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Зовнішньоекономічний
липень-серпень  2015

продовження на с.18

продовження на с.14

галина ЄРьоМенко, кеРівник УкРаїнського ЦентРУ МедіаЦії: 

Як навчитисЯ
хаРизМі

станьте лідеРоМ, Якого захочУть  наслідУвати люди
Використовуючи 12 тактик, 
менеджери можуть дієво 
впливати на людей. Кожен із 
нас може цьому навчитися. 9 
з них – вербальні технології: 
метафори, паралелізми та 
аналогії; життєві історії та 
анекдоти; контрасти; рито-
ричні запитання; виражен-
ня моральних переконань; 
віддзеркалення настрою 
групи; листи з трьох пунктів; 
визначення амбітної мети, а 

також вияв впевненості, що 
можна цього досягти. 
Три з дванадцяти згаданих 
практик – це невербальні 
тактики: повний експресії 
голос, міміка лиця та жести. 
Ці методи працюють, оскіль-
ки допомагають налагодити 
емоційний зв'я зок зі спів-
розмовником та водночас 
зумовлюють те, що оточен-
ня сприймає таку людину як 
сильнішу, компетентнішу 

БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО 
2015 – східноєвропейська 
платформа ділового та ін-
вестиційного співробітниц-
тва і партнерства. Форум 
представить проекти еконо-
мічної співпраці України та 
Європейських партнерів.

8-9 жовтнЯ

БІЗНЕС-ПАрТНЕрСТВО

2015

МІЖНАрОДНИЙ

та гідну поваги. Метою ме-
неджера повинно бути ви-
користання цих практик 
не лише під час публічних 
виступів, але й у щоденній 
комунікації. Менеджери, 
які пройшли відповідне на-
вчання, зауважили, що оцін-
ка їхньої компетентності 
управлінця зросла майже на 
60%.

Професійне кредо цієї непересічної особистості нетривіальне і гуманне: «Люди не хороші і не погані – вони 
просто різні». Будучи незаперечним професіоналом у своїй галузі, вона стверджує, що цікаве не те, що зро-
блено, а те, що ще вдасться зробити. Вона очолює осередок, що поширює ефективні методи взаємодії та 

способи вирішення конфліктів, і мріє побачити як один із таких методів – медіація – стане тотальним 
явищем у житті українського суспільства. Знайомтеся, – Галина Єрьоменко, керівник Українського Центру 
Медіації, д.ю.н., ст.н.с. Інституту держави і права ім. Корецького НАН України.

Медіація щодалі більше вкорінюється у бізнес-середовищі. Рішення, орієнтовані на майбутнє, зменшення ви-
трат, збереження конфіденційності, досягнення економічно доцільних результатів – лише деякі переваги 

використання медіації у діловому житті. Про це та інше у розмові з Галиною Єрьоменко.

Реєструйте свою 
компанію on-line
до 5 вересня на: 

ОБЛИЧЧЯ 
МІСТА 

2015

www.lcci.com.ua

«наш досвід – ваше 
МайбУтнЄ»: 
ніМеЦька слУжба 
стаРших експеРтів (SES) 
до послУг бізнесУ

продовження на с.20

SES (Senior Experten Service) 
– фонд німецької економіки 
з міжнародного співробіт-
ництва і некомерційне това-
риство з обмеженою відпові-
дальністю. SES  пропонує усім 
охочим можливість після ви-
ходу на пенсію брати активну 
участь у житті суспільства, пе-
редаючи свої знання та вміння 
іншим людям як у своїй країні, 
так і за кордоном, забезпечую-
чи передачу досвіду через кор-
дони, покоління та культури. 
Послугами представництва 
SES, що діє у Львівській торго-
во-промисловій палаті, у черв-
ні цього року скористалося 
приватне підприємство «Бо-
ровик», дійсний член Палати, 
запросивши старшого експер-
та Йоахіма Цілінскі. 
Приватне підприємство «Бо-
ровик» займається вирощу-
ванням та переробкою пе-
чериць (консервуванням та 
частково сушінням). 

продовження на с.8

продовження на с.8

виклики, Можливості, пеРспективи

22 травня 2015 року у Ве-
ликій сесійній залі Львів-
ської міської ради відбулася 
конференція «Соціальна 
відповідальність бізнесу», 
організаторами якої стали 
Львівська торгово-про-
мислова палата спільно з 
Центром міжконфесійного 
та міжрелігійного діалогу 
«Лібертас» за підтримки Ні-
мецько-українського парт-
нерського проекту у сфері 
бізнесу, Львівської облдер-
жадміністрації, Українсько-
го Форуму Благодійників та 
під патронатом Львівської 
міської ради. 
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польські інвестиЦії в УкРаїнські с/г УгіддЯ

полЯки МодеРнізУють очисні споРУди області

Спільне українсько-ні-
мецьке підприємство 
«Електронтранс», що вхо-
дить до складу корпорації 
«Електрон», виграло вели-
кий тендер на постачання 
Києву семи трамваїв за-
гальною вартістю майже 
184 мільйони гривень.
Сучасні львівські трамваї 
для столиці України замо-
вило комунальне підприєм-
ство «Київпастранс».
Після підписання догово-
ру корпорація «Електрон» 
виготовить для столи-
ці п’ятисекційні трамваї 
T5B64 «Електрон». Довжи-
на трамвая – понад 30 мет-
рів, кількість пасажирів 
– 287 людей, ширина колії 
1 524 мм (у Львові – 1 435 
мм). Вагони мають низь-
кий рівень підлоги, осна-
щені системами вентиляції, 

опалення та кондиціону-
вання і пристосовані пере-
возити пасажирів з особли-
вими потребами. Ще одна 
важлива особливість трам-
ваїв «Електрон» – вони ви-
готовлені з антикорозійних 
і негорючих матеріалів.
Як зазначив президент кор-
порації «Електрон» Юрій 
Бубес, зараз триває підго-
товка до підписання дого-
вору. Після виконання усіх 
необхідних дій на «Електро-
ні» розпочнуть виконувати 
це важливе замовлення.
«Зараз на рівні Мініс-
терства інфраструктури 

України триває робота над 
уніфікацією вітчизняних 
стандартів з європейськи-
ми. Трамваї «Електрон» 
– це найсучасніші україн-
ські вагони, що успішно 
експлуатують у Львові та 
комфортом яких задоволе-
ні львів’яни та гості міста зі 
всієї України та з-за кордо-
ну, ми переконані, що сто-
лиця теж гідно їх оцінить», 
- розповідає Юрій Бубес.
Нагадаємо, 9 червня завод 
«Електронтранс» відвідав 
міністр економічного роз-
витку і торгівлі України 
Айварас Абромавичус. Він 
зазначив, що потрібно ви-
користовувати потужності 
вітчизняних підприємств, 
а високоякісна продукція 
машинобудування може 
стати гідним конкурентом 
іноземних аналогів.

Польська сторона за-
цікавлена інвестувати у 
системи очисних споруд 
Львівщини, повідомляє 
прес-служба Львівської 
обласної державної адмі-
ністрації. Про це йшлося 
під час зустрічі голови 
ЛОДА Олега Синютки з ві-
це-міністром, Державним 
секретарем Міністерства 
охорони навколишньо-
го середовища Респуб-
ліки Польща Янушем 
Остап’юком, яка відбулася 
6 липня.
Представники польської 

Представники польсько-
го бізнесу планують вико-
ристати площі незасіяних 
земель Львівської області 
для ведення сільськогос-
подарської діяльності з 
можливістю подальшого 
будівництва сховищ та 
комплексів із переробки 
продуктів рослинництва.
Бізнесмени з Польщі, які 
працюють у галузі сіль-
ського господарства, 

«електРон» РозшиРюЄ пРисУтність на РинкУ

Директор Nestlé в Україні 
і Молдові, голова спосте-
режної ради ПАТ “Львів-
ська кондитерська фабрика 
“Світоч” Ансгар Борнеман 
повідомив, що компанія 
має намір розширювати ви-
робничу базу на Львівщині.
Окрім цього, Ансгар Бор-
неман розповів, що  у Льво-
ві створено Об’єднаний 

бізнес-сервіс-центр компа-
нії Nestle. Сьогодні в Центрі 
працює приблизно 700 ква-
ліфікованих фахівців у га-
лузі фінансів та управління 
персоналом, які обслугову-
ють понад двадцять країн 
Центральної та Східної Єв-
ропи, зокрема Польщу, Ру-
мунію, Угорщину, Болгарію 
тощо.

