, податкові 

консультанти, юристи, які 
зможуть забезпечити комп-
лексне надання послуг.
Як часто виникає потреба 
таких зустрічей?
Ми проводимо семінари раз 
у квартал, а учасників за-
звичай буває від 5 до 25. 
Семінари частіше відбува-
ються у районах області. 

Можете назвати найак-
тивніші регіони?
Так. Це Бузький та Кам’янко-
Бузький райони, а також 
такі міста, як Городок та 
Стрий. Користуючись наго-
дою, запрошую і підприєм-
ців з інших міст області при-
єднатись до цього процесу. 
Такі заходи проходять за 

підтримки райадміністра-
цій, тому навчання ми про-
водимо на місцях, в примі-
щеннях райадміністрацій. 
Навчання проводиться 
лише для членів Палати? 
На семінари можуть при-
ходити всі охочі, ті, у кого є 

Поєднуючи кращий досвід та 15-річну 
практику в галузі бухгалтерського обліку, 
аудиту, податків, права, та інших послуг, 
фахівці АФ «Західаудитсервіс» знайшли 
оптимальні рішення, надають вчасні 
поради і розробляють податкову політику 
підприємства за допомогою фінансового 
та управлінського консалтингу, аудиту 
за національними і міжнародними 
стандартами, бухгалтерського та 
юридичного аутсорсингу, а також завдяки 
професійному навчанню. 

Продовження на стор. 16.

ОсНОВНІ ЗМІНИ ДО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВсТВА, ЯКІ НАБРАЛИ ЧИННОсТІ З 1 сІЧНЯ 2014 РОКУ 
 Зниження ставки ПДВ до 17% відкладено на 2015 рік.
  Сервісом «електронна перевірка» зможуть скористатися платники єдиного податку, що перебувають на спрощеній 

системі оподаткування. З 01.01.2015 р. послуга буде доступна для всіх представників малого та середнього бізнесу, що 
працюють на загальній системі оподаткування,  а з 01.01.2016 р. – для всіх категорій платників податків.

  Мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу буде продовжено у 2014 році. 
  Підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, отримають можливість ведення в електронному 

вигляді книг обліку доходів і витрат. Це дасть змогу автоматично, на підставі даних книги, подавати податкову звітність 
в режимі онлайн. 

  річний базовий звітний період буде майже для всіх, крім двох винятків (п. 152.9 Пку).
  Підприємства з позитивною податковою історією отримають можливість проходити прискорену процедуру 

відшкодування податку на додану вартість. Для них термін камеральної перевірки, що є обов’язковим елементом 
процедури відшкодування ПДВ, буде скорочено з 20 до 5 днів. крім того, платник податку зберігатиме право на 
отримання бюджетного відшкодування коштами у майбутніх звітних (податкових) періодах (оновлена редакція п. 200.6 
Пку).

  Відображати тимчасові та постійні податкові різниці у складі фінзвітності не обов’язково.
  Скасовано видачу свідоцтва платника ПДВ та платника єдиного податку. Інформацію про реєстрацію нового платника 

ПДВ  або єдиного податку (або її анулювання) вноситимуть тільки до реєстру платників податку (п. 183.9 Пку). 
Документально підтвердити статус платника ПДВ або єдиного податку можна буде за допомогою витягу з реєстру 
платників. його зобов’язані надати на запит платника протягом двох робочих днів безкоштовно й безумовно.

  З’явилась спеціальна норма: право поскаржитися на постачальника, який відмовився виписати податкову накладну 
або порушив порядок її виписки (реєстрації). Зберігається право за покупцем протягом 60 календарних днів, наступних 
за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову 
накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних.

  Із переліку обов’язкових реквізитів податкової накладної приберуть позицію «номер та дата митної декларації, за якою 
було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію україни» (пп. «ї» п. 201.1 Пку). 

  конвенція між урядом україни і урядом республіки кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання 
податковим ухилянням щодо податків на доходи та Протокол до неї, підписані 08.11.2012 р. у м. Нікосія та ратифіковані 
Законом україни від 04.07.2013 р. №412-VII, набрали чинності 07.08.2013 р.

  Застосовуються штрафні санкції за ненадання до податкових органів контрольно-звітної інформації ррО в електронній 
формі відповідно до вимог чинного законодавства.

  Обмежено термін експлуатації тих нематеріальних активів, на які у правовстановлюючих документах не встановлено 
строку дії. Тепер такий строк не повинен становити менше 2 та більше 10 років безперервної експлуатації (оновлений 
останній абзац пп. 145.1.1 Пку).

