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КОМП’ЮТЕРНА ІНДУСТРІЯ – ЄДИНА 
ГАЛУЗЬ, ЩО ПРИВОДИТЬСЯ В ДІЮ 
МОДОЮ БІЛЬШОЮ МІРОЮ, НІЖ 

САМА ІНДУСТРІЯ ЖІНОЧОЇ МОДИ

Сьогодні до ІТ-процесів дода-
ємо й інші чинники, такі, як 
розумні продукти з постійним 
доступом до мережі, продаж 
товарів як послуг, зміни в ор-
ганізаційній структурі підпри-
ємств тощо. Без розуміння цих 

процесів, виробничі підприєм-
ства – приречені на провал.
Потрібен пошук точок пере-
тину, інтеграції. Взаємне допо-
внення цих та інших галузей є 
вирішальною складовою успі-
ху в сучасному світі, і в сучас-

ному виробництві зокрема. А 
першість все ж залишається 
за ІТ-індустрією. Це єдина га-
лузь, яка рухається модними 
тенденціями швидше, ніж сама 
індустрія моди. 
Спробуємо представити вам, 

шановні колеги, концептуаль-
ну картину, як це працює сьо-
годні; куди ми рухаємось у 
будь-якій реальності, яка, як 
говорив Віктор Пелевін, сьо-
годні є сумою інформаційних 
технологій.

АЛАН КУПЕР, АМЕРИКАНСЬКИЙ ДИЗАЙНЕР, ПРОГРАМІСТ ТА ПИСЬМЕННИК, СВОГО ЧАСУ CКАЗАВ, ЩО НЕЕФЕКТИВНІ МЕХАНІЧНІ 
СИСТЕМИ ЗДАТНІ ПРИНОСИТИ ЗБИТКИ РОЗМІРОМ У ДЕКІЛЬКА ЦЕНТІВ НА КОЖНІЙ ДЕТАЛІ, ЯКУ МИ ВИГОТОВЛЯЄМО. ОДНАК, 

ЧЕРЕЗ НЕЯКІСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ – МОЖНА ВТРАТИТИ ВСЮ КОМПАНІЮ.

ЯК РОЗУМНІ ПРОДУКТИ З ДОСТУПОМ ДО 
МЕРЕЖІ ЗМІНЮЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА

IT-IQ:
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ПОТУЖНА ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ НА СКОЛІВЩИНІ

Такі наміри 6 грудня 2016 
року задекларували перший 
заступник голови Львів-
ської облдержадміністрації 
Ростислав Замлинський та 

ТзОВ «Галтерра» отримала 
земельну ділянку у містеч-
ку Шкло Яворівського ра-
йону Львівської області під 
будівництво парфумерно-
косметичної фабрики. Про 
це йдеться у розпоряджен-
ні голови Львівської обл-
держадімінстрації Олега 
Синютки від 17 січня.
«Надати ТзОВ «Галтерра» 
дозвіл на розроблення з 
урахуванням вимог дер-
жавних стандартів, норм 
і правил у сфері землеу-
строю, проекту землеу-
строю щодо відведення 

Палата громад парламенту 
Канади (нижня палата) ра-
тифікувала угоду про зону 
вільної  торгівлі з Україною. 
Як відомо, Україна та Ка-
нада підписали Угоду про 
створення зони вільної 
торгівлі ще 11 липня 2016 
року.
Переговори про ЗВТ три-
вали протягом п'яти років і 
зараз українська влада спо-
дівається, що після вступу 
в силу угоди Канада відкриє 
українським експортерам 
вільний доступ до 98% свого 

Компанії Google, Chrysler, 
AstraZeneca, Tableau та 
інші стали клієнтами 
українського IT-стартапу 
Attendify, що дозволяє 
створювати брендовані 
соціальні програми для 
конференцій, виставок, зу-
стрічей тощо.
За даними видання ain, стар-
тап заснували українці Ми-
хайло Балясний (СЕО) і Ар-
тем Яремчук (СОО) в 2011 
році, спочатку платформа 
називалася KitApps.

засновник ТОВ «Атлас Гло-
бал Енерджи»  Еніс Факиоглу.
За словами представників 
цієї компанії, потужність 
майбутньої вітроелектрос-
танції на першому етапі ре-
алізації проекту дорівнюва-
тиме 20-ти мегаватам. Проте 
у перспективі вони розгля-
дають встановлення вітро-
турбін мінімум на 50 МВт. 
На разі триває оформлення 
проектно-кошторисної до-
кументації та інших необхід-
них документів. Будівництво 
перших перших «вітряків» 
заплановано на 2018 рік.
Під час розмови з 

інвесторами, Ростислав За-
млинський запевнив, що 
зі свого боку ЛОДА макси-
мально сприятиме реаліза-
ції проекту у стислі терміни. 
«Ми сприяємо інвестицій-
ним проектам, а особливо, 
коли мова йде про альтерна-
тивну енергетику. Адже цей 
напрямок є одним із пріори-
тетних у Стратегії розвитку 
Львівщини», – зазначив він.
Сторони також домовились 
у найближчий період на-
працювати дорожню карту 
із реалізації проекту аль-
тернативної енергетики на 
Сколівщині.

електростанцію потуж-
ністю 20 МВт. Загальна 
сума інвестицій станови-
тиме близько 20 мільйонів 
євро.

ТОВ «Атлас Глобал Енерджи» 
заснована з ініціативи консор-
ціуму турецьких компаній Eniso-
lar та Renerser для розвитку ві-
трової енергетики на території 
України.
На сьогодні турецький консор-
ціум вже встановив 20 вітро та 
12 сонячних електростанцій у 
Туреччині, номінальною потуж-
ністю 1000 МВт.

Кожна програма має 
функціональність 
закритої соціальній 
мережі, щоб забез-
печити залучення 
користувачів і до-
зволити організато-
рам відслідковувати 
їхню активність для 
поліпшення якості 
заходу.

НА ЛЬВІВЩИНІ ЗБУДУЮТЬ 
ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНУ ФАБРИКУ

ринку товарів.
«Нижня палата парламенту 
Канади одноголосно під-
тримала ратифікацію угоди 
про вільну торгівлю між 
Україною та Канадою. 303 
– за, 0 – проти», – зазначила 
заступник Міністра еконо-
мічного розвитку і торгівлі 
України  торговий – пред-
ставник України Наталія 
Микольська.
Тепер ця законодавча ініці-
атива повинна бути ратифі-
кована у верхній палаті пар-
ламенту Канади – Сенаті.

УГОДІ ПРО ЗВТ З КАНАДОЮ БУТИ

КЛІЄНТАМИ УКРАЇНСЬКОГО СТАРТАПУ 
СТАЛИ GOOGLE ТА CHRYSLER

земельної ділянки орієн-
товною площею 0,3706 га», 
– йдеться у розпорядженні.
Фірма має подати на 

затвердження ЛОДА про-
ект землеустрою щодо від-
ведення земельної ділян -
ки.

На території Сколівсько-
го району Львівської об-
ласті турецька компанія 
«Атлас Глобал Енерджи» 
планує збудувати вітрову 
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НОВИНИ. ПАЛАТА

Шановні колеги,

Завдання керівника – постій-
ний пошук нових та кращих 
розв’язань для бізнесу. Колектив 
Львівської торгово-промислової 
палати намагається уважно 
спостерігати за реальністю, що 
нас оточує, бачити перспектив-

ні шанси і використовувати їх 
на користь наших членів, оскільки 

повага та турбота про них є осно-
вою всього, що робимо. Завдяки цьому 

наша організація працює та розвивається 
протягом 167 років. Так, вже на початку цього 

року членами Ради підприємців, бізнес-асоціаціями, клас-
терами та громадськими об’єднаннями було підписано Ме-
морандум щодо створення Коаліції «Львівська регіональна 
бізнес-платформа».

Ми і надалі залишатимемось «постачальником» якісної ін-
формації та послуг, пропонуватимемо інноваційні підходи, 
обговорюватимемо тренди і переломні ідеї, що мають 

вплив на бізнес,  допомагатимемо вам у досягненні цілей та 
поставлених результатів, адже ми створені бізнесом для 
бізнесу.

Цього року плануємо чимало традиційного та нового. У 
першому кварталі відбудеться ряд заходів з підтримки 
експорту, ІІІ Міжнародна конференція «Соціальна відпо-
відальність бізнесу», плануються ділові місії у Львові та за 
кордоном тощо. Як завжди, завжди раді вашим ініціативам 
та пропозиціям, адже можемо і хочемо бути генеральним 
партнером вашого бізнесу.

Так склалося, що січень – пора змін. Місяць, коли встанов-
люються нові цілі і починається рух до нових горизонтів. 
Тож, з нагоди нового календарного року, від імені усього 
колективу ЛТПП хотів би, крім банальних здобутків, до-
сягнень та здоров’я, побажати усім ще одного: обов’язково 
дружіть з тими, хто є кращим за вас. Будете мучитися, 
проте будете рости.  

Із вірою в перемогу та розвиток українських компаній, 
українців та України, 

Президент ЛТПП                                                         Дмитро Афтанас

22 БЕРЕЗНЯ 
2017 РОКУ 

о 10.00 
м. Львів, вул. 
Коперника, 15

Дзеркальна зала 
Палацу 

Потоцьких

У РАМКАХ ЗАХОДУ – СЕМІНАР «ВІДНОСИНИ ІЗ СПОЖИВАЧАМИ 
ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ»

ІII МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Тематичні напрямки конференції: 
  управління якістю та безпека продукту,

   відносини зі споживачами як невід’ємна частина стратегії і звітності  

з корпоративної соціальної відповідальності, 

   маркетинг продукту та європейські та вітчизняні орієнтири якості продукції/послуги?

   взаємовідносини із споживачами: як вони можуть впливати на компанію,  

права людини і робота із споживачами.

Де
та

лі 
пр

о з
ах

ід
 ту

т:

За підтримки міського голови Львова Андрія Садового  та Львівської обласної державної адміністрації.

Детальніше про захід на сайті Палати: www.lcci.com.ua

Партнери:

ЛЬВІВСЬКА 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 
ПАЛАТА
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВЕРСАХЕМ»
м. Львів, вул. Зелена 301, 
79066
Директор – Едуард СЕЛЕЗНЬОВ
Тел./факс: +38 068 014 34 12
E-mail: yuriy.nakonechnyi@
storm-group.eu
http://www.storm-group.eu/
Види діяльності: виробництво 
спеціалізованого одягу та ав-
томобільного текстилю.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛЕДПРОФЛАЙН»
м. Львів, вул. Шевченка, 317, 
79069
Директор – Андрій ДЕНИС
Телефон/факс: 
+38 067 679 18 45
Email: Ledprofline@gmail.com
http://ledprofline.com
Види діяльності: виробництво 
електричного освітлювального 
устаткування.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ 
«СИМПЛЕКС»
Адреса: м. Львів, вул. 
Федьковича, 32/1, 79018
Директор – Йосиф ІВАНЮК

Тел.: +38 032 237 29 50
yivanyuk@simplex.com.ua
http://simplex.com.ua
Види діяльності: консульта-
ція з питань, що стосуються 
фінансових реструктуриза-
цій, валютного регулювання, 
управління фінансовими 
зобов’язаннями та проведен-
ня трансакцій.

ЛЬВІВСЬКЕ 
ПРЕДСТАВНИЦТВО «ГРУПА 
КОМПАНІЙ ІНФЛОТ КРУЇЗ 
ЕНД ФЕРРІ УКРАЇНА»
Адреса: м. Львів, вул. 
Гнатюка, 12а, 79007
Директор – Сергій ПРЯДКО
Тел.: +38 032 253-36-38
E-mail: sp@inflotcruises.com
http://inflotcruises.com/
Вид діяльності: туристичні по-
слуги, бронювання та органі-
зація круїзів. 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЄВРО СПІК» 
Адреса: м. Львів, вул. 
Словацького, 5,  79000
Директор – Мирослав БУРИК
Тел.: +38 067 261 75 01
E-mail: mir230480@gmail.com
http://nayka.in.ua/
Вид діяльності: надання по-

слуг перекладу.

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ  
«МИЦИК І ПАРТНЕРИ» 
м. Львів, вул. К. Левицького, 
5/5а, 79005
Директор – Олег МИЦИК
Телефон/факс: 
+38 032 243-39-42
+38 032 276 40 10
E-mail: mytcyk@gmail.com
http://www.mytcyk.com/
Види діяльності: захист у кримі-
нальних справах та справах про 
адміністративні правопорушен-
ня, представництво потерпілих; 
допомога у врегулюванні дорож-
ньо-транспортних пригод; участь 
в переговорах і представництво в 
судах; підготовка позовних заяв, 
скарг та інших процесуальних 
документів;юридичний супровід 
операцій з нерухомістю; стягнен-
ня заборгованості та відшкоду-
вання збитків; складання проек-
тів договорів.

ТСБ ТОВАРНА БІРЖА 
«ГАЛКОНТРАКТ» 
м. Львів, вул. Газова, 36/2, 
79000
Директор – Стелла МАМАЄВА
Тел.: +38 032 225 69 56
E-mail: 
info@tsbgalcontract.org.ua

http://tsbgalcontract.org.ua/
Види діяльності: організація та 
проведення біржових та від-
критих торгів (аукціонів).

ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО «АГРОТЕМ»
с. Селисько, Пустомитівський 
район, Львівська область, 
88139
Директор – Олег ТЕМЧИШИН
Тел.: +38 067 670 46 31
E-mail: lcbolko11@mail.ru
Види діяльності: виробництво 
сиру та масла, переробка мо-
лока.

ФОП ДРАБИК ОЛЕКСАНДРА 
ОСИПІВНА
м. Львів, пл. 
Петрушевича,3/228, 79005
Тел.: +38 032 253 62 40
E-mail: businessconsulting.ld@
gmail.com
www.businessconsulting.com.ua
Види діяльності: аудиторські 
послуги, консультування з пи-
тань комерційної діяльності.

ПУБЛІЧНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 
м. Львів, вул. Пушкінська, 
42/4, 01004
Директор –  Жан-Поль 
ПЬОТРОВСКІ

НОВІ ЧЛЕНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП
НОВИНИ. ПАЛАТА

Запрошуємо Вас взяти 
участь у морському бізнес-
круїзі Карибськими остро-
вами. Ви матимете унікаль-
ну можливість налагодити 
нові ділові контакти, отри-
маєте  чудові враження від 

шопінгу та  зробите багато 
кулінарних відкриттів в рес-
торанах на борту лайнера. 
Дата поїздки:  
3 – 13 березня 2017 року
Вартість круїзу – 1 300 євро 
(до 08.01.2017 року); 

1 600 євро (до 31.01.2017 
року). 
Вартість вказана на особу 
при двомісному розміщен-
ні у каюті з вікном та по-
требує підтвердження при 
бронюванні.

У вартість входить:
•     переліт: Мадрид-Санто-

Домінго; Домініканська 
Республіка-Мадрид;

•     трансфери: аеропорт, 
морський порт; портовий 
збір;

•     каюта на лайнері з вікном; 
двомісне розміщення;

•     харчування за системою  
All-inclusive: сніданок, 
обід і вечерю в основному 

ресторані і кафе; алко-
гольні та безалкогольні 
напої; обслуговування 
(доставка їжі) в номерах;

•     транспортування та до-
ставка багажу з круїзного 
терміналу в каюту в пор-
тах з початку і з каюти в 
термінал в портах закін-
чення круїзу; особистого 
стюарда на каюту, приби-
рання в каюті.

Додатково оплачується: 
•     проїзд мікроавтобусом по 

маршруту: Львів – Варша-
ва (Польща) – Львів;

•     переліт: Варшава – Ма-
дрид, Іспанія – Варша-
ва; проживання в ** 

зірковому готелі зі снідан-
ком в Мадриді, трансфер: 
аеропорт-готель-аеро-
порт. орієнтовна вартість 
– 350 євро;

•     сервісний збір приблиз-
но 72 євро (з особи за /
тиждень), сплачується на 
борту після закінчення 
круїзу); напої (вода, соки, 
спиртні напої, коктейлі); 
альтернативні (тематич-
ні) ресторани, казино, 
СПА, відеоігри, телефон, 
інтернет; послуги прання 
/ хімчистки, медичні по-
слуги на борту; чайові у 
розмірі 18% (додаються 
до покупок);

•     берегові екскурсії. 

БІЗНЕС-КРУЇЗ КАРИБСЬКИМИ ОСТРОВАМИ

Тел.: +38 044 481 07 01
+38 032 242 02 85
E-mail: jean-paul.piotrovski@
credit-agricole.ua
https://www.credit-agricole.ua/
Види діяльності: надає весь 
спектр сучасних банківських 
послуг приватним і корпора-
тивним клієнтам.

ФОП ГАРАСИМ МИКОЛА 
ПЕТРОВИЧ
м. Винники, вул. Ранкова, 6, 
79495
Тел.: +38 067 700 10 46
E-mail: arhen.ua@gmail.com
www.arhen.pl
Вид діяльності: продаж та об-
слуговування пакувального 
обладнання.

ФОП САБАТОВИЧ РУСЛАН 
БОГДАНОВИЧ
пл. Петрушевича, 3/232, м. 
Львів, 79005
Тел.: +38 032 260 22 77
+38 067 341 89 48
E-mail: mogytniKarpaty.vodka@
gmail.com
www.mogutnikarpaty-vodka.com
Вид діяльності: виробництво 
горілчаних виробів.

ВІТАЄМО!
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ЯК УПРАВЛЯТИ ПРОЕКТАМИ?

ЯК СПІВПРАЦЮВАТИ 
З АГЕНТСТВАМИ 
ООН В УКРАЇНІ: 
ПРАКТИЧНІ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ

НОВИНИ. ПАЛАТА

Володимир Коруд, віце-президент 
ЛТПП:
«Ми продовжуємо проводити найрізно-
манітніші навчальні заходи, в тому числі й з підвищення 
компетентності підприємців у сфері експорту. Сподіваюсь, 
навчання в рамках   програми USAID «Лідерство в економіч-
ному врядуванні» було максимально корисним. Практичні 
інструменти, які опанували учасники тренінгів, дозволять 
у майбутньому формувати успішні стратегії доступу на 
нові ринки, розвивати міжнародні контакти та будувати 
довгострокові відносини з партнерами. А розвиток екс-
порту дозволить створити нові робочі місця, підвищити 
продуктивність і, в результаті, – прискорити економічне 
зростання регіону».   

Мета семінару – навчити малі та середні підприємст-
ва практичним навичкам ведення міжнародної ді-
яльності, а також сформувати  в учасників навчання 
комплексний підхід до експортної діяльності. 
Цільова аудиторія –  підприємці малого 
та середнього бізнесу, представники 
бізнес-асоціацій та бізнес-об’єднань. 

22 грудня 2016 року ЛТПП 
відбулось заняття з курсу 
«Управління проектами». 
Учасники    розглянули  клю-
чові проблеми проектного 
управління та шляхи їх ви-
рішення, які можуть бути 
імплементовані в будь-
якій організації незалеж-
но від її розміру чи сфери 
діяльності. 

Під час навчання було роз-
глянуто наступні теми:
1. Нечітке формулюван-
ня цілей. До яких проблем 
це призводить та як їх 
вирішувати.
2. Практичне пришвид -

29 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ У КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛІ ТПП ВІДБУВСЯ 
ТРЕНІНГ «КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЕКСПОРТУ ЯК ЗАПОРУКА 
МІЖНАРОДНОГО УСПІХУ КОМПАНІЇ».

шення виконання проекту: 
що робити інакше для швид-
шої генерації результатів.

3. Практичне плануван-
ня проекту: як планувати 
швидкі та надійні проекти?

Зафар Юлдашев,  
координатор програми ПРООН в Україні:
«При проведенні закупівель ПРООН керується такими прин-
ципами, як прозорість, відкритість та чесна конкуренція. 
Відкритість означає, що будь-яка організація має змогу по-
ставляти якісні матеріали та послуги, які відповідають 
критеріям ПРООН. Принцип прозорості передбачає надан-
ня необхідної інформації усім учасникам закупівель для ро-
зуміння процедур, які матимуть місце в рамках закупівель. 
Що стосується принципу конкуренції, важливим фактором 
виступає співвідношення ціни та якості. Усі ці принципи є 
однаковими для всіх».

та послуги найчастіше ку-
пують агентства ООН в 
Україні, а також, які про-
цедури використовуються 
при здійсненні процесу за-
купівель. Після закінчення 
семінару українські підпри-
ємці отримали ексклюзив-
ну можливість особисто 
поспілкуватись із співро-
бітниками агентств ООН, 
які успішно працюють в 
Україні.

ВСЕ РАЗОМ!

16 грудня 2016 року у Льво-
ві відбувся семінар про 
можливості співпраці з 
Системою ООН в Україні. 

Учасники семінару озна-
йомились із процесом за-
купівель в організаціях 
ООН, дізнались, які товари 

Андрі Бріє, заступник 
директора представни-
цтва ПРООН в Україні:
«ООН працює в Україні вже 
більше 20-ти років. Ми 
здійснюємо дуже різні за-
купівлі. Але у той жеж час 
бачимо, як хороші компанії 
припускаються помилок 
в оформленні тендерної 
документації, що не дозво-
ляє нам допускати заявку 
до розгляду. І це – прикро. 
Нам хочеться працювати 
з тими компаніями, в тому 
числі із малими підприєм-
ствами, які можуть нада-
ти нам товари та послуги 
не гірші за європейські». 

Фото: архів Палати

Фото: архів Палати
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Штриховий код – перш за все, 
практичний інструмент, завдя-
ки якому здійснюються облі-
кові операції під час поставок 
та продажу товарів. Підприєм-
ство торгівлі просто не матиме 
змоги обліковувати товар без 
штрихового коду GS1. 

Тому штриховий код, що при-
своїла "GS1 Україна", буде дій-
сним у будь-якій країні світу.

Представництво Асоціації Товар-
ної Нумерації України "ДжіЕс1-
Україна" (GS1 UKRAINE) при Львів-
ській ТПП:
  здійснює підготовку доку-

ментів 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 пере-
реєстрації ідентифікаційних 
номерів GS1;

  здійснює нагляд за від-
повідністю застосування 
ідентифікаційних номерів, 
маркування штрихкодовими 
позначками товарів, інших 
об’єктів обліку та застосуван-
ня стандартів електронного 
обміну даними Системи GS1 
вимогам чинного законо-
давства України, державних 
стандартів України, специфі-
кацій 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

ТА ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ, 
ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА ВСЕСВІТНІХ 

СТАНДАРТАХ GS1

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО: ПІДСУМКИ ЗМІН
Світлана Камінцева, 
представник головного 
управління доходів у Львів-
ській області: «Екологічне 
законодавство потребує 
вдосконалення. Держава 
зобов’язана постійно і по-
слідовно вдосконалювати 
систему оподаткування, 
знижувати податковий 
тягар, забезпечувати 
прозорість та уніфікацію 
норм податкових відно-
син. Екологічна податкова 
політика держави повинна 
стимулювати платника 
податків до відповідаль-
ного ставлення до навко-
лишнього середовища. 
Реформування потребує 
і екологічний податок за 
викиди, зокрема – доцільно 
було б звільнити від його 
сплати державні установи 
та організації».  

23 грудня 2016 р. у ЛТПП від-
бувся семінар «Екологічне 
законодавст во – підсумки 
змін 2016» та відкрите засі-
дання Комітету Львівської 
ТПП з питань екології та 
енергозбереження. 
Серед його учасників – пред-
ставники департаменту еко-

логії та природних ресурсів 
ЛОДА, державної екологіч-
ної інспекції у Львівській об-
ласті, експерти МБО «Еко-
логія-Право-Людина» та ін. 
Під час «круглого сто-
лу» було розглянуто про-
позиції, зауваження, 

Софія Шутяк, МБО «Екологія-Право-Людина»: 
«У Львівській області вперше було створено інтегровану 
електронну систему екологічної інформації. Ця система 
нівелює розпорошеність екологічної інформації між різними 
органами виконавчої влади. Тепер у єдиній базі може місти-
тися інформація не тільки про викиди у довкілля, а і про до-
зволи, ліміти, рішення про оцінки впливу на довкілля, тощо. 
Ми хотіли б співпрацювати з департаментами екології За-
карпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської та Львів-
ської ОДА і ділитися з ними нашим досвілом».

рекомендації від зацікав-
лених сторін щодо 
впровадження сис-
темних змін як на 
регіональному, так 
і   національному 
рівнях.
Також в рамках від-
критого засідання 
Комітету Львівської 
ТПП з питань екології 

та енергозбереження по-
дяками було нагороджено:
Олега Гладчука – «За зна-
чний внесок в налагоджен-
ня польсько-української 
співпраці в екологічній 
сфері»
Юрія Дідевича – «За активне 
сприяння співпраці в сфері 

розвитку велосипедного 
руху та за добровільний 
громадянський внесок у 
розбудову велосипедної 
інфраструктури у м. Львів»
Юрія Демцьо – «За напо-
легливу та систематичну 

просвітниць-
ку діяльність 
у сфері по-
водження з 
ТПВ»
Е к с п е р т і в 
Міжнарод-

ної  Благодій-
ної  Організації «Еколо-
гія. Право. Людина» – «за 
високий професіоналізм 
у впровадженні світових 
стандартів у природо-
охоронне законодавство 
України».

Фото: архів Палати
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ФІНАНСИ

ВІДКРИТТЯ MNC DESK У ЛЬВОВІ

Креді Агріколь Банк є ліде-
ром з обслуговування іно-
земних компаній в Україні. 
Нещодавно у Львові від-
крилося перше спеціалі-
зоване відділення банку – 
MNC Desk Western Region, 
що обслуговуватиме клієн-
тів міжнародного бізнесу 
та фізичних осіб – нерези-
дентів в Західному регіоні. 
26 січня 2017 року у Будин-

ку Вчених відбувся урочис-
тий захід з нагоди відкриття 
MNC Desk.
«Це відкриття є важливою 
подією з кількох причин. 
Перш за все, це свідчить про 
нашу готовність підтри-
мати розвиток Львівської 
області, яка в даний час 

переживає значне зростан-
ня, і по-друге, про наше ба-
жання бути якомога ближче 
до наших клієнтів, що до-
зволить швидше реагувати 
на їхні очікування та задо-
вольняти їхні потреби», – 
зауважив Жан-Поль Пьо-
тровскі, Голова Правління 
Креді Агріколь Банку під 
час урочистого відкриття 
MNC Desk у Львові.