NEStlE УкРаїна 
РозшиРюватиМе виРобниЦтво 

на львівщині

ознайомилися з потен-
ціалом АПК Львівщини, 
повідомляє прес-служба 
Львівської облдержадмі-
ністрації.  Перший заступ-
ник голови Львівської ОДА 
Ростислав Замлинський 
зазначив, що ЛОДА за-
цікавлена у налагодженні 
співпраці та інвестиціях.
 «Специфіка агропромис-
лового комплексу Львів-
щини полягає в тому, що 

делегації висловили заці-
кавлення у співпраці щодо 
покращення вод ріки Захід-
ний Буг з притоками Полт-
ва, Рата, Солокія, Шкло, 
Сян. За словами  радника 
Державного Фонду охоро-
ни навколишнього середо-
вища Республіки Польща, 
експерта з питань водного 
середовища Марека Гром-
ца, найважливішим ре-
зультатом є екологічний 
результ. На зустрічі було 
обговорено також виділен-
ня фінансової допомоги на 
модернізацію комунальних 

очисних споруд м. Львова 
та м. Кам’янка-Бузька. 
Українська сторона 
зобов'я залася підготува-
ти порівняльну таблицю 
очисних споруд населених 
пунктів Львівщини та на-
дати відповідні технічні ха-
рактеристики, а польська 
сторона   – прийняти рі-
шення щодо об’єктів, на які 
буде спрямована фінансова 
допомога.
Окрім цього, сторони до-
мовилися підписати від-
повідний меморандум про 
співпрацю.

тут активно розвиваються 
середні та дрібні фермер-
ські господарства, а також 
кооперація між ними», 
– підкреслив Ростислав 
Замлинський. Для Львів-
щини важливим є мак-
симальне використання 
земель сільськогосподар-
ського призначення для 
рослинництва, підвищен-
ня якості та врожайності 
ґрунтів.

Підприємства та компанії 
Львівської області мати-
муть можливість виста-
вити свою продукцію та 
поширити про себе інфор-
мацію на постійно діючих 
виставках українських то-
варів за кордоном.
Про це повідомило Мініс-
терство економічного роз-
витку і торгівлі України.
Для того, щоби взяти 
участь у постійних вистав-
ках за кордоном, потріб-
но у найкоротші терміни 
опрацювати  та надіслати 
в департамент економіч-
ного розвитку, торгівлі та 
промисловості Львівської 

Nestlé належать 449 заводів у 83 країнах світу, де працюють понад 
280 тисяч працівників. Продукція Nestlé представлена на ринках 
напоїв, кондитерських виробів, кулінарних продуктів, дитячого та 
спеціального харчування, заморожених продуктів, морозива, готових 
сніданків, мінеральної та столової води, а також кормів для домашніх 
тварин. Сьогодні Nestlé є одним із найбільших інвесторів у харчову 
промисловість україни.

ОДА на електрон ну адресу 
pelykhovskyi@loda.gov.ua 
таку інформацію:
  перелік країн світу, в яких 

ваші підприємства мають 
найбільшу зацікавленість 
представляти свої товари 
та послуги на постійній 
основі; 
  мінімальна необхідна ви-

ставкова площа для екс-
понатів, характер і вид 
експонатів (зразки това-
рів, медіа-презентація, 
виставкові стенди тощо) 
для визначення типу при-
міщення та забезпечення 
необхідним виставковим 
обладнанням.

виставкові Можливості 
длЯ УкРаїнських підпРиЄМств 
за коРдоноМ



ідея вручення  нагороди «обличчя міста» – це 
бажання популяризувати львів та підвищити рівень 
його економічної, культурної,  наукової  і політичної 
привабливості в регіоні. нагорода «обличчя міста» 
є подякою за значний  вклад у розвиток міста та 
призначається у категоріях:
 
 львів інноваційний
 львів торговий
 Зелене місто: львів екологічний
 скарбниця здоров'я: львів медичний
 львів - гурман
 місто майстрів: львів промисловий
 у світі грошей: львів фінансовий
 львівське дозвілля
 львів відкритий для світу
 віртуальний львів
 до ваших послуг
 львів інформаційний
 львів видавничий

Реєструйте свою компанію 
on-line до 5 вересня на: 

ОБЛИЧЧЯ 
МІСТА 

2015
www.lcci.com.ua

львівська 
торгово-промислова 
палата

львівська 
міська
рада

конкурс-промоЦія львівського підприЄмниЦтва

ПЕРЕМОГА У КОНКУРСІ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ:
  об’єктивну оцінку роботи компанії;
   використання нагороди з маркетинговою  

метою впродовж календарного року;
  потужний рекламний супровід події.

Оргкомітет конкурсу:
стрийський парк, 14, м. львів, 79011
тел./факс: +38 032 295 63 17
e-mail: pr@cci.lviv.ua
www.lcci.com.ua
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Штриховий код – на-
самперед, практичний 
інструмент, завдяки 
якому здійснюються 
облікові операції під 
час поставок та прода-
жу товарів. Підприєм-
ство торгівлі просто не 
матиме змоги обліко-
вувати товар без штри-
хового коду GS1. 

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

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

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

  сприяє оформленню 
заявок щодо присво-
єння та перереєстрації 
ідентифікаційних 
номерів GS1;

  здійснює нагляд за 
відповідністю застосу-
вання ідентифікаційних 
номерів, маркування 
штрихкодовими позна-
чками товарів, інших 
об’єктів обліку та за-
стосування стандартів 
електронного обміну 
даними системи GS1 
вимогам чинного за-
конодавства україни, 
державних стандартів 
україни, специфікацій 
GS1 та асоціації. 

штРихове кодУваннЯ та 
електРонні коМУнікаЦії, 

що базУютьсЯ на 
всесвітніх стандаРтах GS1

новини палата

пдв – тРи зачаРовані літеРи

контакт: лілія возняк
79011, м. львів, 
стрийський парк, 14,
т./факс: +38 032 276 46 11,
 моб. т.: +38 067 710 28 19

ЄбРР – найбільший Фінансовий інвестоР в УкРаїні

10 червня 2015 року під час 
засідання Комітету з пи-
тань зовнішньоекономіч-
ної ді яльності при ЛТПП 
відбувся круглий стіл на 
тему: «Гранти ЄБРР для під-
тримки експорту малих та 
середніх підприємств Укра-
їни».  Представила можли-
вості використання грантів 

та законно оперувати від- 
ходами зі сторони промис-
лових підприємств (відсут-
ність нормативно-правових 
актів для визначення класу 
небезпеки відходів, відсут-
ність затвердженої форми 
паспорта відходів, непри-
датність форми первинно-
го обліку для формування 
звітних документів (статис-
тичних та податкових) та 
ін.). Відтак учасникам Ко-
мітету запропоновано для 

ЄБРР для інтерна-
ціоналізації МПС 
Наталя Бан дера, 
старший спеціа-
ліст з проектів Гру-
пи підтримки ма-
лого бізнесу ЄБРР 
в Україні.
ЄБРР є найбіль-
шим фінансовим 

інвестором в Ук-
раїні. Станом на 
1 березня 2015 
року банк узяв на 
себе зобов'язання 
з надання су-
купної суми10,9 

мільярдаєвродля 344 про-
ектів у країні. Донорське 
фінансування в рамках 
консультаційної підтримки 
малого та середнього біз-
несу в Україні забезпечили 
ЄС, уряди Швеції, США, 
міждержавний форум Цен-
тральноєвропейської іні-
ціативи, Фонд донорського 
фінансування країн з пере-
хідною економікою, Спе-
ціальний фонд акціонерів 
ЄБРР. У цьому році ЄБРР 
вводить для малого та се-
реднього бізнесу дві нові 
ініціативи: підтримку про-
сування експорту в рамках 
створення ЗВТ між Украї-
ною та ЄС, а також підтрим-
ку жінок у бізнесі.

експертизи документ із 
пропозиціями по внесенню 
змін до природоохоронно-
го законодавства. Також 
присутні ознайомилися 
з новинами екологічного 
законодавства, як-от за-
конопроектами «Про тару 
і упаковку» та «Про тару і 
упаковку та інші відходи», 
національного екологічно-
го законодавства (по відхо-
дах) щодо вимог Європей-
ських Директив.