  Штрафні санкції за помилки у податковому розрахунку за формою № 1ДФ не застосовуватимуться:
1)  якщо недостовірні відомості або помилки не призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань 

платника податку та/або до зміни платника податку;
2)  якщо ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно 

виявляється податковим агентом під час проведення перерахунку цього податку, передбаченого пунктом 169.4 статті 
169 цього кодексу, та виправляється у наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з 
Пку.

Як бачимо, змін до Податкового Кодексу з 1 січня 2014 року внесено чимало. Отже, запрошуємо бухгалтерів 
та підприємців на наші семінари, на яких ми допоможемо Вам розібратись з нововведеннями та отримати 
впевненість в своїх діях, а також уникнути непорозумінь та штрафних санкцій з боку контролюючих органів. 
Звертайтесь, будемо раді допомогти:
Контакт:
Аудиторська фірма «Західаудитсервіс»
Адреса: м.Львів, вул.Героїв уПА, б.73 
Телефон: +38 067 675 05 19
                    +38 032 242 27 34
Сайт: www.zahidaudit.com
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така потреба. 
Якщо до Вас хоче зверну-
тися особа, яка тільки 
планує започаткувати 
власну справу, чи такі кон-
сультації є потрібними?
Гадаю, такій людині в першу 
чергу потрібно приходити 
на консультації, тому що за-
початковуючи власний біз-
нес, майбутній підприємець 
не знає всіх нюансів подат-
кового законодавства, які 
можуть його чекати в май-
бутньому. Переконана, що 
краще перед тим, як почати 
працювати, отримати розу-
міння та поради фахівців. 
Це розумне рішення май-
бутнього підприємця – ви-
вчити питання перед тим, 
як плануєте щось зробити. 
Зі свого боку ми вичерпно 
розкажемо, яким чином 
проводиться реєстрація, 

яку систему оподаткування 
краще обрати для конкрет-
ного підприємства та інше.
Наша фірма також може 
запропонувати ведення 
бухгалтерського обліку та 
абонентське бухгалтерське, 
податкове та юридичне об-
слуговування (консультації 
на постійній основі). Цю 
послугу можемо запропо-
нувати підприємцям відра-
зу, тобто сьогодні ситуація 
складається таким чином, 
що не завжди обов’язковою 
є присутність  головно-
го  бухгалтера, адже в нас 
працюють висококваліфі-
ковані працівники, які про-
ходять постійне навчання, і 
ми надамо послуги на висо-
кому рівні. 
Скільки коштує така по-
слуга, скажімо, для при-
ватного підприємця?
Система роботи побудована 

таким чином, що ми маємо 
можливість обслуговувати 
велику кількість клієнтів 
завдяки використанню від-
даленого доступу та сучас-
них комп’ютерних техно-
логій. Враховуючи це, ціна 
нашої послуги в порівнянні 
з зарплатою головного бух-
галтера є набагато меншою, 
а рівень кваліфікації людей, 
які надають ці послуги, не 
нижчим, а деколи й набага-
то вищим. Орієнтовно 1500 
гривень на місяць коштує 
послуга складання і надан-
ня звітності для підпри-
ємств, а для підприємців 
– від 200, 300 гривень, за-
лежно від обсягу робіт. 
Розкажіть, які проблеми 
клієнтів Ви вирішили, в 
чому саме допомогли? Це 
стосувалося оподатку-
вання якихось звітнос-
тей чи інших професійних 

проблем?
Минулого року звітним пе-
ріодом був квартал. Перед 
складанням звітності ми 
кожного кварталу проводи-
ли семінар, збирали аудито-
рію і фактично по пунктах 
розказували, яким чином 
складати декларацію, що 
туди слід включати. Цього 
року звітність подається 
раз в рік по податку на при-
буток. Впродовж року ми 
намагалися донести цю ін-
формацію до бухгалтерів, 
адже це нове для них, а наша 
мета, передусім, це допо-
мога в складанні і поданні 
звітності. У кожного під-
приємця часто виникають 
нагальні питання, які вони 
можуть вияснити для себе 
і отримати кваліфіковану 
допомогу у нас, можливо, 
письмову консультацію, 
якщо це необхідно. 

Коли відбудуться най-
ближчі семінари? 
Як завжди, наприкінці пер-
шого кварталу, перед квар-
тальною звітністю, тому 
що квартальна звітність 
залишилася. Сьогодні не 
подається декларація про 
прибуток, але подається вся 
інша квартальна звітність, 
в якій також відбуваються 
періодичні зміни.
Що б Ви побажали нашому 
регіональному бізнесу у Но-
вому році?
Від імені всього колективу 
зичу розвитку, процвітан-
ня, зростання обсягів! Ми 
зацікавлені в успішній ді-
яльності наших клієнтів не 
менше власників і керівни-
ків. Зі свого боку намагати-
мемось бути максимально 
корисними та допомагати-
мемо в розвитку бізнесу.