Розширення та зміцнення 
відносин з клієнтами в сег-
менті міжнародного кор-
поративного бізнесу банк 
визначає як однин із пріо-
ритетів у своїй діяльності. 
Відкриття спеціалізованого 
відділення MNC Desk – це 
ще один крок до зміцнення 

позицій банку в цьому 
напрямі. 
«Банк вбачає значний по-
тенціал у Західному регіоні 
з точки зору розвитку кор-
поративного бізнесу, де вже 
має досить сильні позиції. 
Креді Агріколь є референс-
ним банком для сегменту 
міжнародних компаній в 

Україні. У портфелі банку 
налічується більше 1000 
таких клієнтів, частина з 
них – із Західної України», 
– коментує Лариса Бонда-
рєва, член Правління Кре-
ді Агріколь Банку, – «Ми 
прагнемо забезпечити на-
шим клієнтам можливість  
виходу на європейські ринки, 
а безпосередня близькість до 
Польщі надасть додаткові 
можливості для розвитку 
відносин, сприятиме погли-
бленню синергії та обміну 
досвідом із Креді Агріколь 
Банк Польска, що також є 
частиною Групи».
Ця ініціатива також є відо-
браженням стратегії групи 
Креді Агріколь, що була 
презентована на початку 
2016 року. Її метою є під-
силення загальної моделі 
універсального банкінгу, 

заснованого на довготри-
валому партнерстві та ба-
гатоканальному підході, 
побудові відносин заснова-
них на довірі та близькості з 

клієнтами. 
Ці прагнення знаходять 
своє відображення у ново-
му корпоративному слогані 
як на рівні всієї групи Кре-
ді Агріколь, так і в Україні. 
«Весь банк саме для вас!» –  
нове позиціонування Креді 

Агріколь в Україні. «Весь 
банк саме для Вас!» означає 
бути для клієнтів саме тим 
потужним банком-партне-
ром, на якого вони чекають.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ ВІД КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНКУ

MNC Desk у Західному регіоні 
під керівництвом Андрія 
Каменецького вже вітає 
своїх клієнтів у відділенні 
Креді Агріколь Банку за 
адресою м. Львів, вул. 
Гнатюка, 11, 
тел. (032) 297 00 16.
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Кадрове забезпечення 
усіх без винятку галузей 
нашої економіки сьогодні 
турбує багатьох. Найбіль-
шою проблемою є відтік 
кваліфікованих кадрів за 
кордон. Значна частина 
підприємств Львівщини 
відчуває потребу в ква-
ліфікованих робітниках, 
зокрема – токарях, фрезе-
рувальниках, верстатни-
ках широкого профілю, 

слюсарях-інструменталь-
никах, електрогазозва-
рювальниках тощо. Не 
вистачає інженерів-меха-
ніків, інженерів-електри-
ків, інженерів-технологів. 
Відповідно до даних 

Оксана Стадник, адміністратор «Віденської кав’ярні»:
«Насамперед, проблема нестачі кадрів пов’язана з бажан-
ням їхати за кордон. Десять років тому була зовсім інша 
проблема – брак місць роботи. А зараз важко не лише зна-
йти фахового працівника, а й  втримати його». 

Христина Русін, начальник відділу управління персона-
лом готелю «Дністер»:
«Ми спеціалізуємося на масовому обслуговуванні. «Дністер» – це 
дуже потужна кузня кадрів на ринку Львова. Серед найбільш 
затребуваних професій – кухар, офіціант, покоївка. Ми за-
лучаємо для пошуку персоналу всі можливі ресурси – від 
оголошень до соцмереж. Пошук працівників за допомогою 
Львівського обласного центру зайнятості, на жаль, не дає 
результатів. Освіта не є основним критерієм підбору ка-
дрів. Ми готові навчати людей з нуля».     

багато іноземних компаній 
відкрили свої філії.
Наприклад, ТОВ «Бадер 
Україна», який відкрили на 
початку листопада у селі 
Кожичі Яворівського ра-
йону, вже зараз потребує 

більше працівників швей-
ного напрямку, ніж може 
запропонувати Львівщина. 
Причиною, незважаючи на 
високий рівень безробіття,  
є те, що українці все ж оби-
рають закордон, бо там за-

роблять більше. Компанія 
ж – не готова підвищувати 
заробітну плату. 
За даними Державної служ-
би зайнятості більшість 

українців, які виїжджають 
за межі країни у пошуках 
роботи, працюють у су-
сідніх країнах, зокрема – в 
Польщі. 
Зважаючи на те, що Львів 
є туристичною столицею 

України, розвитку потре-
бує і сфера обслуговування. 
У місті працює більше ти-
сячі закладів харчування. 
Лише в центральній частині 
Львова – близько 300 кафе, 
готелів та ресторанів. І всі 

вони потребують кваліфі-
кованого персоналу.
Іншою, не менш важли-
вою проблемою є брак 
відповідно вишколених 

РОБОЧИЙ 
ДИСОНАНС 

Мі ністерства соціальної по-
літики України, сьогодні на 
ринку праці             56 % вакан-
сій – це робітничі професії. І 
потреба у таких працівниках 
щороку зростає. 
На додаток до цього, залишає 
бажати кращого рівень здо-
бутої випускниками вишів та 
професійно-технічних учи-
лищ освіти. Підприємства-
роботодавці змушені само-
стійно  готувати фахівців. 

Територіально, попит на 
робітничі спеціальності в 
Україні змістився із півден-
них і східних – у західні ре-
гіони, де останніми роками 

АКТУАЛЬНО

5 мільйонів українців 
легально живе та працює 
закордоном (за даними 
Міністерства закордонних 
справ України). 
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працівників, навчених за 
сучасними вимогами. Одна 
із найбільш популярних 
професій на «Work.ua» – це 
швея, яка входить у десятку 
найпопулярніших профе-
сій серед роботодавців. За 
словами Марії Попель, ке-
рівника ПП «Світ Сну» нес-
тача кваліфікованих швей 
– це загальноукраїнська 
проблема. 
«Випускники шкіл йдуть 
навчатись в коледжі легкої 
промисловості, аніж в про-
фесійно-технічні училища. 
З власного  досвіду знаю, 
що училище дає практичну 
освіту, а коледж – теоре-
тичну. Тому, після закінчен-
ня коледжу, учні за  професі-
єю майже не працюють. При 

наборі працівників освіта 
не має жодного значення, 
ми  перевіряємо практичні 
навички. Основною причи-
ною нестачі працівників є 
низька заробітна плата. 
Тому чимало швей не йдуть 
працювати за професією», – 
говорить пані Марія. 
Цю тезу підтверджують 
і у текстильній компанії 
«Троттола», яка об'єднує 
дев'ять фабрик у Львівській 
та Рівненській областях. 
«Троттола» на місяць шиє 
на продаж 250 тис. одиниць 
одягу, що зробило компа-
нію найбільшим експорте-
ром готового одягу. Леся 
Стефанишин, заступник 
директора по виробни-
цтву компанії «Троттола» 

говорить: «Ми запрошуємо 
на роботу всіх бажаючих. 
Професійно-технічні на-
вчальні заклади втратили 
свою профільність і  готу-
ють спеціалістів за непри-

таманними їм напрямками. 
Ситуація з працевлашту-
ванням дипломованих фахів-
ців ускладнюється відсут-
ністю системи розподілу 
випускників, які отримали 
освіту за державний кошт, 
на визначені робочі місця». 
Випускниця Львівського 
коледжу легкої промисло-
вості Олеся Кушнір працює 

Юрій Бубес, президент концерну «Електрон»:

«Відновлення в регіоні промислового виробництва зумовлює 

необхідність прийняття кардинальних заходів по підготов-

ці молодих спеціалістів. Потреба в кваліфікованих спеціаліс-

тах-верстатниках щороку збільшується, тому потрібно 

було б створити спеціалізоване технічне училище, укомп-

лектоване сучасним обладнанням та запросити для підго-

товки нових спеціалістів висококваліфікованих робітників, 

що вийшли на пенсію».  

Підприємство «Електронтранс», яке спеціалізується на про-

ектуванні та виробництві міського електротранспорту,  

міських пасажирських автобусів, агрегатів та запасних час-

тин теж відчуває нестачу працівників.

Дмитро Акімов, начальник відділу кадрів ТОВ СП «Елек-
тронтранс»:
«Для того, щоб розв’язати проблему нестачі кваліфікова-
них робочих кадрів, необхідна консолідація зусиль суб'єктів 
ринку праці та їх зацікавленість у співпраці, яка дасть 
можливість створити передумови формування єдиної сис-
теми ефективної підготовки та використання робочої 
сили, невід'ємними складовими якої є ринок освітніх послуг 
і ринок праці».

АКТУАЛЬНО
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за спеціальністю моделю-
вання та конструювання 
промислових виробів одра-
зу у двох напрямках – тео-
ретичному (викладачем) та 
практичному (закрійником 
у ательє).
«Профтехосвіта в Україні 
повинна активно розвива-
тись. Фахівець, який шукає 
роботу, хоче отримувати 

достойну зарплатню, робо-
тодавець, який шукає пра-
цівника, хоче щоб до нього 
прийшов досвідчений фахі-
вець. Освітній та робочій 
сферам слід об’єднатись 
і працювати пліч-о-пліч. 
Тоді навчальні заклади ма-
тимуть чіткі орієнтири, 
яких саме фахівців та з 
яким багажем знань вони 
повинні випускати»,  – го-
ворить пані Олеся та додає 
– потрібно, щоб роботодав-
ці співпрацювали із своїми 
потенційними працівника-
ми ще під час їх навчання, 
тобто практики, яка мала 
б проводитись не в цехах 
закладів на застарілому об-
ладнанні, а безпосередньо на 
виробництві».
Проте, один з найбільших 
торгових комплексів Льво-
ва не відчуває браку пра-
цівників. Юлія Олійник, 

керівник відділу персо-
налу торгового комплек-
су «Шувар» говорить, що 
плинність чисельності 
персоналу за 2016 рік скла-
ла 4 особи. «В нас небагато 
фахівців, всі вони – різно-
профільні. Проте в наших 
операторів є проблеми з 
пошуком продавців, адже 
більшість із них їдуть на 

роботу в Польщу. Ми – спе-
цифічна організація, і шу-
каємо працівників лише для 
окремих проектів».  
Гостро відчувається брак 
кваліфікованої робочої 
сили та інженерних кадрів 
середньої ланки на про-
мислових підприємствах. 
Зокрема, підприємства 
концерну «Електрон» по-
требують слюсарів механо-
складальних робіт, токарів, 
фрезерувальників, опера-
торів та наладчиків вер-
статів з ЧПК та ін. На жаль,  
професійно-технічні на-
вчальні заклади Львівщини 
не готують спеціалістів в 
даних напрямках, виняток 
становлять зварювальни-
ки та слюсарі з ремонту 
автомобілів.
Нинішній стан еконо-
міки змушує працедав-
ців ретельно зважувати 

Леся Кобрин, юрист, відповідальна за підбір 
персоналу ТЗОВ «Клінгспор»: 
«Тих, хто хоче отримати роботу – багато, на-
томість кваліфікованих працівників – дуже мало. 
Важко знайти вузькоспеціалізованих працівни-
ків-механіків, керівників виробництва з техніч-
ною освітою. Чимало кадрів ми набрали ще за 
кращих часів, тому не витрачаємо часу на пошук 
нових».

Дмитро Акімов, началь-
ник відділу кадрів ТОВ 
СП «Електронтранс» за-
значає, що підприємство 
потребує кваліфікованих 
кадрів за багатьма робо-
чими спеціальностями, 
такими як: слюсарі ме-
ханоскладальних робіт 
та електрозварюваль-
ники, малярі по мета-
лу та фрезерувальники, 
верстатники широкого 
профілю та диспетче-
ра-комплектувальники, 
електромонтажники та 
електромонтери, ван-
тажники та водії-випро-
бувальники тощо. Існує 
також потреба у кваліфі-
кованих фахівцях, зокрема 
в технологах та операто-
рах верстатів, обладна-
них числовим програмним 
керуванням (ЧПК).

виробничі витрати та більш 
прискіпливо розглядати до-
цільність та рентабельність 
підготовки та перепідго-
товки кадрів. Вони часто 
нарікають на неспромож-
ність української системи 
професійної освіти надати 
випускникам необхідні для 

успішної трудової діяльнос-
ті базові вміння та навички, 
невідповідність обсягів та 
напрямів професійного на-
вчання потребам економіки 
та ринку праці, недостатній 
рівень якості професійної 
підготовки. В таких умовах 
діалог між промисловістю 

та закладами професійно-
технічної освіти є вкрай 
важливим. 
У професійно-технічних 
закладах є кілька основних 
проблем, зокрема застаріла 
матеріальна база (облад-
нання) та нестача кваліфі-
кованих викладачів. Проте, 
якщо промисловці інвесту-
ватимуть ресурси у профе-
сійні училища, то ці пробле-
ми зникнуть самі по собі, 
і працедавці отримають 
кваліфікованих електриків, 
слюсарів, монтерів та інших 
спеціалістів, а ці спеціалісти 
матимуть стабільну і добре 
оплачувану роботу. 

Ірина Стельмах

АКТУАЛЬНО
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Про те, чим живе 
львівсь ке підприємни-
цтво за раз і про те, які 
кроки потрібно зробити 
для покращення бізнес-
клімату, у розмові із го-
ловою Регіональної ради 
підприємців у Львів-
ській області Ростисла-
вом Сорокою. 

Пане Ростиславе, Ви очо-
люєте Раду підприємців 
у Львівській області. Які 
основні аспекти діяльнос-
ті ради?

Регіональна рада підпри-
ємців – це дорадчий орган 
при Кабінеті Міністрів 
України. Вона є стрижне-
вою структурою, яка на-
лагоджує механізм діалогу 
між учасниками бізнес-се-
редовища Львівщини. Її 
засновниками стали пред-
ставники 51 підприємства. 
Ще близько 100 підпри-
ємств є членами ради під-
приємців, але чимало но-
востворених асоціацій та 

«НАШИМ ПЕРШОЧЕРГОВИМ ЗАВДАННЯМ 
Є РОЗШИРЕННЯ ЗОВНІШНІХ РИНКІВ ЗБУТУ 

ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДУКЦІЇ»

РОСТИСЛАВ СОРОКА:

кластерів  формально до 
неї не входять. Потенціал 
бізнес-партнерів є надзви-
чайно потужним, проте по-
трібно докласти чимало зу-
силь для його ефективного 
використання.
 
Одним з ваших партнерів 
є ЛТПП. Коли розпочалась 

ця співпраця і що стало 
поштовхом до неї?