тренінгів самі вчилися 
розробляти про- екти, що 
будуть цікавими для фі-
нансування Європейським 
Союзом. Тренери «Європей-
сько- го діалогу» консульту-
вали учас- ників поміж тре-
нінгами, супро- воджуючи 
їх на етапі розробки власних 
проектів.

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

Усний послідовний і синхронний 
переклад, оренда апаратури 
для синхронного перекладу. 
Підготовка документів для РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВОЇ 
МАРКИ в Укрпатенті, а також  допомога у продовженні 
попередньо виданого свідоцтва.

перекладаЦькі послуги для БіЗнесу

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

пРо тРенінговий кУРс «МенеджМент пРоектів до Фондів Єс»За сприяння Німецького-
укра- їнського проекту у сфе-
рі бізнесу впродовж червня-
липня 2015 року у Львівській 
ТПП відбув- ся тренінговий 
курс «Менедж- мент проек-
тів до фондів ЄС»,
який складався з трьох бло-
ків і мав на меті розширити 

спектр послуг, що їх нада-
ють бізнес- середовищу тор-
гово-промис- лові палати 
в Україні. Курс розробили 
та провели пред- ставники 
ГО «Європейський діалог». 
Учасниками навчання стали 

представники торгово- про-
мислових палат Львова, Ки- 
єва та Донецька.
Фахівці ТТП ознайомилися 
з фондами ЄС, відкритими 
для України, з акцентом на 
фонди для малого і серед-
нього бізнесу
– основної категорії клієн-
тів ТПП. Також учасники 

8 липня 2015 року відбу-
лося засідання Комітету з 

основні проблеми, які не да-
ють можливості ефективно 

питань екології 
та енергозбе-
реження при 
Львівській ТПП.
Серед розгля-
нутих питань 
– необхідність 
змін у дозвільній 
системі у сфері 
поводження з від-
ходами. Зокрема, 
було визначено 

відбУлосЯ засіданнЯ коМітетУ з питань екології та енеРгозбеРеженнЯ



ділове видання №1 у регіоні

5
липень-серпень,  2015

пдв – тРи зачаРовані літеРи

29  ТрАВНя  2015 рОку кОМЕрцІЙНИЙ АТАшЕ ПОСОльСТВА ДЕрЖАВИ ІЗрАїль В укрАїНІ, ГОлОВА 
ТОрГОВО-ЕкОНОМІчНОї МІСІї ЕлІЗАБЕТ СОлОВЙОВ ПЕрЕБуВАлА у льВОВІ З ОфІцІЙНИМ ВІЗИТОМ  у 
ЗВ’яЗку З ВІДкрИТТяМ ПОчЕСНОГО кОНСульСТВА ДЕрЖАВИ ІЗрАїль у льВОВІ. 

25 чЕрВНя 2015 рОку льВІВСькА ТОрГОВО-ПрОМИСлОВА ПАлАТА СПІльНО ІЗ ОрГАНІЗАцІєю ОБ’єДНАНИх 
НАцІЙ З ПрОМИСлОВОГО рОЗВИТку (юНІДО) ОрГАНІЗуВАлА БЕЗкОшТОВНИЙ ІНфОрМАцІЙНИЙ СЕМІНАр, 
ПрИСВячЕНИЙ ЗАПрОВАДЖЕННю МІЖНАрОДНОГО СТАНДАрТу ЕНЕрГОМЕНЕДЖМЕНТу ISO 50001: 2011 ЗА 
учАСТю ЕДМуНДА ОффЕрМАННА, НІМЕцькОГО ЕкСПЕрТА ІЗ ВПрОВАДЖЕННя СТАНДАрТу ISO 50001 НА 
ПрОМИСлОВИх ПІДПрИєМСТВАх. 

Комерційний Аташе пред-
ставила економіку Держа-
ви Ізраїль та можливі шля-
хи співпраці між нашими 
країнами. Українські учас-
ники заходу мали можли-
вість поставити питання з 

економічної тематики. 
Учасники заходу – 
представники IT га-
лузі, компаній-забу-

довників у Львівській 
області, компаній-вироб-
ників в автомобільній сфе-
рі, дистриб’ютори медично-

го обладнання – висловили 
значну зацікавленість у 
залученні іноземних ін-
вестицій, отриманні «ноу-
хау», створенні спільних 
підприємств, просуванні 
своєї продукції на ізраїль-
ський ринок. Потенціал 
же Львівської області та 
західного регіону України 

Значним кроком у напрямку поглиблення відносин україни з державою Ізраїль 
стало відкриття 28 травня 2015 року Почесного консульства цієї країни у 
львові (вул. Газова, 36/3). як повідомив посол Ізраїлю в україні, дія Почесного 
консульства буде поширюватись на 8 західних областей україни. робота 
консульства буде спрямована на зміцнення економічних, культурних, освітніх 
і туристичних зв'язків, а також сприятиме гуманітарним зусиллям Ізраїлю в 
україні. урочистий прийом відвідали керівний склад МЗС україни, губернатори 
8 західних регіонів україни, почесні консули іноземних держав у львові, 
депутати Верховної ради україни, представники посольств і громадських 
організацій. Відтепер Газова 36/3 - маленький клаптик Ізраїлю у львові, де 
завжди раді гостям. 

Відповідно до Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу україни та 
інших законодавчих актів україни» від 31.07.2014 року №1621-VII з 1 січня 2015 
року запроваджена система електронного адміністрування ПДВ. Вдосконалена 
система адміністрування податку на додану вартість є системним рішенням 
для контролю нарахування, сплати і відшкодування ПДВ, ліквідації «податкових 
ям» та схем махінацій. 

львівська торгово-промислова 
палата проводить регулярні семінари, 
присвячені найактуальнішим питанням 
законодавства у сфері оподаткування 
та бухгалтерського обліку. Семінари 
відбуваються у приміщенні лТПП 
щоквартально. 
Запрошуємо долучатися до семінарів, які 
допоможуть Вам і Вашому бізнесу
завжди залишатися в курсі останніх 
подій і новин законодавства!

Олег Вишняков,  Почесний 
консул Держави Ізраїль у 
Львові: «Моє головне завдан-
ня - це розвиток економічних, 
культурних, освітніх та гу-

манітарних зв'язків між нашими країнами. Народ Ізраї-
лю не з чуток знає, що таке війна на власній території. 
Ізраїль - це експерт в безпеці, і я хочу, щоб цей досвід був 
переданий Україні». 

Сергій Кислиця,  заступ-
ник міністра закордон-
них справ України: «Немає 
сильніших духом народів, ніж народи Ізраїлю та Укра-
їни. Ізраїль - країна справжньої демократії, яка веде 
щоденну боротьбу з агресором. Понад те, борючись 
зі своїм агресором, Ізраїль допомагає нам у нашій бо-
ротьбі». 

дуже високий. Відтак під 
час зустрічі були обгово-
рені питання активізації 
торговельно-економіч-
ного співробітництва, 

25 червня 2015 року у Львів-
ській ТПП відбувся семінар 
«ПДВ: система електронно-
го адміністрування – готу-
ємось до повного запуску!» 
за участю представника 
Державної Фіскальної 
Служби. Серед учасників 
– бухгалтери, економіс-
ти, фінансисти, керівники 
підприємств. 
Програма семінару охопи-
ла роз’яснення проблем-
них питань щодо системи 
електрон ного адміністру-
вання, питань щодо нового 

в промисловості України», в 
результаті якого передбача-
ється відбір 18 пілотних про-
мислових підприємств, яким 
буде надано комплексну під-
тримку у запроваджені стан-
дарту енергоменеджменту.

перспективи співпраці 
щодо залучення ізраїль-
ських компаній та техно-
логій до реалізації інвес-
тиційних проектів.

експерта зі світовим досві-
дом роботи за напрямом 
енергоменеджменту.
Семінар є першим кроком у 
реалізації проекту ЮНІДО 
«Впровадження стандарту 
систем енергоменеджменту 

Міжнародний стандарт енергоменеджменту ISO 50001:2011 Наказом Мінекономрозвитку 
україни від 16 вересня 2014 року запроваджений як національний стандарт ДСТу ISO 
50001:2014 «Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та 
настанова щодо використання (ISO 50001:2011, IDT)».  Національний стандарт набрав 
чинності з  01.01.2015 року.