Юрій Булик

Продовження. Початок на стор. 15.
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польЩа-украЇна
ПРОГРАМА ТРАНсКОРДОННОГО сПІВРОБІТНИцТВА 
ПОЛЬщА-БІЛОРУсЬ-УКРАЇНА 
2007-2013

представниками 55 тран-
скордонних проектів.
У роботі конференції відбу-
лися панельні дискусії, під 
час роботи яких можна було 
ознайомитися з окремими 
тематичними категоріями 
проектів більш детально. У 
рамках панельних дискусій 
було представлено 5 тема-
тичних сфер:

•  Регіональний розвиток / 
транскордонні стратегії 
співробітництва;

•  Конкурентноспромож-
ність територій на основі 
туристичних продуктів;

•  Охорона навколишнього 
середовища; 

•  Охорона здоров'я та управ-
ління надзвичайними 

ситуаціями;
•  Культурна та суспільна 

інтеграція.

Станом на 22 листопада 
2013 р. в рамках Програ-
ми реалізовується понад 
100 проектів. Детальнішу 
інформацію про тематику 
проектів, а також про під-
сумки конференції мож-
на знайти на веб-сторінці 
Програми: 
http://www.pl-by-ua.eu

Представництво 
Спільного Технічного 
Секретаріату
Програми Польща-Біло-
русь-Україна 2007-2013 у 
Львові

28 листопада 2013 р. у Бу-
динку вчених за сприяння 
Львівської ТПП відбулася 
щорічна підсумкова конфе-
ренція Програми транскор-
донного співробітництва 
Польща-Білорусь-Укра-
їна 2007-2013, основною 
метою якої було показати 
хід виконання Програми 
і представити результати, 
отримані в процесі реалі-
зації численних транскор-
донних проектів. Концеп-
ція конференції, ідеї, які 
були сформовані в ході її 
проведення, сприятимуть 
трансформації досягнень 
Програми у довготривалі 
позитивні ефекти. Загалом, 
понад 240 учасників взяли 
участь у заході, включно з 

новий
ре

кл
ам

а

Ëüâ³âñüêà 
òîðãîâî-ïðîìèñëîâà 

ïàëàòà
Ñòðèéñüêèé ïàðê, 14

Òåë.: +38 032 295-51-83
e-mail: valkanna@cci.lviv.ua 



RED TAG надає Замовнику повний комплекс 
послуг,  пов’яЗаних іЗ системою управління 
відносинами З клієнтами:

система роботи З клієнтами:
Забезпечення швидкого доступу до інформації про клієнтів. якісне та 
оперативне обслуговування клієнтів та проведення операцій. контроль 
заборгованостей. ведення календаря подій, завдань. 

система обліку продажів:
планування та управління продажами, закупівлями і доставками. 
автоматичне формування звітів за результатами діяльності. Збір статистики 
і повної інформації з мережі. перегляд графіків і звідних таблиць, велика 
кількість різного роду звітів. дає змогу легко обліковувати і контролювати 
продажі мережі магазинів.

автоматиЗація маркетингу:
набір додатків, які допоможуть маркетологам при 
управлінні заходами та визначать їх ефективність. 
Здійснюється елект ронна, пряма та sms-розсилки. 
створення і розподіл списку потенційних клієнтів, 
автоматичний набір номера, реєстрація дзвінків, 
прийом замовлень. обробка й аналіз наявних 
статистичних даних, звіти проведених маркетингових 
кампаній.

портал дилера:
автоматизація каталогу для точного, правильного 
представлення клієнту, з описом, фото, ціною, 
наявністю на складі. можливість проводити пошук, 
сортування за додатковими параметрами. доступ 
клієнта до свого облікового запису. Замовлення товарів 
онлайн через мережу та термінали.

роЗробка програмного ЗабеЗпечення  
«під ключ»:
у вас є хороша ідея і вам потрібні спеціалісти, 
які можуть її втілити в життя? ми готові вам у цьому 
допомогти! наша команда кваліфікованих розробників 
впровадила в дію чимало складних проектів.

інші види послуг у сфері роЗробки програмного 
ЗабеЗпечення.

іт-партнер вашого бізнесу!

компанія RED TAG
вул. рудницького, 7а/3
м. львів, 79057, україна
info@redtag.com
www.redtag.com.ua



CASE STUDY

5 грудня 2013 року Львів-
ська тПП та департамент 
екології та природних 
ресурсів Лода провели 
міжнародну конферен-
цію «екологічна ситуація 
в карпатах на початку 
ХХІ століття: сучасний 
стан і шляхи вирішення 
проблем».