Співпраця з ЛТПП триває 
досить давно і ніколи не 
припинялась. Минулого 
року вона стала більш ди-
намічною, адже рух щодо 
формування та відновлен-
ня асоціації та кластерів 

набув активного прояву 
і їх учасникам необхідно 
було активно зустрічатись. 
ЛТПП стала нашим страте-
гічним партнером. Палата 
– це майданчик, на якому 
можна швидко, компетент-
но та ефективно вирішува-
ти важливі завдання. 
Нещодавно членами ради 

підприємців було підписано 
Меморандум щодо ство-
рення Коаліції «Львівська 
регіональна бізнес-плат-
форма». Що передбачено 
цим документом?

Меморандум щодо створен-
ня Коаліції «Львівська регі-
ональна бізнес-платформа» 
– це не просто протокол про 
наміри. Ми задекларува-
ли своє бачення та аналіз 
ситуації бізнес-середови-
ща станом на сьогодні, ви-
окремили пріоритетні за-
вдання, над якими маємо 
працювати, починаючи з 
2017 року. І, основне , – ми 
знайшли комунікаційні 
механізми, за допомогою 
яких це робитимемо. Кожне 
підприємство та асоціація, 
які підписали меморандум,  
долучаться до виконання 
того чи іншого завдання, 
визначать уповноважених 
осіб, які будуть від її імені 
брати участь у роботі кож-
ної групи. Це самоврядний 
механізм без жодної надбу-
дови, який дозволяє ефек-
тивно комунікувати, адже 
проблеми в різних галузях 
є подібними і необхідно 
зробити їх якісний аналіз, 
встановити пріоритетність 
з метою об’єднання зусиль 
для їх вирішення.       

Яким для Регіональної ради 
підприємців був 2016 рік? 
Чого вдалося досягнути?

Одним із наших досягнень 

СПІВПРАЦЯ
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є завершення структу-
ризації бізнес-середо-
вища Львівщини. Ми 
працюємо над цим три-
валий час і я можу з впев-
неністю сказати, що всі 
основні галузі та підга-
лузі промисловості охо-
плені самоврядними асо-
ціативними об’єднаннями 
(кластерами, асоціаціями 
та ін.). Представники Ре-
гіональної ради підпри-
ємців увійшли майже до 
всіх громадських рад, які 
сформовані при держав-
них органах виконавчої 
влади Львівщини та Укра-
їни в цілому. Таким чином, 
створився новий майдан-
чик для комунікацій.  

Які цілі ставите на най-
ближчий період?

Першочерговим завдан-
ням є розширення зов-
нішніх ринків збуту для 
вітчизняної продукції та 
послуг. Не менш важли-
вим є формування кон-
курентних умов роботи 
на внутрішньому ринку, 
зокрема – вдосконален-
ня тендерних процедур, 
держзакупівель і т. д. Також 
необхідно створити ефек-
тивні ринкові механізми 
забезпечення підприємств 
кваліфікованим персона-
лом, розробити програми 
доступу до дешевих фінан-
сових ресурсів, захистити 
бізнес-спільноту від рей-
дерських посягань, недо-
бросовісної конкуренції та 
корупційних дій, розвину-
ти потенціал самих бізнес-
асоціацій тощо.  

На Вашу думку, чи покра-
щився бізнес-клімат в 
країні?

Станом на сьогодні умови 
для ведення бізнесу зали-
шаються нелегкими. Хоча 
поступово оновлюється за-
конодавство і це добре, адже 
правове поле формувалося 
під олігархічні об’єднання 
та монополії. Багато речей 
ще є неприйнятними для 
бізнесу і ми готуємо про-
позиції для покращення 
бізнес-клімату. 

Що потрібно зробити для 
того, щоб полегшити умо-
ви ведення бізнесу?

Всі бізнес-сервіси повинні 
стати якомога простішими 
та дешевшими, бо накладні 
витрати суттєво вплива-
ють на конкурентоспро-
можність. Зменшуючи ви-
тратну частину на надання 
бізнес-послуг, зміцнюємо їх 
потенціал. 

Які сектори вважаєте 
найбільш розвиненими?

Активно розвиваються сек-
тори, де є фінансування. 
Це компанії, пов’язані або 
з сировиною, або з інтелек-
том. Добре, що є сектори, 
які менше відчувають не-
гативний вплив обставин, 
в яких ми зараз живемо. 
Інтенсивно розвивається 
інформаційно-технічна 
галузь, агропромисловий 
сектор, адже він має потен-
ціал, який забезпечив би 
його динамічний розвиток 
в майбутньому. 

Які галузі мали б розвива-
тись інтенсивніше?

Сподіваюсь, що, при онов-
ленні законодавчої бази 
та наближенні її до потреб 
бізнесу і покращення до-
ступу до фінансових ре-
сурсів, будуть створені 
передумови до розви-
тку машинобудування та 

приладобудування. Зараз 
у нас нелегкий період, про-
те сподіваємось, що світо-
ві лідери з виробництва 
машинобудівної продук-
ції звернуть свій погляд 
на Україну і нам вдасться 
збудувати збалансовану 
систему роботи транснаці-
ональних компаній з наці-
ональними та локальними 

13 січня 2017 року у 
Львівській торгово-про-
мисловій палаті членами 
Ради підприємців, біз-
нес-асоціаціями, клас-
терами та громадськи-
ми об’єднаннями було 
підписано Меморандум 
щодо створення Коаліції 
«Львівська регіональна 
бізнес-платформа». 

Серед задекларованих 
завдань:

1. Формування спільної 
бізнес-платформи, по-
будованої на коаліцій-
них засадах, шляхом ви-
роблення узгоджених 
підходів до вирішення 
важливих економічних 
завдань.

2.  Розширення зовнішніх 
ринків збуту для вітчиз-
няної продукції та послуг, 
формування сприятли-
вих та конкурентних умов 
роботи на внутрішньому 
ринку, вдосконалення 
механізмів державних за-
купівель, тендерних про-
цедур та аукціонів.

3. Створення ефективних 
ринкових механізмів за-
безпечення кваліфікова-
ним персоналом львів-
ських товаровиробників 
та надавачів послуг за 

Дмитро Афтанас, 
президент ЛТПП:
«Наше завдання – мак-
симально допомагати 
бізнес-спільноті Львів-
щини. Ми вступаємо у 
2017 рік зі стриманим 
оптимізмом. Я спо-
діваюсь, що цілі, які 
ставимо собі сьогодні, 
є реальнішими, а під-
писання Меморандуму 
щодо створення Коалі-
ції «Львівська регіональ-
на бізнес-платформа» 
стане ще одним кроком 
до формування ком-
фортного бізнес-серед-
овища нашого регіону».   

Ростислав Сорока, 
голова Регіональної 
ради підприємців у 
Львівській області:
«Ми задекларували 
своє бачення та ана-
ліз ситуації бізнес-се-
редовища станом на 
сьогодні, виокремили 
пріоритетні завдання, 
над якими маємо пра-
цювати, починаючи з 
2017 року.  Кожна асоці-
ація, яка підписала ме-
морандум, долучиться 
до виконання того чи 
іншого пріоритетного 
завдання».    

допомогою універсальної 
кадрової біржі.

4. Захист бізнес-спільнот від 
рейдерських посягань, не-
добросовісної конкуренції, 
не правових дій фіскальних 
органів, корупційних про-
явів посадових осіб. 

5. Забезпечення механіз-
мів впровадження ре-
сурсоефективного, еко-
логічного виробництва 
та енергозбереження  на 
підприємствах.       

ПІДПИСАНО МЕМОРАНДУМ 
ЩОДО СТВОРЕННЯ КОАЛІЦІЇ 

БІЗНЕС-ПЛАТФОРМА»
«ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА

компаніями. Розвитку по-
требують і традиційні га-
лузі, такі як: деревооброб-
ка, меблеве виробництво 
та легка  промисловість. 
Надзвичайно важливим 
є відновлення потенціалу 
підприємств військово-
промислового комплексу.

Дякую,
Ірина Стельмах
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Розумні термостати управ-
ляють все більшою кількіс-
тю домашніх пристроїв і 
надсилають виробнику дані 
щодо свого функціонуван-
ня. Розумні, під’єднані до 
мережі промислові маши-
ни автоматично координу-
ють та оптимізують власну 
роботу. Автомобілі постій-
но надсилають виробнику 
дані щодо своєї діяльності, 
положення та оточення, 

ЯК РОЗУМНІ ПРОДУКТИ З ДОСТУПОМ 
ДО МЕРЕЖІ ЗМІНЮЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА

ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРОДУКТІВ НА РОЗУМНІ ПРИСТРОЇ З ДОСТУПОМ ДО МЕРЕЖІ, 
ЩО ВСЕ ЧАСТІШЕ СТАЮТЬ ЕЛЕМЕНТОМ ЩЕ БІЛЬШИХ СИСТЕМ, 

ЗМІНЮЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА І ХАРАКТЕР КОНКУРЕНЦІЇ.
натомість – отримують 
актуалізацію програму-
вання, яке покращує їх 
ефективність або запобігає 
поломкам. Продукти еволю-
ціонують ще довго після того, 
як будуть передані у користу-
вання.  Взаємовідносини між 
компанією та її продуктами, 
а також клієнтами, стають 

постійними та відкритими.
Спробуємо розглянути, як 
розумні продукти з доступом 
до мережі змінюють роботу 
практично кожного рівня ви-
робничої компанії.
Основні відділи, відпові-
дальні за опрацювання но-
вих продуктів, ІТ, продук-
цію, логістику, маркетинг, 

продажі та післяпродажне 
обслуговування, – сьогодні 
визначаються по-новому, 
координація роботи цих 
підрозділів стає все більш 
інтенсивною. З’являються 
також абсолютно нові 
функціональні рівні, які 
займаються, з-поміж 
іншого, управлінням 

величезною кількістю 
інформації, що сьогод-
ні є доступною. Усі ці 
чинники мають надзви-
чайно великий вплив на 
класичну організаційну 
структуру виробничих 
підприємств.  Ймовірно, 
наближається найбільш 
істотна зміна з часів дру-
гої промислової револю-
ції, що мала місце сто ро-
ків тому.

НОВІ ЗДІБНОСТІ ПРОДУКТІВ
КОЛИ ХОЧЕМО ЗРОЗУМІТИ, ЯК РОЗУМНІ ПРОДУКТИ З ДОСТУПОМ ДО МЕРЕЖІ ЗМІНЮЮТЬ 

СПОСІБ РОБОТИ КОМПАНІЙ, МИ ПОВИННІ НАСАМПЕРЕД ПІЗНАТИ ІНТЕГРАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ, 
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗДІБНОСТІ ЦИХ ПРИСТРОЇВ. 

Усі розумні пристрої з до-
ступом до мережі – від до-
машніх пристроїв до про-
мислових машин – містять 

три основні групи еле-
ментів: фізичні запчасти-
ни (такі, як механічне та 
електричне обладнання), 
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розумні запчастини (дат-
чики, мікросенсори, носії 
даних, стеруючі механізми, 
програмування, вбудована 
операційна система та циф-
ровий інтерфейс користу-
вача), а також елементи, що 
служать з’єднанню (порти, 
антени, протоколи і мере-
жі, що роблять можливою 
комунікацію між продук-
том та хмарою продукту, 
яка працює на віддаленому 
сервері і обслуговує опера-
ційну систему, інстальова-
ну поза продуктом).
Розумні пристрої з досту-
пом до мережі вимагають 
допомоги зовсім нової тех-
нологічної інфраструкту-
ри. Цей «стос технології» 
є брамою, через яку здій-
снюється обмін даними 
між продуктом та корис-
тувачем. Більше того, він 
інтегрує дані бізнес-систем 
із зовнішніх джерел та з ін-
ших, пов’язаних продуктів. 
Стос технології виконує 
також функцію платформи 
для збереження і аналізу 
даних, програму запуску 
аплікації і сторожа доступу 
до продуктів, а також до ін-
формації, що поступає від 
та до них (див. схему Новий 
стос технології).
Завдяки цій інфраструк-
турі, продукти отримують 
надзвичайно нові здібнос-
ті, можуть відстежувати 
власний стан і оточення, 
а також пересилати отри-
ману інформацію, що до-
помагає отримувати не-
доступні раніше висновки 
щодо їх продуктивності та 
експлуатації. Користувачі 
можуть  керувати складни-
ми функціями продуктів з 
використанням численних 
функцій дистанційного 
доступу. Це дає безпреце-
дентну можливість індиві-
дуального пристосування  
функцій продуктів, їх про-
дуктивності та інтерфейсів 
до поточних потреб корис-
тувачів, а навіть – дозво-
ляє використовувати їх у 
небезпечних умовах або у 
важкодоступних місцях.
Володіючи даними мо-
ніторингу і можливістю 

ІДЕНТИ
ФІКАЦІЯ І 
ОХОРОНА
Інструменти, 
які служать 

верифікацією 
користувачів 

і доступом 
до системи, а 
також до охо-

рони продукту, 
з’єднання та 
шарів хмари 

продукту

ЗОВНІШНІ 
ДЖЕРЕЛА 
ІНФОРМА

ЦІЇ
Ворота для 

інформації, що 
приходить із 
зовні, напри-
клад, щодо 

погоди, дорож-
нього руху, цін 

на товари та 
електроенер-

гію, соціальних 
ЗМІ і геоло-

кальних даних, 
які роблять 
можливим 

використання 
продукту.

ІНТЕГРА
ЦІЯ З БІЗ
НЕССИС
ТЕМАМИ

Знаряддя для 
інтеграції да-

них з розумних 
продуктів із 

основними біз-
нес-системами 
підприємства, 
такими як сис-

тема плану-
вання засобів 
підприємства 
(ERP), система 

управління 
взаємовідноси-

нами з клієн-
тами  (CRM) 
та система 
управління 

циклом життя 
продукту (PLM). 

ХМАРА ПРОДУКТУ
Аплікації розумного продукту

Аплікації, що працюють на віддалених 
серверах, які управляють моніторин-
гом, керуванням, оптимізацією і авто-
номною роботою функцій продукту.