звіту ЄСВ, порядку повідо-
млення про прийом праців-
ника на роботу та ін. Спіке-
ри дали повну інструкцію 
та практичні рекомендації 
щодо застосування РРО, 
розповіли про важливість 
первинних документів у 
роботі бухгалтера.

Геннадій чижиков, президент Торгово-промислової палати україни, 
провів робочу нараду з працівниками львівської ТПП.

новини палата

пРо зУстРіч із тоРговиМ аташе деРжави ізРаїль в УкРаїні

У рамках візиту у примі-
щенні Почесного консуль-
ства Ізраїлю в Західному 
регіоні України відбулася 
лекція Елізабет Соловйов 
для представників компа-
ній, що мають намір вести 

бізнес з ізраїльськими парт-
нерами та круглий стіл із 
представниками бізнес-кіл 
західного регіону України. 

Участь у семінарі дозволила 
присутнім зрозуміти перева-
ги, які надає впровадження 
стандарту енергоменедж-
менту на підприємстві, а та-
кож отримати кваліфіковані 
відповіді безпосередньо від 

вчиМосЯ запРоваджУвати МіжнаРодні стандаРти
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польща та УкРаїна:
еФективність бізнес-співпРаЦі залежить від кожного з нас

діЯльність 
пРедставниЦтва 
Малопольщі У 
львові пРодовжено 
до веРеснЯ 2015 РокУ

Метою проведення кон-
ференції стало об’єднання 
зусиль польських та укра-
їнських бізнесменів, полі-
тиків, представників гро-
мадських організацій для 
створення позитивного 
іміджу ведення бізнесу в 
Україні, залучення інвес-
тицій. Учасниками заходу 
були представники мар-
шалківської управи Мало-
польського воєводства, 
Міністерства економіки 

13-14 ТрАВНя 2015 рОку у крАкОВІ ВІДБулАСя МІЖНАрОДНА ЕкОНОМІчНА кОНфЕрЕНцІя «ПАрТНЕрСькА МЕрЕЖА ПІДТрИМкИ ЕкОНОМІчНОГО рОЗВИТку 
рЕГІОНІВ цЕНТрАльНО-СхІДНОї єВрОПИ», ОрГАНІЗОВАНА ГЕНЕрАльНИМ кОНСульСТВОМ укрАїНИ у крАкОВІ у ПАрТНЕрСТВІ ІЗ МАршАлкІВСькОю 
АДМІНІСТрАцІєю МАлОПОльСькОГО ВОєВОДСТВА. ДІАлОГОВИЙ МАЙДАНчИк рОЗМІСТИВСя у кОНфЕрЕНц-ЗАлІ МуЗЕю ПОльСькОї АВІАцІї.

Республіки Польща, Мі-
ністерства економічного 
розвитку і торгівлі Украї-
ни, українські та польські 
бізнесмени, дипломати, 
банкіри, президенти тор-
гово-промислових палат 
України та Республіки 
Польща тощо. Українську 
сторону представили де-
легації Вінницької, Івано-
Франківської, Київської, 
Львівської, Харківської, 
Херсонської, Чернівецької, 
Полтавської областей, які 

робили презентації та бра-
ли участь у дискусіях.
Робота конференції була 
розділена на три тематичні 
блоки. Перший блок при-
свячений питанням розви-
тку підприємств у контек-
сті українсько-польських 
економічних відносин. 
Головною темою другого 
дискусійного блоку було 
обговорення питань щодо 
центральноєвропейських 
умов реалізації проектів у 
сфері державно-приватно-
го партнерства та основних 
кроків налагодження співп-
раці. Третім тематичним на-
прямком дискусій стало об-
говорення ефективності та 
значення регіональних еко-
номічних представництв у 
розвитку торгівлі.
З вітальним словом до учас-
ників звернулися Маршал 
Малопольського воєвод-
ства Марек Сова, Генераль-
ний консул України в Кра-
кові Віталій Максименко 

та Президент Торгово-про-
мислової палати Кракова 
Анджей Здебські. У своїх 
зверненнях польські висо-
копосадовці наголосили 
на стратегічному характері 
двосторонніх економічних 
відносин, намірах керів-
ництва Малопольського 
воєводства поширювати 
економічну співпрацю між 
областями України та Ма-
лопольщею. Генеральний 
консул В.Максименко під-
креслив важливість активі-
зації українсько-польських 
торгово-економічних від-
носин та обміну досвідом 
представників малого та се-
реднього бізнесу на прикла-
ді польських підприємств.
У дискусіях щодо перспек-
тив та методів співробітни-
цтва між бізнесом Польщі 
та України було наведено 
багато практичних при-
кладів як працює реальний 
сектор економіки та що 
конкретно необхідно зро-
бити, щоб Україна у най-
коротші строки зайняла 
гідне місце у Європейській 
спільноті.
Між представниками 
польських та українських 
спільнот було досягну-
то низки конструктив-
них домовленостей щодо 
спільного міжрегіональ-
ного співробітництва у 
галузі місцевих економіч-
них реформ та трансфор-
мації системи місцевого 
самоврядування.

Польська сторона погоди-
лась продовжити роботу 
Економічного представни-
цтва Малопольщі у Львові 
на два місяці, до вересня 
включно. Проте, до кінця 
календарного року україн-
ські підприємці ще мають 
можливість подавати заяв-
ки на пошук партнерів.
За рік роботи Представни-
цтва було подано більше 
60 заявок від підприємців 
з 8 областей України. По-
зитивними результатами 
(відкриття представництв 
компаній, партнерство, 
знаходження нових ринків 
збуту)  можуть похвалитися 
шість компаній Львівщини.
Ці та інші результати спів-
праці було обговорено у 
ході робочої зустрічі орга-
нізаторів та партнерів про-
грами Business in Malopolska 

частиною заходу стала VI українсько-Польська економічна 
конференція, проведена у рамках посилення економічної 
складової діяльності закордонних дипломатичних 
установ україни та присвячена питанням досвіду малого 
і середнього бізнесу на прикладі польських фірм і 
підприємств та їхнього розвитку в контексті українсько-
польських економічних відносин. конференція сприяла 
налагодженню та поглибленню торгово-економічних 
контактів між торгово-промисловими палатами, органами 
самоврядування та підприємцями україни та Польщі, 
а також залученню потенційних інвесторів в економіку 
україни.

– Partnership Network після 
закінчення конференції. 

Project co-financed by the European Regional Development Fund under the Malopolska Regional Opeation Programme for 2007-2013

ЗВ'ЯжІТЬСЯ З НАМИ:
економічне представництво малопольщі у вашому регіоні – 
львівська торгово-промислова палата: тел.: +38 032 276 46 11

Наталія Карпенчук-
Конопацька – начальник 
сектора інформаційно-
консультаційних послуг 
Управління міжнародних 
економічних зв'язків ЛТПП

e-mail: natalya@ cci.lviv.ua
тел.: +38 032 297 07 49

Юрій Булик –  
начальник відділу зв'язків  
з громадскістю ЛТПП

e-mail: bulyk@cci.lviv.ua
тел.: +38 032 295 63 17
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від преЗентаЦіЙ до можливостеЙ

пРо Можливості енеРгозбеРеженнЯ  
з аМеРиканською коМпаніЄю «WatEr FurNacE» та УкРаїнською «сталою енеРгіЄю»

Компанія «Water Furnace 
International, Inc.» є вироб- 
ником ґрунтових тепло- 
вих насосів понад 20 років 
і впродовж цього періоду 
успішно витримала лідер- 
ство в галузі екологічно- 
го й енергозберігаючого 
опалення, охолодження та 
гарячого водопостачан- 
ня. Компанія має мережу 
глобальних продажів по 
всьому світу, зокрема в Ав- 
стралії, на Багамських Ост- 
ровах, Білорусі, Бермуд- 
ських островах, Бразилії, 
Канаді, Китаї, Чехії, Англії, 
Індії, Ірландії, Італії, Японії, 
Мексиці, Новій Зеландії, 
Північній Ірландії, Філіп- 
пінах, Польщі, Пуерто-Ріко, 
Румунії, Саудівській Аравії, 
Шотландії, Південній Ко- 
реї, Іспанії, Туреччині, ОАЕ,

Україні, США. Для 
кожного мож- 
ливого клі- 
мату «Water 

F u r n a c e » 
має устат- 

к у в а н - 
ня, яке 

успішно працює. Компанія 
має акредитовану міжна- 
родним стандартом ISO 
17025 лабораторію. Щоріч- 
ний приріст міжнародних 

продажів становить 25%. 
Майк Каппс розповів про іс-
торію використання тепло-
вих помп у світовому вимі-

рі, про розвиток компанії та 
її перспективи, показав най-
останніші розробки доступ-
ної на міжнародних ринках 
техніки. Найпоширеніша 

пропозиція для українсько-
го ринку сьогодні – водяні 
помпи, перевага викорис-
тання яких у збереженні 
35-50% електричної енергії 

тепловий насос – пристрій, який дозволяє здійснювати 
передачу теплової енергії від менш нагрітого тіла до більш 
нагрітого, тобто у протилежному до природного напрямку 
поширення тепла. це дає можливість отримувати 
тепло (холод) з навколишнього середовища, зокрема, з 
ґрунту, води, повітря. При цьому енергія навколишнього 
середовища є абсолютно безкоштовною! 