У заході взяли участь пред-
ставники громадянського 
суспільства, органів влади, 
науковці та представники 
українських та міжнарод-
них екологічних організа-
цій, експерти та підприємці. 
Провідні наукові заклади 
Львова – Інститут еколо-
гії Карпат, Інститут регіо-
нальних досліджень НАН 

України, ЛНУ ім. І. Франка, 
Національний лісотехніч-
ний університет, Інститут 
геології і геохімії горючих 
копалин НАН України, НУ 
«Львівська політехніка», а 
також представники між-
народних екологічних орга-
нізацій, Всесвітнього фонду 
дикої природи WWF, Гене-

рального консуль-
ства Словаччини 
відзначили важ-
ливість започатку-
вання такої  різно-

сторонньої платформи для 
обговорення однієї з клю-
чових проблем розвитку 

контексті національної по-
літики в сфері охорони нав-
колишнього середовища та 
транскордонного співро-
бітництва. На конференції 
діяли 4 тематичні секції, які 
зосередили свою роботу 
на наступних проблемах: 
біорізноманіття Карпат та 
його збереження, функ-
ціонування об’єктів при-
родно-заповідного фонду, 
техногенні загрози Карпат 
та туристичний розвиток. 
Крім того, значна увага була 
приділена проблемам гло-
бальної зміни клімату та 
адаптації до зміни клімату 
в Карпатах, проблемі якості 
питної води, користуван-
ня водними ресурсами та 
поводженню з відходами, 
транспортної інфраструк-
тури, міжсекторального 
співробітництва, забезпе-
чення сталого розвитку в 
регіоні. В ході конференції 

ЕКОЛОГІЯ КАРПАТ – СПРАВА МІЖНАРОДНА також були представлені 
деякі пілотні проекти Всес-
вітнього фонду дикої при-
роди в українських та ру-
мунських Карпатах.
Як підсумок, учасники 
конференції підготували 
резолюцію та рекоменда-
ції щодо покращення регі-
ональної та національної 
політики в сфері охорони 
навколишнього середови-
ща та виступили з ініціати-

вою проводити екологічні 
конференції на регулярній 
основі. 
Представник Департаменту 
екології та природних ре-
сурсів облдержадміністра-
ції наголосив на важливості 
рекомендацій експертів та 
науковців, залучення між-
народних та громадських 
експертів, широкого кола 
зацікавлених сторін та на-
лагодження транскордон-
ної співпраці для вирішен-
ня екологічних проблем 
Карпатського регіону.
Представники Львівської 
торгово-промислової па-
лати звернули увагу, що ак-
туальні проблеми сучасної 
економіки привели ЛТПП 
до розуміння розвитку но-
вих напрямків діяльності  
у сфері енергозбереження 
та екології. З 2009 року па-
лата проводить міжнародні 
екологічні конференції та 

в а ж л и в о г о 
транскордон-
ного регіону 
центрально-
східної Євро-
пи, яким є ре-
гіон Карпат.
Учасники кон-
ференції об-
говорили про-
блеми екології 
Карпатсько-
го регіону в 

видавець: Львівська торго-
во-промислова палата
Стрийський парк, 14, 
Львів, Україна, 79011

www.lcci.com.ua

наклад: 5 000 примірників

Свідоцтво: ЛВ №401 від 
14.05.1998
З питань розміщення 
інформаційних матеріалів та 
реклами звертайтесь у відділ 
зв’язків з громадськістю та 
рекламно-видавничих пос луг 
Палати:

Юрій булик, шеф-редактор,
начальник відділу
bulyk@cci.lviv.ua
тел./факс: +38 032 295 63 17 
моб.: +38 050 431 888 7
олена карабчук, редактор
pr@cci.lviv.ua
моб.: +38 096 30 38 475

концепція, проект, друк: 
ТзОВ РІА «Профіль» 
www.profile.infolviv.eu

верстка: Олександра 
Вакарова
Думка авторів може не 
збігатись з точкою зору 
видавця. Видавець не 
несе за це відповідальності. 
Матеріали під позначкою   
публікуються на правах 
реклами та/або політичної 
реклами. За зміст та досто-
вірність реклами видавець 
відповідальності не несе. 

кур’єр
Зовнішньоекономічний

форуми, залучаючи до об-
говорення і вирішення цих 
проблем українських під-
приємців та зарубіжні діло-
ві й експертні кола. 
У 2014 році заплановано 
проводити конференції на 
тему екології щокварталь-
но. Актуальну інформацію 
щодо найближчих заходів 
шукайте у календарі на веб-
сторінці Палати.