Двигун правил/аналітики

Правила, бізнес-логіка і здатність аналізу 
великих баз даних, вбудованих у алгорит-
ми, що використовуються в обслуговуван-

ні продукту; дають змогу отримати нові 
дані, що стосуються їх властивостей.

Платформа аплікацій

Середовище до створення та впровадження 
аплікацій, що уможливлюють швидку по-

будову розумних бізнес-аплікацій завдяки 
доступу до даних, при використанні візуалі-
зації і окреслених виконавчих інструментів.

База даних, що  
стосується продукту

Система баз даних, які збирають та систе-
матизують історичні та актуальні дані щодо 

продукту, а також управління ними.

ПОЄДНАННЯ
Комунікація в мережі

Протоколи, що забезпечують  
комунікацію між продуктом та хмарою

ПРОДУКТ
Програмування продукту

Вбудована операційна система, інста-
льоване програмування у продукті, роз-
ширений інтерфейс користувача і аплі-

кації, що управляють продуктом

НОВИЙ СТОС ТЕХНОЛОГІЇ 

Розумні продукти з доступом до мережі змушують компанії будувати та обслуговувати цілком нові технологіч-
ні інфраструктури. Такі стоси технології складаються з багатьох шарів, таких, як: нові інструменти продукту; 
вбудоване програмування; підструктури, що забезпечують поєднання; хмара, що містить аплікації, які розміщені 
на віддалених серверах; комплект інструментів, що забезпечують безпеку; брама для даних із зовнішніх джерел та 
механізми, що забезпечують інтеграцію з бізнес-системами компанії.
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ТЕМА НОМЕРА

ВПЛИВ ЗМІН НА СТРАТЕГІЮ

У світі розумних продуктів з доступом до мережі підприємство повинне розглянути 10 нових стратегічних рішень. Їх 
дотримання матиме далекодосяжний вплив на кожну діяльність у корпоративному ланцюгу цінностей.

1. Який комплект «здібностей» та розумних функцій з доступом до Інтернет-мережі варто зробити доступним?
2. Яку частину функціональності вписати в продукт, а яку – в хмару?
3. Фірма повинна творити систему відкритого чи замкненого типу?
4. Чи повинна компанія самостійно опрацювати повний комплект функцій і цілу інфраструктуру розумних продуктів з доступом до мережі, 

чи, швидше, – замовити ці завдання постачальникам та партнерам?
5. Які дані компанія повинна зберігати в таємниці, берегти та аналізувати, щоб максимально підвищити якість пропозиції?
6. Яким чином фірма повинна управляти правом власності, а також доступом до даних щодо продуктів?
7. Чи повинна компанія повністю або частково відмовитись від каналів дистрибуції або від мережі обслуговування?
8. Чи повинна організація змінити свою бізнес-модель?
9. Чи повинна фірма вийти на нові бізнес-ринки, продаючи дані щодо своїх продуктів зовнішнім суб’єктам?
10. Чи повинна компанія розширити сферу діяльності?

НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДАНИХ
Ще до того, як з'явилися про-
дукти з доступом до мережі, 
дані накопичувалися, перш 
за все, дякуючи внутрішнім 
операціям компанії чи за-
вдяки трансакціям, які іс-
нували на всьому ланцюжку 
постачання до клієнта (об-
робка замовлень, контакти 
з постачальниками, актив-
ність відділу продажу, сервіс 
у клієнтів). Підприємства 
доповнювали цю інформа-
цію даними анкетування і 
дослідження, з додаткових 
зовнішніх джерел. Поєдну-
ючи це все, вони взнавали 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ КОМПАНІЇ
ЩОБ ВИГОТОВЛЯТИ ПРОДУКЦІЮ ТА ПОСТАЧАТИ ЇЇ КЛІЄНТАМ, ВИРОБНИКИ ВИКОНУЮТЬ 

БАГАТО РІЗНИХ РОБІТ, ЯКІ ЗАЗВИЧАЙ ВІДБУВАЮТЬСЯ НА ТРАДИЦІЙНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ПІДРОЗДІЛАХ: ВІДДІЛ ДОСЛІДЖЕНЬ (АБО ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ), ІТ-ВІДДІЛ, ВІДДІЛИ 

ВИРОБНИЦТВА, ЛОГІСТИКИ, МАРКЕТИНГУ, ПРОДАЖУ, ПІСЛЯПРОДАЖНОГО ОБСЛУГОВУВАН-
НЯ, КАДРІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ФІНАНСІВ ТОЩО. НОВІ ЗДІБНОСТІ РОЗУМНИХ ПРОДУКТІВ З 

ДОСТУПОМ ДО МЕРЕЖІ ЗМІНЮЮТЬ УСІ ЗАДАЧІ ЛАНЦЮГА ЦІННОСТЕЙ. А ГОЛОВНИМ «ВИНУ-
ВАТЦЕМ», ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО ТАКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ, Є ДАНІ.

інформацію про клієнтів, 
про попит, кошти. Але це не 
була інформація про функ-
ціонування самого товару/
послуги. Відповідальність за 
накопичення та збереження 
даних зазвичай була розпо-
рошеною по різних струк-
турних підрозділах. І хоча 

вони обмінювались інфор-
мацією (наприклад, дані від-
ділу продажу могли викорис-
товуватись для управління 
складом змінних частин), 
все це носило несистемний, 
спорадичний характер.
Сьогодні вперше дані з 
тих традиційних джерел 

доповнюються інформаці-
єю з нового джерела, яким 
є сам продукт. Розумні про-
дукти з доступом до мережі 
можуть продукувати неба-
чену раніше різнорідність і 
кількість звітів у реальному 
часі. Інформація є настіль-
ки ж вагомим компонентом 

КОРОТКО 

компанії, як і люди, техно-
логія і капітал. А у багатьох 
галузях вона стає найважли-
вішим засобом.
Нові дані, які отримуємо 
від продуктів, є цінними 
самі по собі. І ця цінність 
зростає, коли поєднується 
з іншими даними, такими, 
як сервісна документація, 
локалізація запасів, ціни на 
сировину, активність руху 
на дорогах тощо. У сільсько-
му господарстві, для того, 
щоб оптимізувати роботу 
поливальних систем, мож-
на зіставляти дані датчиків 
вологості з прогнозом по-
годи. Дані щодо гарантії 
стають ще ціннішими, коли 
вони зіставляються з інфор-
мацією про експлуатацію та 
продуктивність товару. На-
приклад, знаючи, що надак-
тивне використання товару 
може призвести до поломки 
раніше, ніж це передбачено 
гарантією, можна забезпе-
чити достроковий сервіс, 
що позбавить більш ко-
штовних втрат при ремонті. 

Продовження теми –
у наступному номері ЗК

дистанційного управління 
продуктами, отримуємо 
нові можливості опти-
мізації їх роботи. Алго-
ритми можуть суттєво 

покращити їх продук-
тивність, використання, 
час безаварійної роботи 
і співпрацю з дотични-
ми пристроями в рамках 

більших за об’ємом систем, 
таких, як розумні будин-
ки чи агрогосподарства. 
Поєднання даних моні-
торингу, можливостей 

дистанційного управ-
ління і оптимізаційних 
алгоритмів забезпечить 
продуктам автономію. 
Вони можуть вчитись, 

пристосовуватись до ото-
чення і до побажань ко-
ристувачів, самі будуть за-
ймаютися своїм сервісом і 
самостійно працювати.

РАДИКАЛЬНА ЗМІНА

Розумні продукти з доступом до ме-
режі змушують компанії до нового 
обміркування/аналізу майже всіх ас-
пектів діяльності.

НОВІ ВІДНОСИНИ

Унікальні дані і здібності, що стали 
доступними людям завдяки розум-
ним продуктам з доступом до мере-
жі, змінюють взаємні контакти між 

компанією та клієнтами. Все частіше 
ці взаємовідносини є постійними та 
безстроковими.

НОВІ ПРОЦЕСИ

Нові «здібності» продуктів, їх інф-
раструктура і генерування нових 
даних змінюють характер роботи 
практично на кожному функціональ-
ному рівні у ланцюгу цінностей: від-
ділу опрацювання нових продуктів, 
ІТ, продукції, логістики, маркетингу, 

продажей та післяпродажного обслу-
говування.

НОВІ СТРУКТУРИ

З’являються нові форми міжфунк-
ціональної співпраці і цілком нові 
функціональні рівні. До них належать 
відділи узагальненого управління да-
ними, групи, що займаються постій-
ним післяпродажним вдосконален-
ням продуктів і групи, відповідальні 
за оптимізацію відносин з клієнтами.
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УСПІШНИЙ ФРІЛАНСЕР: 9ПЕРЕВІРЕНИХ ПРИНЦИПІВ

Перехід до створення влас-
ної справи не завжди є об-
думаним  вибором. Хтось, 
для того, щоб отримати 
користь / дохід від продажу 
своїх унікальних умінь та 
навичок, а також з огляду 
на наявність власних кон-
тактів, заробляючи більше 
без посередників, уникаю-
чи корпоративної метушні 
і досягаючи більшої рівно-
ваги та кращого балансу 
між роботою та особистим 
життям, робить цей вибір 
свідомо. 
Інші ж стають самі собі боса-
ми, тому що звільнилися із 
роботи і намагаються зорі-
єнтуватись, що робити далі 
або ж уже починали робити 
якісь проекти на стороні. І 
тут вони раптом розуміють, 

що мають достатньо за-
мовлень, щоб зробити цю 
справу своїм основним за-
няттям. 90% фрілансерів 
обрали цей спосіб заробітку 
саме таким чином. Швидше 
за все – це не питання при-
йняття рішення: просто в 
один прекрасний день вони 
прокинулися в якості неза-
лежних консультантів.
Незважаючи на те, фрілан-
сер – це ваш свідомий вибір, 
чи просто обрали саме вас, 
ви зможете стати  успішним 
тільки у тому випадку, якщо 
будете дотримуватися важ-
ливих правил.

1. ВИКОРИСТОВУЙТЕ МЕРЕЖУ 
ВЖЕ ІСНУЮЧИХ КОНТАКТІВ
Потужна мережа контак-
тів – найкращий союзник 

незалежного фрілансера. 
Важливо на старті заручи-
тись підтримкою групи лю-
дей, які дійсно турбуються 
про вас і готові підтримати 
вас у подальшому.
Скористайтесь допомогою 
людей, які є вам найбільш 
близькими, інформуйте їх 
про те, що ви робите. Однак, 
це не повинно виглядати як 
благання про отримання 
замовлення. Перед тим, як 
розповідатимете про рід за-
нять чи запропонуєте їм свої 
послуги/продукцію, запро-
сіть їх на каву чи на обід, по-
спілкуйтесь у невимушеній 
атмосфері. Ви повинні на-
вчитись відчувати настрої 
та потреби потенційних 

«роботодавців». 
Це – своєрідна інформаційна 
розмова. Говоримо про те, 
чим почали займатись і ого-
лошуємо свою доступність 
усім, хто може бути заці-
кавлений вашими послу-
гами.
Підтримка знайомих є важ-
ливою не лише на старті. До 
того ж, необхідно постійно 
розвивати мережу контак-
тів. Ніколи не дозволяйте 
собі, щоб інші проблеми 
перешкоджали у контактах 
із людьми, які можуть вам 
допомогти.

2. СТВОРЮЙТЕ НОВІ 
КОНТАКТИ
Важливо, щоб у мережі 

контактів завжди було де-
кілька інших фрілансерів, 
до яких ви можете зверну-
тися за порадою чи за допо-
могою. Звичайно, ці люди 
можуть бути конкурента-
ми,  але вони є добрим дже-
релом інформації. Шукайте 
професійних асоціацій у 
своїй області/галузі, груп 
у соцмережах (наприклад, 
LinkedIn). Щоб знайти 
представників своєї ж сфе-
ри, потрібно брати участь в 
тематичних конференціях, 
семінарах.

3. ОКРЕСЛІТЬ СТАВКИ
Розуміння вартості послуг 
є однією з тих речей, в яких 
відразу ж може допомогти 

Рішення стати професійним фрілансером часто 
продиктоване бажанням відчуття свободи. 

Проте, при цьому виникає певний 
острах: з чого почати? 

Які процеси і механізми використовувати? 
Як знайти клієнтів? 

Як визначати ціну? 
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мережа контактів. Радимо 
запитати у колег по цеху, на-
скільки великим є попит на 
ті чи інші послуги і скільки 
це коштує. Не робіть по-
милки у визначенні ціни 
залежно від того, скільки ви 
повинні заробляти. Це не є 
питанням ваших витрат. Не 
сумуйте відсотків за креди-
том чи інших коштів (видат-
ків), щоб вирахувати власну 
ставку за годину.
Якщо ви раніше працювали 
повний робочий день, про-
понуємо наступне: візьміть 
вашу річну зарплату і розді-
літь її на 250 (що відповідає 
кількості робочих днів за 

рік, з урахуванням відпус-
ток, відпусток через хворо-
бу тощо), а потім додайте 
25-50%. 
Пізніше порівняйте цю 
цифру зі ставками,  які ви 
отримали з мережі контак-
тів і виберіть середнє зна-
чення. Таку суму ви можете 
потім протестувати на по-
тенційних клієнтах. 
На початку можете пода-
вати нижчу ціну, весь час 
намагаючись визначити 
цінність того, що ви собою 
представляєте для замовни-
ка. Заплануйте також під-
вищення ставок: швидше 
в короткостроковій, аніж 
у довгостроковій перспек-
тиві. На думку фахівців, ви 
відчуватимете, на якому 
етапі ціна є об’єктивною. 
Коли ви надаєте хороше і 

надійне обслуговування,  
маєте відповідні ціни, люди 
будуть все частіше користу-
ватись вашими послугами.

4. ЗНАЙДІТЬ ХОРОШОГО 
БУХГАЛТЕРА
Для того, щоб почати заро-
бляти гроші, а також опти-
мізувати видатки, уникнути 
штрафів, потрібно найняти 
хорошого бухгалтера. Та-
кож радимо скористатися 
послугами когось, хто допо-
може у створенні відповід-
ної організаційної струк-
тури та виборі оптимальної 
моделі оподаткування чи 
інших оплат. 