21 ТрАВНя 2015 рОку у льВІВСькІЙ ТПП ВІДБулАСя ПрЕЗЕНТАцІя кОМПАНІї 
«WaTer FurNace INTerNaTIONal, INc.» (СшА), яку В укрАїНІ ПрЕДСТАВляє 
кОМПАНІя ТЗОВ «СТАлА ЕНЕрГІя». ПрЕЗЕНТуВАВ «WaTer FurNace» ВІцЕ-
ПрЕЗИДЕНТ кОМПАНІї МАЙк кАППС (MIke kappS). укрАїНСьку кОМПАНІю 
«СТАлА ЕНЕрГІя» ПрЕДСТАВИВ її ДИрЕкТОр юрІЙ ВЕГЕрА.

Майк Каппс, віце-президент 
«Water Furnace International, Inc.»: 
«Якість, довговічність продукції – запорука нашого успіху. У її розробці ми використо-
вуємо найостанніші технології, тому наші конкуренти наслідують нас. Уряд США та 
уряди інших країн промують геотермальну технологію та продукцію, бо розуміють її 
корисність для країни, для громадян, для довкілля. Ми очікуємо тіснішої партнерської 
співпраці з Україною, з нашими клієнтами, з вами, задля взаємодопомоги у промоції 
та розбудові цієї ринкової спроможності». 

Юрій Вегера, керівник ТзОВ «Стала енергія»:  «Дуже 
втішно, що наші зусилля у популяризації відновлюваль-
ної енергії мають такий інтерес. У сучасних умовах 
ціни на газ зростають. Газу бракує уже і бракуватиме 
у майбутньому, тому ми всі в пошуках альтернативи. 
Більшість через певні обставини, насамперед, вартість 
обладнання, переходять на тверде паливо. Проте є до-
стойна альтернатива – теплові насоси, котрі за умови 
витрати 1 одиниці електричної енергії на виході дають 
3-4 одиниці теплової енергії, тобто кількість енергії ми 
зменшуємо в 3-4 рази, що в стільки ж зменшує глобальні 
викиди. До того ж, тепловий насос на місці виробництва 
енергії нічого не спалює, є придатним для встановлення 
практично у всіх місцях, для цілорічного використання, 
що скорочує окупність».

та зменшенні витрат на 
35-50% порівняно зі зви-
чайними нагрівальними 
одиницями, та довгому тер-
міні використання (понад 

25 років).
У презентації «Теплова 
помпа – розумна альтерна- 
тива» Юрій Вегера розповів 
про технічні аспекти амери- 
канської продукції на при- 
кладі інсталяцій компанії 
«Стала Енергія», порівняв 
перспективи різних типів 
опалювальної техніки, як- 
от сонячних колекторів, га- 
зових котелень та теплових 
насосів, з безумовною пере- 
вагою останніх, на основі 
аналізу різних показників 
(капіталозатрат на кіловат 
потужності, оплату за енер- 
гоносії, окупність, вартість 
для населення тощо). Інвес- 
тиція у теплову помпу є над- 
звичайно перспективною. 
Попри більшу кількість ви-
трат на встановлення теп -
лового насоса, він швидше 
повертає капіталовкладен- 
ня, дозволяє отримати біль- 
ший прибуток впродовж 
наступних років.
За словами Іванни Гаврил- 
ко, керівника відділу енер- 
гоменеджменту управління 
економіки ЛМР, міська рада 
Львова зацікавлена у ви- 
користанні теплових помп, 
оскільки це щільнонасе-
леність міста не дозволяє 
широко залучати твердопа-
ливні технології.
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Дмитро Афтанас, прези-
дент ЛТПП: «СВБ може бути 
чимось більшим, ніж додаткові витра-
ти, обов’язки чи добрі вчинки – вона 
може бути джерелом шансів, інновацій 
та конкурентної переваги. Громадські 
організації, уряди та компанії повинні 
перестати думати категоріями «со-
ціальної відповідальності бізнесу» і по-
чати думати категорією «інтеграції 
фірми з суспільством». Успішним компа-
ніям потрібне здорове суспільство».

служіння понад сеБе

Конференція «Соціальна 
відповідальність бізнесу» 
об’єднала керівників біз-
несу, представників ор-
ганів влади, громадських 
організацій та асоціацій, 

соЦіальна відповідальність бізнесУ: 
виклики, Можливості, пеРспективи

Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) – один 
із пріоритетів для лідерів бізнесу у всьому світі. 
Сьогодні вкрай необхідним є кардинально новий підхід 
до ефективного включення соціальних питань у 
структуру фундаментальних дій та бізнес-стратегій 
українських компаній. Спосіб управління, де головним 
завданням є чисте задоволення власників, вже 
неактуальний. 

митрополит Львівський і 
Сокальський УПЦ КП Ди-
митрій Рудюк, головний 
імам Львова Мурат Сулей-
манов, а також представни-
ки єврейських громад.
Учасники конференції пра-
цювали у трьох секціях: «Со-
ціальна відповідальність 

однодумців з метою реаліза-
ції спільних проектів цього 
напрямку. Учасники обго-
ворили питання формуван-
ня подальшої соціальної 
відповідальності в регіоні 
та країні. Знаменно, що 
серед доповідачів – очіль-
ники релігійних громад: 

конкуренції і зниженням 
довіри до бізнесу, пробле-
мами розвитку того се-
редовища, у якому бізнес 
працює; проблемами со-
ціальної відповідальності 
бізнесу у морально-етич-
ній, історичній, гендерній 
та практичній площинах.

продовження. початок  на с.1

вітчизняних та іноземних 
експертів, які обмінялися 
досвідом, напрацювання-
ми та перспективними за-
думами на майбутнє, мали 
змогу знайти партнерів та 

Андрій Садовий, мер міста Львова:  «Успішними можуть бути 
лише ті міста, які знайшли якісне порозуміння між приватним 
сектором, громадськістю, науковими, релігійними середовища-
ми і владою міста. Якщо цей круглий стіл відбувається, тоді 
місто є успішним. Я б хотів, щоб Львів показував приклад вміння 
злагоджувати людей, вміння шукати компроміси. 
Дуже часто люди, які заробляють гроші, думають, що це на все 
життя, забувають, що вміння заробляти гроші – велика Божа 
ласка. Але ця Божа ласка є присутня тоді, коли ти використову-
єш кошти як матеріал для здійснення добрих справ, коли ство-
рюєш робочі місця, платиш зарплату та податки; коли ти со-
ціально відповідальний за тих, кого взяв на роботу».

бізнесу як явище. Україн-
ські реалії»; «СВБ: досвід 
підприємств Львівщи-
ни» та «НУО, волонтери, 
влада, ЗМІ, соціально 
відповідальний бізнес 
у Львові: синергетич-
ний ефект». Тематика 
доповідей стосувала-
ся питань, пов’язаних 
зі зростанням 
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З 2011 року в 
україні функціонує 
Спільнота «Соціально 
Відповідальний Бізнес» - 
соціальне підприємство 
та аналітичний центр, 
який генерує фахові 
матеріали, консультує українські компанії з питань СВБ, допомагає 
у розробці стратегій та впровадженні операційних програм і 
проектів, є активним учасником національного та міжнародного 
фахового середовища. Засновником Спільноти СВБ є ppV knowl-
edge Networks (www.ppv.net.ua). успішну команду експертів 
Спільноти на конференції представляла катерина кравчук, 

координатор програм 
Спільноти СВБ. Спільнота 
СВБ співпрацює з великими 
українськими компаніями, 
серед яких: СкМ, ДТЕк, 
Метінвест, Harveast, eaBIS, 
Nexia, Microsoft та інші.