ЗА УПРАВЛІННЯМ ПРОЕКТАМи – МАЙБУТНЄ!
Проектний менеджмент 
– це діяльність із впоряд-
кування та ефективного 
здійснення робіт, завдань, 
робочих задач в рамках іс-
нуючих напрямків бізнесу 
задля досягнення стра-
тегічних та оперативних 
цілей його розвитку. Ін-
шими словами, проектний 

менеджмент – це методо-
логія досягнення успіху, що 
включає технології управ-
ління, ефективної організа-
ції, координації зусиль лю-
дей і використання ресурсів 
компанії для створення 
оптимальних результатів за 
критеріями вартості, часу і 
якості, а також задоволення 

інтересів усіх учасників 
проекту.  
Це  означає реалізацію ви-
значених спеціальних за-
дач всередині існуючої 
структури компанії або 
між різними компаніями. 
Застосування проектних 
методів є одним із елемен-
тів переходу організації до 
сучасних структур управ-
ління, самоуправляючих 

команд, саморегульованих 
організаційних структур й 
інших нових управлінських 
рішень.  
Інструментарій проектного 
менеджменту був розробле-
ний у США для організації 
промислового виробниц тва 
комплексних продуктів, та-
ких як, наприклад, військові 
кораблі, літаки, автомобілі, 
промислова техніка та ін.

У сучасних умовах проект-
ний менеджмент переміс-
тився із вузькопрофесійних 
кіл у всі сфери бізнесу для 
вирішення різноманітних 
задач, наприклад, таких, як:
•  розробки та підготовки до 

виробництва (надання) 
нових видів продукції (ро-
біт, послуг);

Продовження на стор. 23.
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Новітня освітня парадигма 
охоплює дві суперечливі 
тенденції у світовому роз-
різі – концепцію навчання 
протягом життя (lifelong 
learning), яка підкреслює 
давню східну мудрість «ба-
гаті вчаться все життя, бідні 
і так все знають»,  орієнтова-
ну на перманентне вдоско-
налення кваліфікаційних 
характеристик особистос-
ті з одного боку, а з іншого 
– повне нівелювання ролі 
класичної шкільної та уні-
верситетської освіти,  як ви-
значника досягнення успіху 
та фінансової стабільності у 
житті. І хоча останню тезу 
своїм життєвим прикладом 
доводять лідери відомих 
корпорацій, дослідження 
та соціологічні опитуван-
ня засвідчують важливість 
інвестування у власну осві-
ту та саморозвиток. Так, 
Nielsen Global Survey, ком-
панія, що професійно за-
ймається опитуванням гро-
мадської думки у понад 120 

рис. 3. кар’єрограма 
економіста в компанії

кар’Єрний ріст

Заступник генерального директора 
з фінансів та економіки

Начальник фінансового відділу 

Заступник начальника фінансового 
відділу

Старший спеціаліст  фінансового 
відділу

Старший спеціаліст  фінансового 
відділу

Базова підготовка економічного 
профілю

Спеціаліст 
фінансового 

відділу

Спеціаліст 
економічного 

відділу

країнах світу, у 2013 р. про-
водила визначення освітніх 
прагнень 29000 Інтернет-
респондентів з 58 країн. За 
результатами дослідження, 
78% опитаних вважають, 
що освіта є важливою, при-
чому 75% переконані, що 
вона є визначником ефек-
тивнішої зайнятості, 72% 
- вищих доходів та покра-
щення рівня життя.
Система класичної осві-
ти у світі зазнає істотних 
трансформацій, підвищу-
ючи роль спеціалізованої 
освіти та точкового, проте 
не поверхневого, а глибо-
кого отримання окремих, 
доцільних у відповідний 
період часу знань, необ-
хідних для формування 
підходів й інструментарію 
розв’язання конкретних 
проблем. Селективний 
освітній концепт став над-
звичайно поширеним в еру 
розвинених інформацій-
них технологій, що сприя-
ють активізації комунікації 

та прискореній трансляції 
знань, а передача частини 
обов’язків на аутсорсинг 
полегшує виконання за-
вдань та оптимізує реаліза-
цію проектів. В той же час, 
посилюється необхідність 
контролю якості виконан-
ня та забезпечення умілого 
управління проектами на 
всіх етапах – від зароджен-
ня ідеї до отримання фінан-
сового результату, та, що 
важливо, підтримки його 
фінансово-економічної жит-
тєздатності протягом якнай-
довшого проміжку часу.
Мешканці розвинених 
країн вже давно оцінюють 
вкладення в освіту як ін-
вестиції, а не як витрати, а 
аналіз статистичних даних 
засвідчує стійку зростаючу 
динаміку цих інвестицій не 
лише на рівні індивідів, а й 
компаній, які орієнтуються 
на підвищення потенціа-
лу власних працівників на 
противагу попередній тен-
денції «переманювання» 
та «перекупки» якісніших 
кадрів. До прикладу, всес-
вітньовідома корпорація 
«Дюпон» оголосила одним 
з чотирьох ключових стра-
тегічних напрямів розвитку 
інвестування своїх праців-
ників. Французька компа-
нія «Юнільовер» вважає, що 
соціально відповідальне 
ведення бізнесу, турбота 
про здоров’я й інвестиції в 
розвиток своїх працівників 
– найефективніші способи 
підтримки стійкого розви-
тку. Компанії «Лукойл» та 
«Шелл» вкладають значні 
кошти в навчання і розви-
ток співробітників, забез-
печення безпечних умов їх 
праці, підтримку здорового 
способу життя. Проведені у 
2013 р. PwC Saratoga дослі-
дження 67 компаній зі сфери 
фінансових послуг, вироб-
ництва, телекомунікацій та 
високих технологій, ПЕК 
тощо на російському ринку 
продемонстрували зрос-
тання інвестицій в освіту 
та розвиток персоналу на 
30%, а загальне охоплення 
навчанням становило від 
47 до 64% персоналу. При 