Хороший фахівець може 
порадити, який вид діяль-
ності обрати, як мінімізу-
вати податки і як управляти 
витратами.

5. ОЗНАЙОМТЕСЬ ІЗ 
ПРАВОВИ МИ УМОВАМИ
Хоча для створення това-
риства з обмеженою відпо-
відальністю чи ФОП вам 
не обов'язково потрібен 
юрист, добре мати «когось 
під рукою», когось, до кого 
ви зможете звернутися за 
юридичною консультаці-
єю – особливо на початку 
діяльності. Варто прокон-
сультуватись у того, хто має 
досвід у цій галузі. Така лю-
дина повинна вам надати ре-
комендації з огляду на опти-
мізацію бізнесу, а не права 
як такого. Було б непогано 

також отримати допомогу 
у вигляді проекту базової 
угоди про виконання робіт. 
У 99% випадків договори за 
змістом не відрізняються 
і ви зможете швидко і пра-
вильно їх готувати, без до-
даткових юристів.
Одним із найбільших ри-
зиків, з якими стикаються 
незалежні підрядники, є 
проблема, пов'язана із сво-
єчасною оплатою. Тому ви 
повинні наполягати на під-
писанні договорів, які захи-
щатимуть вас і вашу роботу. 
Якщо у вас є побоювання, 
що клієнт не заплатить вам, 
негайно припиняйте співп-

рацю і проконсультуйтесь із 
адвокатом.

6. ПІДГОТУЙТЕ ВІДПОВІДНІ 
ДОКУМЕНТИ
Коли ви почнете отримува-
ти запити від потенційних 
клієнтів, ви повинні бути 
в змозі швидко реагувати. 
Рекомендуємо підготува-
ти візитну картку, резюме, 
основний шаблон фірмово-
го бланка та, можливо, ло-
готип (ви можете передати 
це завдання дизайнерам). 
Також вам необхідно підго-
тувати стандартні догово-
ри замовлення, рахунки та 
акти виконаних робіт. Бага-
то клієнтів мають свої влас-
ні типові контракти, але, про 
всяк випадок, ви повинні 
підготувати власні. Пропо-
нуємо попередньо показати 

їх своєму  юристу, щоб пере-
конатися, що вони містять 
усі необхідні пункти.

7. ВІДПУСТІТЬ ВІЖКИ
Коли ви вирішити усі ви-
щеописані питання,  час 
перейти до фази активного 
маркетингу. Важливо, щоб 
вас можна було знайти. Як 
мінімум ви повинні мати 
оновлений профіль у соц-
мережах, який ясно вка-
зує на вид робіт, а також, 
якщо це можливо, на вашу 
веб-сторінку.
Ви можете також шукати 
можливості для розбудови 
власного іміджу як експерт: 
виступати із промовами, ак-
тивно брати участь в Інтер-
нет-співтоваристві та інше. 
Користуйся тією ж мере-
жею контактів, що і раніше, 
підключайте друзів і членів 
сім'ї, які часто стають «дже-
релом» великих замовлень.

8. ПЛАНУЙТЕ ГРАФІК ЗАХОДІВ
Фрілансери іноді роблять 
помилку, беручись викону-
вати занадто багато завдань 
і приймаючи багато замов-
лень в один і той самий час. 
З початку потрібно подбати 
про те,  щоб у вашому графі-
ку завжди залишалося поле  
для маневру.
Радимо приділити час 

розвитку діяльності та не-
творкінгу. Якщо ви повніс-
тю зосередитеся на реалі-
зації конкретного проекту, 
у вас не буде часу, щоб цим 
займатися.
Плануйте роботу протягом 
чотирьох днів на тиждень, 

залишаючи п'ятий день на 
планування подальших дій. 
Будьте обережні, щоб не 
потрапити у пастку, пого-
джуючись на будь-яку про-
позицію по проекту. Нічого 
страшного не станеться, 
якщо ви не прийматимете 
деякі замовлення, особли-
во, якщо вони не в межах 
вашої компетенції. Клієн-
ти достойно оцінять, якщо 
ви чесно скажете,  чому 
не зможете виконати це 
замовлення.

9. ПІДГОТУЙТЕСЬ 
ДО ПРОСТОЮ
Досвідчені фрілансери 
знають, що доходи мають 
властивість змінюватись. 
Відповідно – планують з 
урахуванням появи графі-
ків не лише у вигляді «гір», 
але й «долин». Це означає, 
що потрібно відкладати гро-
ші на мертвий сезон. Слід 
розуміти, що це відповідь 
на запитання не «якщо», а 
«коли» такий момент на-
стане. Завдяки відповідним 
стратегіям протидії, про-
блемні періоди будуть зу-
стрічатись все рідше.
Як варіант, рекомендуємо 
збудувати систему соціаль-
ного захисту, яка склада-
ється із друзів та знайомих. 
Коли у вас є занадто багато 

замовлень, передайте дея-
кі з них колегам по цеху. У 
результаті, якщо у вас буде 
мертвий сезон, ви зможе-
те запитати у них, чи не 
можуть вони поділитися з 
вами роботою.

Підготував Юрій Булик
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АБО  ЯК  СОБІ  РАДИТИ
ЗІ  СТРЕСОМ?

ПРИЯТЕЛЬ ЧИ
ВОРОГ  МЕНЕДЖЕРА

Якість та продуктивність 
праці, а також фізичне та 
психічне здоров’я знач-
ною мірою залежні від на-
шої вразливості до стресу. 
Як розпізнати моменти, 
коли із стимулюючого до 
дій друга він змінюється 
на підступного ворога? 
Як запобігти цьому і ней-
тралізувати результати дії 
стресу? Спробуємо підсу-
мувати здобутки психоло-
гів на цю тему. 
Понад сто років тому Ро-
берт Єркес та Йоган Додсон 
з Гарварського університе-
ту провели дослідження, 
результатом якого став 
факт, що до певного мо-
менту стрес збільшує наші 
можливості, проте потім 
стає ворогом нашої про-
дуктивності. Якщо говори-
ти про управління, то для 
будь-якого менеджера іс-
тотним є розуміння, де про-
ходить ця кульмінаційна 
точка, щоб запобігти спаду 
ефективності.

Як розпізнати симптоми 
поганого стресу і не допус-
тити до його ескалації?

У природі стрес носить ха-
рактер збудника, оскільки 
слугує переживанню. Ти-
повим прикладом є хижак, 

який женеться за твариною 
по савані. Короткотри-
валий стрес «тримає» всі 
наші механізми напогото-
ві, а бонусом є збільшен-
ня продуктивності нашої 
роботи у цей момент. Так 
відбувається тому, що наші 

здібності підсилюються 
високим рівнем кисню, 
напруженням різних груп 
м’язів, «вприскується» 
більша кількість глюкози 
в кров, яка використову-
ється як джерело енергії. 
Однак тоді, коли хижак 

спіймає свою жертву, рі-
вень напруженості спадає 
і наступає черговий етап – 
релаксація. Це природний 
процес, який відбувається 
і в людському організмі 
також. Якщо наступний 
збудник стресу з’являється 

надто швидко, тоді бракує 
періоду релаксації і наша 
нервова система починає 
погано функціонувати (не-
зважаючи на те, що стрес 
може бути усунуто, орга-
нізм не розслабляється), 
з'являються проблеми.

Які симптоми хронічного 
стресу мають найбільш 
істотне значення для про-
дуктивності та якості на-
шої праці?

Найбільше впливають ті, що 
пов’язані з пізнавальни-

ми функціями: занижена 
концентрація, «гонитва» 
думки, неможливіть зосе-
редитись, а також той факт, 
що в стресі  ми більш охоче 
говоримо «так». Це дуже 
важливо для менеджерів. 
Виявляється, що якщо вони 

У Франції вчені провели дослідження, у ході якого виявилось, 
що менеджери живуть довше. За їх підрахунками 35-річний 
менеджер у середньому доживає до 82 років, тобто на 5 ро-
ків довше, ніж люди, які займаються розумовою діяльністю, 
і на 6 довше, ніж робітники. Чи це можливо, якщо робота ме-
неджерів пов’язана з постійним стресом?
Насправді так. Особи, що займають найвищі посади, у 3 рази 
менше хворіють за осіб на більш низьких посадах . Перевірено, 
що на цей результат мають вплив такі чинники як відведення 
більше часу на хобі чи на відпочинок, більше грошей  – на якісні 
продукти і т.д. Особи, які працювали на нижчих посадах, – 
хворіли у 2 рази частіше. На наше здоров’я сильно вплива-
ють рівень, соціальний статус, позиція в організації тощо.

Крива ЄРКЕСА-ДОДСОНА

Крива Єркеса-Додсона, що ілюструє залежність 
між посиленням стресу та продуктивністю.
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знаходяться в стані стре-
су – дзвонить телефон, на 
відповідь чекають десятки 
е-мейлів, а термін подачі 
проекту минув – то на за-
питання чи зробимо ми ще 
щось, відповімо «так».

Чому так відбувається, 
адже це не раціонально: 
менеджер лише додає собі 
роботи?

Наша нервова система ро-
бить все, щоб відітнути дже-
рело стресу, а це – один із 
способів. Коли ми говоримо 
«так», обриваємо розмову. 
Відповідь «ні» зазвичай по-
тягне за собою питання та 
пояснення, на яке у нас не-
має часу. Саме тому ми від-
повідаємо на телефонний 
дзвінок, хоча й не повинні 
цього робити, бо маємо 

інше заняття. Це незалеж-
ний від нас механізм: у цей 
момент нам здається, що це 
найбільш легке та просте рі-
шення. Аналогічною є ситу-
ація, коли під час виконання 
безлічі справ, нами керує 
схильність до їх відкладан-
ня. Нервова система ошукує 
себе і нас: здається, що від-
кладання чогось у часі нам 
допоможе, хоча насправді – 
лише шкодить.

Напевно всі про це знають...

Звісно ми про це знаємо. 
Знаємо дуже багато чого, 
натомість під час стресу – 
раціона льне мислення пере-
стає функціонувати. Також у 
стані стресу ми більш враз-
ливі до деталей,  дрібних ре-
чей. Дрібниці виводять нас 
із рівноваги, незважаючи 

на те, що, раціонально на це 
дивлячись, знаємо, що ми 
так не повинні реагувати. 
Це ефект переобтяження 
нервової системи.
Перебуваючи в стресово-
му стані, ми все частіше 
користуємось стимулято-
рами, адже переконані, що 
вони приносять нам по-
легшення. Проте ефект є 
зворотнім: використання 
різного роду стимуляторів 
приносить лише миттєве 
полегшення / заспокоєння, 
а у довготривалій перспек-
тиві – лише погіршує нашу 
ситуацію. Брак того, що да-
вало б нам миттєву насолоду 
та спокій є причиною стре-
су. Варто це усвідомлювати, 
хоч, як ми вже згадували, 
у стані стресу наше раці-
ональне мислення реагує 
по-різному.

Що робити, щоб мінімізу-
вати стрес?

Мова йде, перш за все, про 
відчуття контролю у широ-
кому розумінні цього слова: 
над життям поза роботою 
(це пов’язано з рівнем до-
ходів із забезпеченням на 
майбутнє), а також над ре-
алізацією проектів, бо це ви 

розподіляєте роботу і вста-
новлюєте хронологію діяль-
ності. Під час роботи також. 
Крім того, ви, як менеджер, 
якщо й запізнитесь на робо-
ту, не повинні нікому нічого 
пояснювати, у той час, коли 
підлеглий – зазвичай має це 
зробити. У такому випадку, 
він, ще поки добиратиметь-
ся до робочого місця, уже 
стресується.
Істотне значення на ніве-
лювання стресу має під-
тримка експертів, яких до-
брий менеджер «підбирає» 

СИМПТОМИ ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ
ЕМОЦІЙНІ ПРОЯВИ – ЯК МИ СЕБЕ ПОЧУВАЄМО І ЩО МОЖУТЬ ПО-
БАЧИТИ ІНШІ?
•     надто інтенсивно реагуємо на дрібні сигнали і дуже швидко злостимось 

без раціональної причини для цього;
•    швидка зміна настрою: від злого до доброго і навпаки;
•     відчуття завантаженості і брак контролю: нам здається, що ми не в стані 

дати собі раду з тим, що нас оточує;
•    важко розслабляємось, втратили вміння відпочивати.

ФІЗИЧНІ ПРОЯВИ – ЯК ВІДЧУВАЄМО СТРЕС?
•     неприємні симптоми системи травлення: запор, діарея, нудота, вираз-

ки, які ще називають хворобою менеджерів;
•     знижений імунітет до інфекцій, погане і довге заживання ран, довше 

проходить лікування;
•     різні симптоми серцево-судинної системи і серця, з-поміж іншого – біль 

у грудній клітці, прискорене серцебиття;
•     головні болі – хоч це досить нетиповий прояв.

ПРОЯВИ, ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ПІЗНАВАЛЬНИМИ ФУНКЦІЯМИ – МАЮТЬ 
НАЙБІЛЬШИЙ ВПЛИВ НА НАШУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ РОБОТИ:

•     знижена концентрація, гонитва думок, неможливість зосередитись;
•     часто погоджуємось на все;
•     схильність до вікладання справ у часі;
•     проблеми з памяттю;
•     труднощі з оцінкою ситуації, бачення лише негативних сторін ситуації;
•     необґрунтований страх, неспокій.

ПОВЕДІНКОВІ СИМПТОМИ:
•     збільшений або зменшений апетит;
•     у стані хронічного стресу частіше користуємось стимуляторами, щоб 

розслабитися;
•     забагато спимо або ж безсоння;
•     відчуття самотності та ізоляція: особи, які вели нормальний спосіб жит-

тя, починають частіше проводити час вдома, неохоче зустрічаються з 
іншими людьми.