служіння понад сеБе

кРаще один Раз побачити, ніж сто Разів почУти
У рамках конференції у приміщенні Львівської міської ради 
відбулося відкриття двох фотовиставок:  «Благодійність 
крізь призму об’єктива» та «Роль бізнесу у розвитку країни».

Фотовиставка «Благодій-
ність крізь призму об’єк-
тива» представила 40 кра-
щих фотографій, обраних із 
550 фоторобіт, які надійшли 
з усіх куточків України на V 
Всеукраїнський фотокон-
курс «Благодійність крізь 
призму об’єктива». Фото-
конкурс проводить Україн-
ський форум благодійників 
під патронатом Національ-
ної спілки фотохудожни-
ків України та за підтримки 
Програми Волонтери ООН, 
Благодійного фонду «Зміц-
нення громад» та компанії EY 
з метою популяризації благо-
дійності, привернення уваги 
громадськості до діяльності 
благодійних фондів та волон-
терів. Мобільним партнером 
пересувної фотовиставки є 

Практичним напрямом 
конференції стала Реабі-
літаційна програма для 
жертв АТО та членів їхніх 
родин, яку 19 травня орга-
нізував Центр міжконфе-
сійного та міжрелігійного 
діалогу «Лібертас». Про-
грама охопила проведення 
цікавих екскурсій у Жовкві 

компанія life. 
Фотовиставка «Роль бізне-
су у розвитку країни» має 
на меті продемонструвати со-
ціальну відповідальність ком-
паній в Україні та надихнути 
інші компанії впроваджувати 
ще ефективніше свої соціальні 
та екологічні проекти. Вперше 
в Україні компанії спробували 
донести свою роль в розви-
тку країни через фотографії, 
демонструючи що ще пози-
тивного вони роблять, окрім 
сплати податків. Серед ком-
паній-учасників – PwC, Арте-
ріум, Астеліт, ДТЕК, Amway, 
Platinum Bank, Енергоатом, 
Shell, Мелексіс Україна, Таке-
да, Тетра Пак, EY, Укрсиббанк, 
Оболонь та інших. Світлини 
були представлені у Києві, Хар-
кові і Львові.

Марина Саприкіна, керівник Центру «Розвиток Корпоративної соціальної 
відповідальності»:  «Соціальна відповідальність бізнесу – те, чим ми безпосеред-
ньо займаємося. Сьогодні вперше за 20 років ставлення населення до бізнесу є по-
зитивним. Понад 50% населення вважає, що економіку країни виведе з кризи україн-
ський бізнес, і тільки 31% вважає, що і міжнародний також. Вважаю, що позитивне 
ставлення і довіра до бізнесу зросла саме тому, що бізнес активно робить сьогодні 
дуже багато проектів для розвитку країни. Саме такі проекти ми намагалися по-
казати у виставці «Роль бізнесу у розвитку країни», яка відбувається за підтримки 
Посольства Нідерландів в Україні у рамках проекту «Відповідальність державних 
органів влади і державних компаній». У рамках цього проекту ми вперше готуємо 
нефінансові звіти від міст і місто Львів приймає у цьому участь. Таких міст у світі 
дуже небагато, але вони всі лідери і сподіваюся, що восени Львів відзвітується за 
соціальними та екологічними показниками». 

СОцІАльНА ВІДПОВІДАльНІСТь БІЗНЕСу: ВІД ВИТрАТ ДО СТВОрЕННя ВАрТОСТІ

Тарас Дзюбанський, директор Центру «Лібертас»: «Незважаючи на 
нелегку ситуацію в країні, суспільство має надалі згуртовуватися та 
допомагати тим особам, які найперше відчули біль та втрату через 
конфлікти на Донбасі. Метою ініціативи Центру «Лібертас» є згурту-
вання організацій, інституцій та окремих осіб навколо цього питання 
та знаходження оптимальних рішень для проблем, полегшення важких 
умов, в яких опинилися постраждалі».

Організаційні партнери заходу:Офіційні 
партнери заходу:

Генеральний 
інформаційний партнер:

та Крехові, відвідування 
церков, участь у молеб-
нях, зустрічі з психолога-
ми, монахами та розваги 
для дітей з аніматорами. 
Метою заходу стало анке-
тування учасників задля 
виявлення їхніх потреб та 
наступного налагодження 
дієвої як матеріальної, так 

і духовно-психологічної 
підтримки членів сімей 
учасників АТО із залучен-
ням необхідних спеціаліс-
тів та меценатів. Резуль-
тати анкетування були 
представлені у п’ятницю 
22 травня під час конфе-
ренції. Також діти учасни-
ків програми, які втрати-
ли своїх батьків на Сході, 
отримали трирічний або-
немент для занять спортом 
у мережі Sport Life.
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МиРон Янків: 
«наша МісіЯ – Розвивати 
УпРавлінські коМпетенЦії 
вітчизнЯного бізнесУ»

ЕфЕкТ ОСВІТИ Для БІЗНЕСу СьОГОДНІ уЖЕ НЕ є ПрЕДМЕТОМ Для СкЕПТИцИЗМу 
НАВІТь ТИх, хТО ВІДкрИВ СВОю СПрАВу В ЕПОху, кОлИ ГОлОВНИМИ 
кОНкурЕНТНИМИ ПЕрЕВАГАМИ БулИ НАПІр, НАТИСк, шВИДкІСТь ухВАлЕННя 
рІшЕНь, ІНТуїТИВНЕ ПЕрЕДБАчЕННя рОЗВИТку СИТуАцІї В кОрОТкОСТрОкОВІЙ 
ПЕрСПЕкТИВІ. БЕЗПЕрЕчНО, ВСІ цІ якОСТІ ДОПОМАГАюТь ЕфЕкТИВНО ВЕСТИ 
БІЗНЕС І ЗАрАЗ, ПрОТЕ ЗрОСТАє ЗНАчЕННя ІНшИх фАкТОрІВ. ВСЕ чАСТІшЕ 
кОМПАНІї АНОНСуюТь ПОПИТ НА фАхІВцІВ, щО ВОлОДІюТь НАВИчкАМИ 
ЕфЕкТИВНОГО уПрАВлІННя рЕСурСАМИ (фІНАНСОВИМИ, люДСькИМИ, 
ТИМчАСОВИМИ), ВЕДЕННя ПЕрЕГОВОрІВ, уПрАВлІННя кОНфлІкТАМИ, ТАЙМ-
МЕНЕДЖМЕНТу... 
Про це та інше у розмові з ректором Львівського інституту менед ж
менту мироном Янківим.

Пане професоре, у 2015 році 
Ви завершили дипломатич-
ну службу та пов’язали свою 
кар’єру із бізнес-освітою – 
очолили Львівський інсти-
тут менеджменту. Чому 
саме бізнес-освіта? І яке міс-
це займає сьогодні ЛІМ на 
освітній ниві?
Впродовж років диплома-
тичної служби я не пори-
вав із науковою та викла-
дацькою роботою. Згодом 
з-поміж пропозицій про-
фесорсько-викладацької 
роботи у різних вишах радо 
прийняв запрошення очо-
лити Львівський інститут 
менеджменту. Досвід співп-
раці з вітчизняними та іно-
земними підприємствами 
за кордоном дозволив мені 
сформулювати для себе 
набір чітких компетен-
цій, необхідних успішним 
керівникам для такого ж 
успішного ведення бізнесу 
в сучасних умовах. 
ЛІМ – вищий навчальний 

заклад, що ось уже 25 років 
надає якісну та професійну 
управлінську освіту. І його 
роль стала ще важливішою 
сьогодні, коли країна перебу-
ває у стані рецесії і вимагає від 
спеціалістів із менеджмен-
ту та маркетингу глибокої 
фаховості та спроможнос-
ті ефективно та динамічно 
управляти.
Чому бізнес-освіта є важли-
вою для сектору малих та 
середніх підприємств?
Рушійною силою розвитку 
економіки всіх без винятку 
країн є малі та середні під-
приємства. Питома вага ма-
лого та середнього бізнесу в 
загальному обсязі ВВП Укра-
їни в середньому по регіонах 
становить 10-15%, тоді як у 
Польщі та інших розвинених 
країнах – приблизно 60-70%.
Власник такого підприєм-
ства є зазвичай менеджером, 
маркетологом, бухгалтером, 
керівником проектів в одній 
особі. Тому підготовка кадрів 