час 
отримання 

посади
кваліфікаційне навчання

–

Професійне навчання для 
керівних кадрів (тренінги), 
проведення тренінгів, 
самостійне навчання

5-6 років

Професійне навчання для 
керівних кадрів (тематичні 
тренінги), МВА-програма, 
самостійне навчання

4-5 років

Навчання на спеціалізованих 
програмах підвищення 
підготовки й перепідготовки 
для керівних кадрів у ВНЗ, 
самостійне навчання

1-2 роки
Навчання на програмах 
підвищення кваліфікації, 
самостійне навчання

2-3 роки

Обов’язкове навчання на 
підприємстві (вивчення 
специфіки роботи галузі 
і даного підприємства, 
розвиток основних навиків 
роботи)

5-6 років
Середня спеціальна або вища 
освіта

цьому, компанії залучають 
для навчання своїх праців-
ників зовнішніх провайде-
рів освітніх послуг, часто 
іноземних.
Згідно  з даними Ernst&Young 
провідні українські компа-
нії щорічно витрачають на 
освіту та підвищення ква-
ліфікації своїх працівників 
від 0,015 до 0,07% своїх чис-
тих доходів, в той час як за-
рубіжні – 5-20%. 
Опитування керівни-
ків компаній показує, що 
основ на частина витрат на 
освіту припадає на корот-
кострокові заходи – тре-
нінги, кейсові завдання, в 
той час як довгострокові 
програми – МВА чи після-
дипломна освіта – зазвичай 
фінансуються індивідуаль-
но працівниками. 
Опитування понад 500 
роботодавців, проведене 
HeadHunter у 2013 р., проде-
монструвало наступний га-
лузевий розподіл вакансій з 
вимогою бізнес-освіти (рис. 
1) – 50% припадають на про-
дажі, бухгалтерію й фінанси 
та маркетинг.
Кількість працівників в 
компанії теж істотно впли-
ває на потребу у працівни-
ках з бізнес-освітою – 77% 
всіх МВА-вакансій припа-
дають на підприємства з по-
над 100 працівниками (рис. 
2) Загалом, ставлячи собі 
запитання, чи варто інвес-
тувати в освіту працівників, 
слід пам’ятати, що інвести-
ції в освіту кадрів доводять 
свою ефективність за умо-
ви застосування цільового 
підходу до підвищення ква-
ліфікації. Це можливо шля-
хом розробки для кожного 
працівника кар’єрограми 
– спеціальної програми, 
яка демонструє і прогнозує 
динаміку перманентного 
кар’єрного зростання освіт-
нього потенціалу конкрет-
ного працівника шляхом 
хронологічного визначення 
в часі та зростанні кваліфі-
каційних навичок (рис. 3).
Крім того, не слід забувати 
про правило 10000 годин: 
«Для того, щоб досягти успі-
ху в певній сфері діяльності, 

рис. 2 розподіл вакансій в компаніях за кількістю працюючих 
з вимогою бізнес-освіти

Будівництво і нерухомість, 1%

Туризм, 2%
Транспорт і логістика, 4%

Виробництво, 5%

Медицина і 
фармацевтика,6%

Банкивська 
сфера і лізинг,10%

Бухгалтерія 
і фінанси,16%

Продажі,21%

Інформаційні технології,12%Маркетинг,13%

консалтинг,10%
12%13%

10%

10%

6%21%

16%

11-20 осіб, 3%
21-50 осіб, 4%

51-100 осіб, 5%

101-250 осіб, 23%

251-500 осіб, 18%

 понад 500 осіб, 
36%

 менше 10 осіб, 11%

23%

18%

36%

11%

МУДРІ ІНВЕсТИцІЇ необхідно витратити 10 
тисяч годин на таку діяль-
ність»! А найголовніше, 
пам’ятати слова Джона 
Хіббена: «Освіта - це вмін-
ня правильно діяти в будь-
яких життєвих ситуаціях»!