в колектив. Звичайно, це він 
все впроваджує в дію, але 
йому легше це зробити за-
вдяки припливу цінностей, 
розумових процесів і креа-
тивності з боку інших осіб. 
Пам’ятаймо також, що осо-
ба, яка обіймає вищу посаду, 
виконувала різнопланові за-
вдання раніше, а на це накла-
дається вища самооцінка і 
ширші горизонти. Тому така 
особа зможе швидше знайти 
розв’язання проблеми, яка у 
інших викликає стрес.

Як дбати про менший рі-
вень стресу у підлеглих?

Важливо, щоб менеджери 
переконались, що праців-
ник розуміє, як має вико-
нувати довірене йому за-
вдання. Брак деталізації у 
дорученнях часто є причи-
ною фрустрації і стресу під-
леглих. Схожою є ситуація, 
коли працівник не має мож-
ливості використати свої 
вміння та навики.
Часто причиною стресу є 
також повний брак розу-
міння. Особа, що обіймає 
високу посаду, не розуміє, 
що працівника, підлеглого, 
нервує якась проста річ, на-
приклад, візит до органів 

місцевої влади. З іншого 
боку, працівник, нижчий за 
посадою, споглядаючи на 
свого начальника, бачить 
осіб, що піддаються екстре-
мальному обтяженню. Він 
думає: «якщо мене виводять 
з рівноваги щоденні речі, то 
яким повинен бути стрес у 
цієї особи?». Посада, яку ми 
обіймаємо, часто впливає на 
нашу податливість на стрес. 
Працівники, що знаходять-
ся на нижчих щаблях органі-
заційної структури, є більш 
податливими на стрес, аніж 

особи, що займають відпо-
відальні посади.

Як бути?

Ми не в змозі замінити хро-
нічний стрес стресом сти-
мулюючим. Проте, точно 
можемо управляти вступом 
до хронічного стресу і на-
шою схильністю до нього. 
Маємо також оберігати себе 
перед його наслідками. Ко-
жен із нас може щось обрати 
для себе – медитацію чи йогу.
Надзвичайно важливою в 
редукції рівня стресу є наша 
мережа контактів. Вже на 
роботі, місці, де з’являється 
стрес, ми повинні її вдоско-
налювати. Замість того, щоб 
під час обідньої перерви «ви-
сіти на телефоні», краще по-
розмовляти на різні теми з 
колегами по роботі.

Масажі, спортзали, інте-
граційні виїзди…

Чимало компаній, і укра-
їнських у тому числі, ін-
вестують у такого типу 
розв’язання як спортзали, 
фітнес, плавання, турис-
тичні та інші виїзди. Проте 
результат не завжди є бажа-
ним. Чому?
Це може виникати з браку 
усвідомлення такої потреби 
самим працівником. Тому 
потрібно навчати, поясню-
вати, показувати, як стрес 
впливає на здоров’я та са-
мопочуття; що це збільшує 
їх продуктивність. Багато 
людей не розуміють цього. 
Навіть тоді, коли знаходять-
ся у стресовому стані і розу-
міють його негативні наслід-
ки, нічого не роблять, щоб 
покращити свою ситуацію. 
Ідеальним є варіант, коли ми 
можемо усунути свої стресо-
ри, однак, у переважній біль-
шості випадків, ми не маємо 
такої можливості і вони з 
нами є постійно. Тоді дуже 
важливо вчинити дії, які від-
вернуть негативні наслідки 
стресу: зробити собі якусь 
приємність, робити те, що 
нас заспокоює і розслабляє.

Підготував Юрій Булик
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IT-ЛЬВІВ: 
ПАРК ДЛЯ РОЗВИТКУ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ

За відносно нетривалий час 
розвитку український ри-
нок інформаційних техно-
логій розділився на кілька 
яскравих регіональних сфер 
впливу. Вже сьогодні поміт-
но, які міста, так би мовити, 
поведуть за собою розвиток 
вітчизняної ІТ-індустрії. 
Згідно з минулорічним рей-

тингом Innovation Cities 
Index, найінноваційнішим 
містом країни є Львів. 
Основна відмінність Львова 
від інших ІТ-центрів країни 
в тому, що це – єдине місто, 
яке з 2010 року має влас-
ну стратегію економічної 
конкурентоспроможності. 

Згідно з нею, інформаційні 
технології – один із двох прі-
оритетних напрямів еконо-
мічного розвитку міста.
Відтак, у 2011 році було 
створено Львівський ІТ-
кластер. Його основна мета 
– об’єднати  компанії, уні-
верситети та місцеву владу 
для успішної реалізації різ-
номанітних проектів. Сьо-
годні кластер об’єднав по-
над 25 компаній. Серед них 
– Global Logic, SoftServe Inc., 
ELEKS та Intelex.
Першою такою компанією, 

яка народилася 1993 року у 
Львові, стала SoftServe Inc. 
Сьогодні    – це найбільша 
українська ІТ-компанія, 
що займається розробкою 
програмного забезпечен-
ня і налічує понад 3 500 
працівників.
У 1991 році тут народилася 

ще одна компанія із світо-
вим ім’ям – ELEKS. Вона 
надає послуги з розробки 
програмних продуктів, кон-
сультує та забезпечує конт-
роль якості для лідерів рин-
ку, а також для компаній, які 
претендують на першість у 
галузі технологій.
Трохи згодом, 2007 року, 
у Львів прийшов EPAM 
Systems. Сьогодні в компа-
нії, що займається, зокрема, 
розробкою, тестуванням та 
підтримкою замовленого 
програмного забезпечення 

та бізнес-додатків, працює 
понад  9000 осіб у всьому 
світі.
IT-сфера стала візитною 
карткою нашої країни і 
Львова зокрема. Серед укра-
їнських міст в ІТ-галузі лі-
дирують Київ, Харків, Львів, 
Дніпропетровськ, Вінниця, 
Одеса. 
Сьогодні ІТ-галузь рефор-
мує Львів, створює робочі 

місця, позитивно впливає на 
розвиток регіону в цілому. У 
Львові працює приблизно 
15 тисяч ІТ-спеціалістів. 
Тут присутні майже 200 
ІТ-компаній, з яких 5 – ве-
ликі, де працює більше 400 
працівників.

ІТ-індустрія у Львові пере-
ходить на новий етап. Ра-
ніше – це було споживання 
наявної інфраструктури, 
яку пропонує ринок,  тепер 
– це створення інфраструк-
тури під власні потреби. ІТ-
парк  буде створено саме за 
цими вимогами. Нещодав-
но Львівський ІТ-кластер 
провів зустріч директорів 
ІТ-компаній, на якій було 
представлено візуалізацію 
цього проекту. 
«Цільовою аудиторію 
проекту є працівники 
ІТ-індустрії, – говорить 
Степан Веселовський, ви-
конавчий директор Львів-
ського ІТ-кластеру, – Проте 
ми відкриті до співпраці й 
з іншими представниками 
креативних індустрій. Це 
журналісти, дизайнери, 
фрілансери, підприємці. Го-
ловна ціль парку – змінити 
візерунок міста. Цей проект 
сигналізує про те, що ІТ-
галузь готова не лише спо-
живати інфраструктуру, а й 

створювати її».  
IT-парк буде розташова-
ний у квадраті, що утво-
рюють вулиці Стрийська, 
Луганська, Козельницька. 
«Ми довго працювали над 
концепцією, яка є станом 
на сьогодні. Для цього 
компанія DTZ опитала 
директорів львівських ІТ-
компаній щодо того, що 
вони хочуть бачити в IT 

Park. У результаті DTZ  роз-
робила концепцію проекту. 
Проте, завдяки опитуван-
ню, концепція проекту – це 
сукупність ідей багатьох 
людей» – зазначає виконав-
чий директор ІТ-кластеру 
Степан Веселовський.
Проект ІТ Park допоможе 
з правильним розумінням 
усім зацікавленим у розви-
тку міста і країни – універ-
ситетам, представникам 
державної та регіональної 
влади. Забудову розрахо-
вано на наступні 10 років 
– це максимальний термін 
реалізації проекту. Запуск 
сайту проекту запланована 
на початок 2017 року. 

Ірина Стельмах

Innovation District IT Park (або 
ІТ-парк) складатиметься з 
необхідних для комфортної 
роботи і відпочинку установ. 
В ньому будуть розміщені 
офіси, готель бізнес-класу 
(3 зірки), спорткомплекс, 
дитячий садочок, пізніше – 
початкова школа. В IT-парку 
буде корпус університету, 
а точніше – навчальна 
лабораторія, де студенти 
зможуть проводити 
практичні заняття. Для 
цього спорудять окремий 
будинок, присвячений 
технологічній освіті з 
інноваційними програмами. 

«Ми довго працювали 
над концепцією, яка є 
станом на сьогодні. Для 
цього компанія DTZ опи-
тала директорів львів-
ських ІТ-компаній щодо 
того, що вони хочуть 
бачити в IT Park. У ре-
зультаті DTZ  розроби-
ла концепцію проекту. 
Проте, завдяки опиту-
ванню, концепція про-
екту – це сукупність 
ідей багатьох людей» – 
зазначає виконавчий 
директор ІТ-кластеру 



ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ

21
січень-лютий,  2017

НА ЗДОРОВ'Я

ПРО ДИТЯЧИЙ СКОЛІОЗ: 
ЩО БАЧИТЬ РЕНТГЕНОЛОГ І ЩО
РЕКОМЕНДУЄ ЛІКАР-ОРТОПЕД

«Найчастіше причиною 
розвитку сколіозу є непра-
вильне формування хре-
бетного стовпа в процесі 
росту дитини (тобто на-
бутий сколіоз) внаслідок 
слабкості м’язів, малої 
фізичної активності, по-
рушення правил стояння, 
сидіння та лежання, ви-
користання з малого віку 
планшетів/телефонів. Та-
кож виділяють вроджений 
та післятравматичний 
сколіози, які більш важкі 
в лікуванні», – зазначає 
дитячий лікар-ортопед 
Мар’ян Орач.

Не потрібно завчасно бити 
на сполох, але варто зна-
ти: дівчатка хворіють на 
сколіоз у 8 разів частіше і 
перебіг недуги в них зна-
чно важчий. Важливий 
фактор – спадковість, яка 
збільшує ймовірність за-
хворювання у дитини на 
15–30%. Що менший вік 
дитини, коли виявлено по-
рушення, то тривалішим є 
період росту і несприятли-
вішим прогноз.

Хибною поставою (функ-
ціональним сколіозом) 
прийнято вважати таке біч-
не викривлення хребетно-
го стовпа, яке виявляється 
тільки на спондилограмі 
(рентгенограмі) в положен-
ні стоячи і зникає на спон-
дилограмі в положенні 
лежачи, або може бути ви-
правлене напругою м’язів 
спини (клінічно).

БІЧНЕ ВИКРИВЛЕННЯ ХРЕБТА – СКОЛІОЗ – ТРАПЛЯЄТЬСЯ ДУЖЕ 
ЧАСТО В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ І СТАЄ ПРИЧИНОЮ 
ХВИЛЮВАНЬ БАТЬКІВ. ЯК І КОЛИ ДІАГНОСТУВАТИ, ЩО ВАРТО ЗНАТИ 
ПРО ЦЮ ПРОБЛЕМУ, МИ РОЗПИТАЛИ В ЛІКАРІВ МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ 
СВЯТОЇ ПАРАСКЕВИ.

Справжнім або струк-
туральним сколіозом 
вважають таке бічне ви-
кривлення осі хребетного 
стовпа, якому від самого по-
чатку притаманна стабіль-
ність, тобто деформація осі 
виявляється на спондило-
грамі (рентгенограмі) в го-
ризонтальному положенні 
дитини, у вертикальному ж 
положенні вона, як прави-
ло, збільшується.
«Щоб встановити діагноз, 
лікар-ортопед призначає 
рентгенологічне обстежен-
ня. Таке дослідження про-
водять не тільки з метою 
встановлення діагнозу, з 
його допомогою виявляють 
ступінь викривлення осі 
хребта, визначають швид-
кість прогресування дефор-
мації на повторних спонди-
лограмах (рентгенограма 
хребта), порівнюючи їх з ви-
хідною, підбирають метод 
лікування, здійснюють фік-
сування дуги викривлення», 
– коментує лікар-рентге-
нолог Галина Щербата.

Що варто знати про обсте-
ження «рентген хребта» 
при підозрі на сколіоз

У Медичному центрі Святої 
Параскеви обстеження про-
водять на багатофункціо-
нальному цифровому рент-
генапараті, що має низькі 
дози опромінення (окремі 
протоколи для рентгено-
логії дитячого віку), ін-
дивідуальну дозиметрію 
(чітка інформація про дозу 

Наші координати: 
+38 032 295 4 000,
+38  067 295 4 000                           
+38 095 295 4 000 
згідно з тарифними планами оператора                                                                                      
www.medcenter.lviv.ua

опромінення в кожному 
окремому випадку) та за-
безпечує високу розділь-
ну здатність, яскравість і 
контрастність зображення.
Проводять обстеження у 
вертикальному та горизон-
тальному положеннях паці-
єнта, щоб диференціювати 
справжній сколіоз та хибну 
поставу. Окрім хребта, за-
хоплюють і кістки тазу, щоб 
визначити кісткову зрілість 
і ймовірне прогресування 
сколіозу. Залежно від зрос-
ту дитини виконують від 3 
до 5 рентгенограм.
Можливості рентгенапа-
рата у Медичному центрі 
Святої Параскеви дозволя-
ють максимально захопити 
досліджувальну ділянку, 
обмежити кількість рентге-
нограм, оскільки розмір ка-
сети, яку використовують у 
рентгенографі, – 35 на 43 см.