із менеджменту та маркетин-
гу передбачає отримання 
взаємопов’язаних універ-
сальних компетенцій, що до-
зволить нашим випускникам 
достойно представити себе  
працівником у вищезгаданій 
моделі управління.
Як не дивно, для збільшен-
ня сектору МСП сьогодні 
є сприятливі умови. Свого 
часу Джері Янг, що засну-
вав компанію Yahoo! у дуже 
важкий період, зазначив, що 
кризові періоди та періоди 
економічних потрясінь мо-
жуть стати трампліном для 
молодих підприємців. Адже 
головна мета великих корпо-
рацій у цих умовах – не нові 
починання, а утримання клі-
єнтів і збереження прибут-
ку. Така розстановка сил дає 
можливість розпочати щось 
цікаве, не маючи великої кон-
куренції та зайвої уваги.
Очевидно, потрібна спеці-
альна освіта, щоб вивес-
ти новий товар чи послу-
гу на ринок, особливо уже 
сформований?
Безперечно. Постає питання 
фаховості керівників малого 
та середнього бізнесу. Згідно 
із дослідженнями студентів 
нашого Інституту, власники 

та управлінці МСП мають 
вищу освіту з гуманітарних, 
технічних, медичних напря-
мів або взагалі не мають ви-
щої освіти. Є багато позитив-
них прикладів становлення і 
розвитку таких підприємств, 
але попередній досвід слуха-
чів нашої Бізнес-школи по-
казує, скільки марних зусиль 
та часових затрат тягне за 
собою нефахове управління. 

Під час навчання вони зна-
ходять рішення, на прийнят-
тя яких витрачають у своїх 
компаніях подекуди декілька 
років.
Мироне Дмитровичу, як Ви 
бачите подальший розви-
ток бізнес-освіти в Україні?
Сьогодні в Україні на висо-
кому рівні утримується інте-
рес до бізнес-освіти – щороку 
число слухачів зростає на 20-
30%. Експерти погоджують-
ся, що нині МВА-програми 
є не лише дорогим модним 
трендом, але й необхідною 
передумовою успішного ве-
дення бізнесу у кризових не-
передбачуваних умовах. 
Одним із показників ефек-
тивної роботи, зокрема і на-
шої Бізнес-школи, є кар’єрні 
сходинки слухачів: майже 
60% випускників МВА-
програм переходять на вищі 
посади в інші компанії, приб-
лизно 75% отримують під-
вищення по службі. Ваго-
мою перевагою для слухачів 
бізнес-шкіл є налагодження 
контактів із представниками 
вітчизняного та міжнарод-
ного бізнесу, з іноземними 
тренерами, які окрім теоре-
тичних знань передають і 
власний практичний досвід, 

адаптований до українських 
реалій. Додатковою пере-
вагою вітчизняних МВА-
програм є навчальні прак-
тичні кейси, коли викладач 
пропонує декілька варіантів 
вирішення конкретної про-
блеми, а група додає ще п'ять, 
виходячи із власного досвіду. 
Саме така форма колектив-
ного взаємного навчання 
зумовлює максимальний 

результат.
Відомо, що Львівський ін-
ститут менеджменту ще у 
1990 році першим у Західній 
Україні започаткував бізнес-
освіту у форматі міжнарод-
ної програми МВА. 
Так, і сьогодні наша Біз-
нес-школа перша та єди-
на у Західній Україні, яка 
має міжнародне визнання, 
підтверджене Eduniversal 
International Scientific Com-
mit tee. Багато років ми керу-
ємося принципом «навчання 
дією», що передбачає безпо-
середнє застосування знань 
студентами не лише на занят-
тях, але й під час стажування, 
практик та щодня на робо-
чому місці. Цінності, які ми 
сповідуємо – висока якість 
освітніх послуг, чесність у 
стосунках із клієнтами, ка-
тегорична заборона хабарів, 
індивідуальний підхід у на-
вчанні та, безумовно, корпо-
ративна культура, яка охо-
плює не лише працівників, 
але й викладачів та студентів.
Чи має бізнес-освіта вікові 
обмеження?
Наймолодшими  слухачами 
Малої бізнес-школи ЛІМу є 
школярі від 2 до 11 класу.
Мала бізнес-школа навчає 

дітей управляти?
Саме так. Наша Мала біз-
нес-школа пропонує шко-
лярам програми з основ 
менеджменту, маркетингу, 
підприємництва, з лідерства, 
з особистісного розвитку, 
зокрема надаємо психоло-
гічну підтримку. Окрім цьо-
го, ми проводимо унікальні 
навчальні заняття спільно 
з батьками. Намагаємось 
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специфікою ведення бізне-
су у Німеччині, відвідують 
партнерські вищі навчальні 
заклади і, що найголовніше, 
отримують досвід робо-
ти у німецьких компаніях, 
заробляючи на часткове 
покриття вартості за на-
вчання. У вересні плануємо 
відкрити Українсько-поль-
ський центр. Також студен-
ти беруть участь у міжна-
родних освітніх проектах, 
серед яких – програма «По-
двійного диплому», що до-
зволяє за чотири роки отри-
мати унікальну освіту та 
два дипломи: український 
та європейський з можли-
вістю працевлаштування у 
Європі.
Сьогодні маємо тісну спів-
працю із Торгово-промис-
ловою палатою України та 
Львівською торгово-про-
мисловою палатою, що поси-
лює основний принцип осві-
ти у ЛІМі, а саме – навчання 
у практичному вимірі. Наші 
студенти можуть застосо-
вувати свої знання, не лише 
перебуваючи на стажуван-
нях та практиках на підпри-
ємствах-членах ЛТПП, але 
й беручи участь у їхніх за-
ходах на засадах волонтерів, 
що дисциплінує студента, 
надає нових компетенцій, 
формує лідерський характер 
та розширює коло ділових 
контактів.
Чи плануєте запуск но-
вих програм у найближчій 
перспективі? 
У цьому навчальному році 
ми оголосили набір на прог-
раму підготовки магістрів зі 
спеціальності «Менеджмент 
організацій і адміністру-
вання» за спеціалізаціями 
«Менеджмент нерухомості», 
«Фінансовий менеджмент 
проектів і програм», «Орга-
нізація управління проекта-
ми і програмами», аналогів 
якій немає на ринку освітніх 
послуг України. Необхід-
ність управляти великими 
майновими комплексами, 
що постала перед більшістю 
менеджерів без професійної 
освіти, вимагає від нас якіс-
ного підходу до підготовки 
фахівців із цієї спеціальності. 

трансформувати класичний 
трикутник Батьки-Діти-Пе-
дагоги у гармонійне коло.
Отже, це є перша сходинка 
до бізнес-освіти. Розкажіть 
про навчання для наступ-
них вікових груп. 
У Львівському інституті 
менеджменту ми навчаємо 
від 8 років і далі без жодних 
обмежень. У цьому наша 
унікальність. Дуже часто 
студенти виростають на 
наших очах, а згодом їхні 
діти продовжують сімейну 
традицію. Наша місія – роз-
вивати управлінські компе-
тенції вітчизняного бізнесу, 
і саме вона простежується 
у програмах підготовки ба-
калаврів з Менеджменту та 
Маркетингу, оскільки крім 
базової програми, затвер-
дженої у Міністерстві осві-
ти і науки України, ми ро-
бимо акцент на практичну 
складову – майстер-класи 
успішних практиків. 
Бізнес-школа ЛІМу про-
понує актуальну ліцензо-
вану програму підготовки 
магістрів із бізнес-адміні-
стрування. Після її завер-
шення випускники отри-
мують не лише диплом 
магістра державного зразка 
та сертифікат МВА, але й, 
що важливіше, володіють 
компетенціями сучасного 
лідера з аналітичними зді-
бностями, навиками про-
гнозування майбутнього 
та освоєння новітнього ін-
струментарію для ефектив-
ного управління компанією. 
Як багаторічний диплома-
тичний досвід стає Вам у 
пригоді на посаді ректора?
Цей досвід є неоціненним 
у нинішніх умовах високої 
конкуренції Інституту з ви-
шами не тільки Львова, але й 
України. Маю на увазі міжна-
родну складову нашої діяль-
ності, яка є пріоритетною. 
Підтвердженням є нещодав-
нє урочисте відкриття Укра-
їнсько-німецького центру на 
основі багаторічної співпра-
ці Інституту з німецькими 
фондами, компаніями та 
інституціями. Відтак сту-
денти ЛІМу впродовж літ-
ніх канікул знайомляться зі 