Ірина Польова
 

рис. 1. Галузевий розподіл вакансій з вимогою бізнес-освіти
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робочого місця кожного 
працівника. 
Основним поняттям проек-
тного менеджменту є про-
ект. Чим є проект по суті? 
Усі компанії в своїй повсяк-
денній господарській діяль-
ності постійно здійснюють 
проекти, чи то капітальна 
реконструкція виробничої 
лінії, розробка та запуск но-
вої ІТ-платформи, чи роз-
виток та організація нового 
напрямку бізнесу, будівниц-
тво бізнес–об’єктів тощо.
Усі зазначені види діяльнос-
ті мають між собою цілий 
ряд спільних ознак, які роб-
лять їх, власне, проектами:

1.  Усі дії спрямовані на до-
сягнення конкретних ці-
лей – чітко вимірюваного 
результату, який можна 
оцінити;

2.  Вони включають в себе 
координоване виконання 
взаємопов’язаних задач 
та конкретних дій;

3.  Вони мають обмежену 
тривалість у часі, тобто 
конкретну кількість часу 
на виконання із визна-
ченою датою початку та 
кінця дій;

4.  Вони у певному відно-
шенні неповторні та по-
своєму унікальні;

5.  Вони вимагають комплек-
сного залучення різних 
видів ресурсів. 

Продовження. Початок на стор. 19.

 Саме ці перелічені п’ять ха-
рактеристик проектів від-
різняють їх від інших видів 
діяльності. Тобто, проект 
у практичному трактуван-
ні цього терміну – це вид 
управлінської діяльності, 
націленої на конкретний 
результат, яка вимагає ра-
ціональної організації та 
використання наявних 
ресурсів.
Важливість проектної ро-
боти у компанії важко пере-
оцінити. Оскільки саме про-
ектний підхід до виконання 
дає гарантоване досягнення 
необхідного результату. 
Так, за статистичними да-
ними International Project 
Management Association 
(IPMA) основними наслід-
ками «зривів» проектної 
роботи є:
1. Недосягнення (не повне 
досягнення) стратегічних 
та тактичних цілей компа-
ній – 11 %;
2. Недотримання лімітів ви-
трат компанії – 23 %;
3. Незлагодженість дій та 
посилення внутрішньої не-
здорової конкуренції у ко-
лективі компанії – 6 %;
4. Можлива втрата спеціа-
лістів – 4 %;
5. Розриви партнерських 
відносин із клієнтами та по-
стачальниками – 3 %;
6. Ресурсні втрати через не-
узгодженість дій – 20 %;
7. Вихід за межі часових тер-
мінів виконання завдань – 
33 %.
за даними IPMA основни-
ми причинами невдалої 
проектної роботи компа-
ній є:
1.  Незнання методики ор-

ганізаційної та проектної 
роботи – 53 % випадків;

2.  Нерозуміння вимог про-
ектної роботи – 16 %; 

3.  Нехтування інструмента-
ми планування управлін-
ської діяльності – 12 %;

4.  Неврахування інтересів 
учасників проекту (діяль-
ності) – 9 %;

5.  Невміння побудува-
ти цілісну картину 
взаємозв'язків процесів 
діяльності компанії – 7 %;

6.  Недосконале володіння 

інструментами проект-
ного менеджменту – 3 %.

Метою вивчення проектно-
го менеджменту є форму-
вання практичних навиків 
використання методики та 
інструментів управління 
проектною роботою.
основними групами фа-
хівців, яким в першу чергу 
корисне знання проектної 
роботи, є:
1.  Менеджери будь-якої 

сфери діяльності;
2.  Керівники та практики 

із початковим досвідом 
управління проектами;

3.  Керівники усіх рівнів 
управління; 

4. Власники бізнесу;
5. Інвестори проектів.
Практичними результата-
ми застосування знань із 
управління проектами є:
1.  Комплексне розуміння 

та глибокі знання із ор-
ганізації та ефективного 
управління бізнес-проце-
сами діяльності компанії;

2.  Навики ефективного 
розподілу та контро-
лю витрачання ресурсів 
компанії за допомогою 
інструменту бюджетного 
управління;

3.  Практичне володіння 
ін ст рументами страте-
гічного та тактичного 
цілепокладання;

4.  Розуміння психології ро-
боти колективу, вміння 
долати конфлікти та гур-
тувати людей задля до-
сягнення встановлених 
цілей;

5.  Знання методики комп-
лексної детальної оцінки 
діяльності компанії та 
проекту;

6.  Можливість практичного 
напрацювання навиків 
адаптивної роботи ком-
панії у нестійких зовніш-
ніх та внутрішніх умовах 
господарювання.