Коли необхідно 
звернутися до лікаря

Профілактичний огляд ор-
топеда рекомендують всім 
здоровим дітям 1 раз на 
рік. Якщо ви дотримуєтеся 
цього правила, то ймовірно 
вчасно виявите порушення 
постави.
«Перші симптоми, які мо-
жуть виявити батьки, – 
асиметрія трикутників 
талії, різна висота кутів 
лопаток та плечей, поява 
відхилень хребта в бік на 
певному відрізку (грудний, 
поперековий). Виявивши ці 
порушення, зверніться до 
лікаря-ортопеда», – реко-
мендує дитячий лікар-ор-
топед Мар’ян Орач.
Щоб вибрати ефектив-
ну тактику лікування, 
лікар повинен володі-
ти максимально повною 

інформацією, тому інко-
ли додатково визначають 
ступінь кісткової зрілості 
хребта та швидкість про-
гресування сколіотичної 
деформації.
З метою отримання цієї 
інформації проводять 
тест Ріссера – визначають 
ознаки ймовірного про-
гресування І. І. Кона та 
І. А. Мовшовича. Зрозу-
міло, що якісна діагнос-
тика залежить не лише 
від класу обладнання, 
що є важливим факто-
ром, але й від фаховості 
лікаря-рентгенолога.

Якщо ви помітили 
викривлення хребта 
не ставте діагноз 
самостійно, адже 
розрізняють хибну 
поставу (функціональний 
сколіоз) і справжній 
сколіоз. Важливо вчасно 
провести диференційну 
діагностику, адже 
від цього залежить 
призначення 
ефективного лікування.
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XX МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА «ДЕРЕВООБРОБКА»
Відкриття виставки: 30 травня о 12.00
Місце проведення: м. Львів, вул. Щирецька, 36 (Південний 
ЕКСПО). 
«Деревообробка» – це спеціалізована виставка обладнання й 
інструменту для лісового господарства, деревообробної та меблевої 
промисловості, яка є місцем концентрації основних лідерів ринку і вже 
стала знаковою подією у галузі, відвідати яку спішать фахівці з усіх 
куточків України, а останніми роками – й з-за її меж.
Тематичні розділи виставки:
- Обладнання для лісового господарства;
- Деревообробне обладнання;
- Дереворіжучий інструмент;
- Енергозбереження в деревообробці;
- Утилізація відходів деревини;
- Клеї, лаки та фарби для захисту деревини;
- Столярні та інші вироби з деревини;
- Меблева фурнітура.

ВЕСНЯНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ФОРУМ

Дата проведення: 21-24 березня 2017 року
Місце проведення: м. Львів, вул. Щирецька, 36 
(Південний ЕКСПО). 

Запрошуємо Вас відвідати Весняний Будівельний Форум. Це – одна 
з найбільших подій України, яка об’єднує всі основні напрями 
галузі та демонструє нові досягнення будівельної індустрії України 
та всього світу, показує весь будівельний цикл від архітектурного 
проекту до кінцевого спорудження об'єкта. Відбувається у форматі 
взаємодоповнюючих виставок: XXXV міжнародної виставки 
«БудЕКСПО-весна» і XII Спеціалізованої виставки «Вікна. Двері. Дах».
Участь у Весняному Будівельному Форумі допоможе вам в короткі 
терміни: 
• Підтримати імідж компанії та підсилити вплив на ринку;
• Знайти нових клієнтів і зміцнити відносини з існуючими;
• Продемонструвати весь спектр послуг Вашої компанії та отримати 
відгук про продукт;
• Ефективно вивести на ринок нові товари/послуги;
• Збільшити об’єми продаж Ваших продуктів;

Контакти:
тел.: +38 032 297 0628
е-mail: expo@galexpo.lviv.ua

Контакти:
тел.: +38 032 297 0628

е-mail: expo@galexpo.lviv.ua

НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ З ЕКСПЕРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

ТРЕНІНГ «МЕДІАЦІЯ ДЛЯ БІЗНЕСУ»

Контакти для реєстрації:
Людмила Горбачова
тел.: +38 032 295 01 25,
e-mail:  liudmyla@cci.lviv.ua

Контакти:
+38 032 294 96 62
+38 032 294 96 63
e-mail: audit.ukr@gmail.com

Дата проведення: 
27 лютого – 1 березня 2017 року
Місце проведення: 
Premier Hotel Dnister, 
вул. Яна Матейка, 6  

В рамках проекту Європей-
ського Союзу «East Invest 2» 
запрошуємо малі та середні 
підприємства (МСП) із аг-
ропродовольчого сектора 
та харчової промисловості 
на навчання з питань вихо-
ду на міжнародні ринки. 
Робочі мови – англійська та 
українська. Буде надаватись 
синхронний переклад. 
В рамках навчання розгля-
датиметься наступне:
1. Правова системою Єв-
ропейського союзу та уго-
ди про вільну торгівлю та 
їх значення на національ-
ному рівні
•  Концепція та цілі Східного 
партнерства та пов’язаних 
з ними угод, включаючи 
DCFTA;
• Значення правової системи 
Європейського союзу для 
підприємств з країн Схід-
ного партнерства, не тільки 
для компаній-експортерів;
• Доступні засоби на рівні 
технічної допомоги, такі як, 
SBS, EBRD розвиток потен-
ціалу та TAIEX і т.д.
2. Маркетинг і комунікація 
– як представити продук-
цію на зовнішніх ринках
• Важливість презентації 
про дукції на ринку;

Львівська торгово-про-
мислова палата запрошує 
на тренінг «Медіація для 
бізнесу».

На тренінгу розглядати-
меться наступне:
• Що медіація може дати 
бізнесу?
• Яка від неї користь?
• Як бізнесменів витягнути 

• Маркетингові аспекти, 
такі як вибір ринку, опис 
продукту, перевага в порів-
нянні з іншими продуктами;
• Відповідне законодавство 
ЄС, наприклад, в галузі 
охорони та захисту прав 
споживачів.
3.  Регламент ЄС та технічні 
стандарти
• Різні аспекти, пов’язані з 
вільним переміщенням то-
варів і послуг, митна та ан-
тимонопольна політика;
• Як забезпечити дотриман-
ня законів ЄС харчових 
продуктів;
•  Презентація веб-сайтів з 
практичною інформацією з 
продажу продуктів харчу-
вання в ЄС.
4. Експортна готовність 
біз несу Східного партнер-
ства/довідкова служба ЄС 
Експорту
• Передумови для успішної 
експортної діяльності;
•  Експортний потенціал і 
експортна  готовність  ком панії;

• Джерела інформації та під-
тримка експорту.
5. Участь в торгових вис-

тавках, робота в мережі 
з потенційними Бізнес 
– партнерами
• Підготовка до участі у тор-
гових виставках для розви-
тку експортної діяльності;
• Презентація підприємст-
ва для потенційних ділових 
контактів;
•  Міжкультурна комуніка-
ція від першого контакту до 
встановлення довгостроко-
вого співробітництва.

Для того, щоб взяти участь 
у навчаннях, потрібно за-
повнити анкету і надіслати 
її не пізніше ніж у понеді-
лок 20 лютого 2017 року на 
е-mail: liudmyla@cci.lviv.ua  

з непродуктивних та корум-
пованих судів? У бізнесу є 
реальний інструмент по-
засудового врегулювання 
конфліктів-медіація.
• Як скористатися цим 
інструментом?
Після проходження навчання 
учасники отримають серти-
фікат участі у цьому тренін-
гу від Тренінг Центру.
Вартість участі у дано-
му тренінгу: 780 грн (без 
ПДВ).
Отримувач:
ТОВ «Тренінг Центр»  п/р 
26004000190521в ЛФ АТ    

«Укрексімбанк»  МФО 
325718, ЄДРПОУ 37879421Дата проведення: 

1 березня  2017 року.
Початок  тренінгу о 10.00.
Місце проведення: 
м. Львів, Стрийський парк, 14.
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вирішитися на вашу ко-
ристь. Не розумієте, чому 
співрозмовник не приймає 
ваших пропозицій? Ставте 
якнайбільше навідних за-
питань і дуже уважно слу-
хайте відповіді. Нереальні 
терміни зривають важли-
ву угоду? Запитуйте і ціл-
ком може виявитися, що 

НАПРИКІНЦІ

Видавець: Львівська 
торгово-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

Ірина Стельмах, редактор
pr@cci.lviv.ua
моб.: +38 050 77 050 29

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

Друк: ФОП Подоляк Р. С. 

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

Якось на одній з англійських фабрик вийшов із ладу паровий генератор. Яких тільки фахівців не запрошував 
фабрикант, але ніхто не міг його полагодити. І ось, одного разу прийшов незнайомий чоловік і сказав, що 
може полагодити генератор. Фабрикант здивувався, але вирішив дати майстру шанс.
Майстер продовжував методично простукувати різні ділянки машини, уважно прислухаючись до звуків, 
котрі видавала металева поверхня. За десять хвилин він простукав датчики тиску, термостати, підшипники 
і з’єднання, де, як він припускав, знаходиться пошкодження. Потім він підійшов до одного з колінчастих 
з’єднань і завдав легкого удару молотком. Ефект був миттєвим. Щось зрушилося, і паровий генератор 
запрацював.
Фабрикант довго дякував майстрові і попросив його надіслати рахунок, де були б розписані всі види робіт. Ось 
що було написано в рахунку: за десять хвилин простукування – 1 фунт.
За знання того, куди потрібно вдарити – 9999 фунтів.
Всього: 10000 фунтів.
Мораль притчі: професіоналізм – це не просто вміння вдарити, а вміння вдарити саме туди, куди потрібно.

менеджеру просто важливо 
закрити кейс до відпустки: 
вміння розуміти деталі до-
поможе вам знайти пра-
вильне рішення проблеми.

АГРЕСІЯ
Не завжди перемагає той, 
хто завдав перший удар. 
Домогтися свого в розмові 
буде простіше, якщо ви не 
утримаєтесь від демонстра-
ції надмірної агресивності 
та принциповості. Уявіть: 
ваш опонент чітко, безапе-
ляційно обґрунтовує свою 
позицію і робить це так, 
що подальші переговори 
стають безглуздими. Вас 
буквально змушують про-
гинатися – кому це сподоба-
ється? Першою підсвідомою 
реакцією буде агресивний 
захист, що поставить під 
сумнів реальність успіху. 
Починайте важливі перего-
вори по-іншому: покажіть 
себе доброзичливою люди-
ною, готовою домагатися 
не перемоги, а зручного для 
кожної сторони консенсу-
су. Окрім очевидної вигоди 
така тактика стане для вас 
відмінним маскуванням, 
що дозволить «безкровно» 
завоювати ключові позиції.

УЯВНИЙ КОНТРОЛЬ
Постарайтеся створити 
у співрозмовника ілюзію 
контролю. У цьому і поля-
гає успіх переговорів. Не 
потрібно витрачати власні 
сили, змушуючи опонента 
визнавати вашу правоту. 
Ставте побільше навідних 
запитань, що починаються 
з «Як?» і «Чому?». Так ваш 
супротивник буде змуше-
ний витрачати вже свою 
енергію на пошуки абсо-
лютно неважливої відпові-
ді – у ключовому натиску у 
нього просто не залишить-
ся сил на відсіч.

СПІВПЕРЕЖИВАННЯ
Практикуйте тактовне спів-
переживання. Покажіть лю-
дині, що бачите всі нюанси 
його положення, поділяєте 
їх. Примусьте опонента по-
вірити, що ви хочете не пе-
ремогти, а допомогти йому 

вийти зі складної ситуації.

ДЗЕРКАЛО – ДРУГ
Віддзеркалення мови спів-
розмовника – один із най-
швидших способів встано-
вити контакт і зробити так, 
щоб ваш партнер відчував 
себе досить безпечно, не 
боявся розкрити себе. По-
вторюйте третє слово зі 
сказаної опонентом фрази 
з трохи завищеною, ніби за-
питальною інтонацією. Го-
лос повинен бути низьким, 
не зухвалим, не агресивним. 
Так ви продемонструєте, що 
прагнете повністю зрозумі-
ти співрозмовника, стати на 
його місце. Людина ж відчує 
у вас не суперника, а союз-
ника, чим можна буде ско-
ристатися пізніше.

ПРО
ПРИТЧА

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

5 СПОСОБІВ ВИГРАТИ БУДЬ-ЯКУ СУПЕРЕЧКУ
ЗА МЕТОДАМИ

ФБР

Кріс Восс, колишній пере-
говірник ФБР, автор книги 
Never Split the Difference 
(«Ніколи не робіть різни-
ці»), врятував десятки за-
ручників із найскладніших 
ситуацій і виробив свій 
власний метод домагати-
ся успіху при будь-якому 
розкладі. Вашій увазі 

пропонуються його поради.

УВАГА ДО ДЕТАЛЕЙ
Для спору у вашого опо-
нента напевно є причина. 
Постарайтеся зрозуміти 
її передумови. Тут може 
бути прихований найваж-
ливіший важіль впливу, за 
допомогою якого ситуація 



З питань співпраці звертайтесь:
організаційний відділ 

тел.: +38 032 295 01 59, +38 032 276 79 72
e-mail: org@cci.lviv.ua

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ СЕРВІС 
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ,

БІЗНЕС-ПЛАТФОРМА ЛЬВІВЩИНИ

www.lcci.com.ua

ЛЬВІВСЬКА 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 

ПАЛАТА

ЛЬВІВСЬКА  ТОРГОВОПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

Членство у Львівській ТПП – це комплекс послуг для створення й розвитку 
сприятливих умов успішного ведення власного бізнесу. 
Приєднуйтесь до нас!

представництво інтересів  зовнішньоекономічна діяльність  експертиза 
 розширення бізнес-зв’язків  залучення но вих клієнтів  стратегічний 
розвиток  цільове просування товарів і послуг   бізнес-партнерство   кон-
 салтинг  юридична підтримка  співпраця в комітетах  навчання та 
тренінги  участь у соціальних програмах і неформальних заходах  ін фор-
маційна підтримка  PR- супровід 