Дмитро Лозовицький,
засновник Групи 

незалежних 
консультантів 

«Альтернатива»,
к.е.н, доц., DipFA, діючий 

бізнес-тренер, 
практикуючий консуль-

тант, член ФПБАУ

ЗА УПРАВЛІННЯМ ПРОЕКТАМи – МАЙБУТНЄ!

•  будівництва та 
реконс трукції;

•  проведення науково-до-
слідних та дослідно-кон-
структорських робіт;

•  розробки програмних 
продуктів;

•  відкриття та розвитку но-
вих видів бізнесу;

•  девелопінгу, реінжинірин-
гу бізнес-процесів та ін.

У багатьох організаціях сис-
теми управління проекта-
ми, поруч із традиційними 
офісними ІТ-технологіями, 
сьогодні вже є елементи 
стандартної конфігурації 
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ТРи ПРАВиЛА 
ДЛЯ КЕРІВНиКА 
КОМПАНІї, ЩО 
ПРАГНЕ ДОСЯГТи 
УСПІХУ

якиЙ з мене стратегІчниЙ ЛІдер?

Пошук перевірених розв’язань 
щодо організаційної 
досконалості  насправді 
складається із  шокуюче 
простих вказівок, 
як створити успішну фірму.

Даючи відповіді на питання, пригадайте й обміркуйте свої дії, пов’язані  з опрацюванням нових стратегій упродовж 
останнього року, із розв’язуванням бізнес-проблем і прийняттям комплексних рішень. Визначте свій середній показник 
щодо кожного із шести лідерських здібностей. А відтак удосконалюйтеся, розпочавши з опрацювання та виправлення 
найслабших результатів.

Статистичний підрахунок 
тисячі підприємств дово-
дить, що декілька сотень з 
них мало позитивний ре-
зультат протягом досить 
довгого часу. Це був на-
стільки довгий період, що 
їх справді можна визнати 
винятковими. Результа-
ти також показали, що ці 
організації десятиліттями 
реалізовували правильні 
стратегії, керуючись при 
цьому трьома базовими 
правилами:
спочатку краще, потім де-
шевше (підставою бороть-
би повинна бути не ціна, а 
інші конкурентні переваги, 
що їх вирізняють на ринку).
спочатку доходи, потім 
кошти (збільшення доходів 
– важливіше, ніж редукція 
коштів).
немає жодних інших пра-
вил (можна змінювати все, 
що завгодно, аби дотри-
муватись двох попередніх 
засад).
Кращі з фірм керуються 
цими засадами при при-
йнятті усіх важливих рі-
шень, починаючи від пе-
редачі (злиття, купівлі), 
протягом диверсифікації і 
алокації засобів та закінчу-
ючи ціновою політикою.

ПЕРЕДБАЧЕННЯ      середній показник анкети: 4,99

збираю інформацію, запитую фахівців і користуюся     
багатьма джерелами інформації як у межах галузі,
так і поза нею?

намагаюся передбачити успіхи та досягнення     
конкурентів, а також їх можливі реакції  
на нові ініціативи або продукти?

ОсПОРюВАННЯ      середній показник анкети: 5,52

формулюю проблему, виокремлюю декілька
підходів до її вирішення, щоб дійти до причини виникнення
цієї проблеми?

схильний/а приймати різні аргументи, щоб поглянути
на проблему з багатьох точок зору?

ІНТЕРПРЕТАцІЯ      середній показник анкети: 5,78

цікавлюся та відкритий/а для нових пропозицій?

перевіряю безліч можливих гіпотез за 
допомогою інших, перш ніж зроблю остаточні висновки?

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ       середній показник анкети: 4,81

намагаюся вирівняти довготермінові інвестиції у зростання
дохідності з пресингом на досягнення закладених результатів 
у короткій перспективі?

під час прийняття рішення виокремлюю необхідні
компроміси, а також намагаюся передбачити
потенційні загрози і непередбачувані наслідки
для клієнтів та інших задіяних осіб?

ГАРМОНІЗАцІЯ        середній показник анкети: 5,01

оцінюю толерантність зацікавлених осіб 
та їх мотивацію до змін?

вловлюю суперечливі інтереси 
зацікавлених осіб і реагую на них?

НАВЧАННЯ        середній показник анкети: 4,95

спілкуюся, розповідаючи історії успіху
та поразок, задля координування ідей тих,
хто навчається в компанії? 

коригую обраний курс на підставі інформації,
що суперечить доцільності, навіть
після прийняття рішення.

як часто…                 Зрідка                                        майже завжди
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Cередній показник було підраховано на основі відповідей понад 20 000 менеджерів, які брали участь в опитуванні.
Джерело: Harvard Business Review



 товарні бетони та бетонні суміші
 продаж щебіню та піску
 надання послуг автобетононасоса