Не мають спеціальної підго-
товки також керівники адмі-
ністративно-господарських 
служб підприємств та орга-
нізацій, на балансі яких зна-
ходяться великі промислові, 
адміністративні і торгівельні 
об’єкти, для управління яки-
ми, як свідчить зарубіжна 
практика, потрібні спеціаль-
ні знання після здобуття ін-
женерної освіти. 
Щодо фахівців з організації 
управління та фінансового 
менеджменту проектів і про-
грам ситуація дещо інша. 
Управління складними про-
ектами і програмами здій-
снюють сертифіковані на 
міжнародному рівні фахівці. 
Проте у державному секторі 
їхніми замовниками висту-
пають непідготовлені для 
цього керівники, що створює 
проблеми у постановці за-
вдань та оцінці результатів. 
Крім того, проекти і програ-
ми без зовнішнього фахово-
го супроводу також вимага-
ють наявності спеціальних 
знань у розробників. 
Важливим є напрям під-
готовки бізнес-тренінгів та 
майстер-класів, які допо-
можуть бізнесу не просто 
пережити кризовий період, 
а стати успішними гравцями 
на ринку. 
У найближчому майбут-
ньому в ЛІМі буде створе-
ний консалтинговий центр 
Бізнес-студія «ЛІМ – Кон-
салтинг», метою якого буде 
надання консультацій для 
бізнесу.  Це також дозволить 
студентам та слухачам ЛІМу 
реалізовувати свої власні 
проекти в рамках цього цен-
тру, вчитися застосовувати 
отримані знання та навики 
і працювати в середовищі 
ефективних управлінців.          
Що б Ви побажали чита-
чам, особливо власникам та 
керівникам підприємств?
Для керівників підприємств 
та топ-менеджерів хочу ска-
зати наступне – іноді важ-
ливо набратися сміливості 
і визнати для себе, що є такі 
сфери, знання чи навики, 
які Вам ще невідомі, або да-
ються не дуже добре, що є ще 
чому повчитися, бо вчитися 

потрібно усе життя. Ми ма-
ємо досвід навчати управ-
лінню, а Ви маєте досвід 
управляти. Поєднавши ці дві 
складові, ми досягнемо не-
абиякого успіху, оскільки як 
говорить стародавнє китай-
ське прислів'я: «Ти можеш 
стати розумнішим трьома 

бакалавРа    з напрямів

•  Менеджмент
•  Маркетинг
Досвід роботи у європейських компаніях ще під час 
навчання
Форми навчання - денна та заочна
початок прийому документів: 10 липня 2015 року

МагістРа      за спеціальностями:

•   Бізнес-адміністрування 
«Master of Business administration» (МВА)

початок прийому документів: 10 липня 2015 року
•   Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності) 
Спеціалізації: «Менеджмент нерухомості», «Фінансовий 
менеджмент проектів і програм», «Організація управління 
проектами і програмами»

початок прийому документів: 16 липня 2015 року

перелік іспитів для вступу у магістратуру
•   Іспит з іноземної мови 
•   фаховий іспит

львівський інститУт МенеджМентУ
ліцензія Міністерства освіти і науки україни АЕ №636144 від 27.04.2015

запРошУЄ здобУти вищУ пРактичнУ бізнес-освітУ

вул. ліська, 16, м. львів
тел.: +38 032 241 91 50, +38 063 241 70 07

e-mail: limlviv@gmail.com
www.lim.lviv.ua

випУскники Усіх пРогРаМ отРиМУють диплоМи деРжавного зРазка 

шляхами: шляхом досвіду – 
це найважчий шлях; шляхом 
наслідування – це найлегший 
шлях; шляхом роздумів – це 
найблагородніший шлях».

Дякуємо за розмову.
Юрій Бойко
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Спеціалісти ООН підраху-
вали, що кількість «елек-
тронного сміття» росте 
в середньому в три рази 
швидше, ніж обсяги будь-
яких інших міських відхо-
дів. Якщо дотримання ви-
мог чинного законодавства 
щодо відходів юридичними 
особами ще можна частково 
контролювати, то хто може 
контролювати дотримання 
вимог чинного законодав-
ства в частині утилізації 
«електронного сміття»? 

Форум об’єднав як підпри-
ємців, які працюють у сфері 

збирання та переробки від-
ходів; представників під-

приємств-виробників 
техніки та техноло-

гічного обладнан-
ня для збирання, 
транспортуван-
ня, зберігання та 
переробки від-
ходів; так і пред-

ставників місцевої 
влади, наукових закладів, 
фінансових інституцій, еко-
логічних організацій. 
Про свій досвід поводження 
із відходами розповіли пред-
ставники львівських ком-
паній, зокрема «АВЕ Львів», 
ФОП Дубровська Г.В., СП 
ТзОВ «Олнова». Концепту-
альними розробками управ-
ління господарюванням 
ТПВ у м. Жовкві поділився 
представник жовківського 
Державного історико-ар-
хітектурного заповідника. 

Окремі доповідачі розповіли 
про досвід співпраці із закор-
донними компаніями, як-от 
директор ТзОВ «Агенція 
сталого енергетичного роз-
витку» Олександр  Шумельда 
розповів про співпрацю міс-
та Нововолинська та німець-
кої компанії «Insil GmbH». 
Ігор Гриньків, міський голо-
ва Золочева, проаналізував 
європейський підхід у пово-
дженні з ТПВ у м. Золочеві, 
де існує сміттєсортувальна 
лінія – єдиний приклад тако-
го утворення на Львівщині із 
залученням інвестицій. Про 
впровадження в Україні Ди-
ректив ЄС сектору управлін-
ня відходами та ресурсами 
доповіла Ірина Гадзала, кон-
сультант ГО «Громадський 
інститут охорони природи». 
Цікавою стала доповідь Бо-
риса Дениса, директора ПП 
«Екотех Україна», про проб-
леми «електронного сміття» 
і шляхи їх вирішення. Аналіз 

пеРелік небезпечних коМпонентів, що МістЯтьсЯ в «електРонноМУ сМітті»:                         
1. Свинець в катодно-променевих трубках і припоях;
2. Миш’як в більш старіших катодно-променевих трубках;
3. Триоксид сурми в якості запобіжників самозагорянню матеріалів;
4.  Багатобромисті антизапалювачі в пластикових корпусах, кабелях і 

електронних платах;
5. Селен в платах в якості випрямляча струму;
6. кадмій в платах в якості напівпровідників;
7. хром в металевих деталях для захисту від корозії;
8. кобальт в сталі для структури і магнетизму;
9. ртуть в перемикачах і інших вузлах.

поводженнЯ з відходаМи. ЦивілізаЦійні виклики

«ЕлЕкТрОННЕ СМІТТя» НЕ ПОВИННЕ ПОТрАПИТИ ДО СМІТТєЗВАлИщА!

Який відсоток населення 
знає, що треба робити з від-
працьованою технікою? До 
яких наслідків для нас, для 
наступних поколінь при-
зводить викидання техні-
ки? На жаль, маємо повний 
вакуум в інформаційному 
секторі про шкідливість 
відпрацьованої побутової 
техніки, пристроїв та «елек-
тронного сміття». У процесі 
розкладання відпрацьова-
ної техніки, електроніки під 
дією природних факторів 

токсичні матеріали  попада-
ють у землю і воду, а відтак і 
в живі організми з відповід-
ними наслідками. 
Надважливо, щоб кожен 
мешканець міста, кожен 
керівник юридичної особи 
був свідомим щодо наслід-
ків неправильного пово-
дження з відпрацьованою 
технікою та був обізнаним 
щодо місць, куди можна 
віддати таке сміття для по-
дальшої утилізації:
1. ПП «Екотех Україна» пра-
цює у сфері знешкодження 
комп’ютерної, офісної, по-
бутової та оргтехніки з 2009 
року. Підприємство працює 
з юридичними особами, має 

Олексій Балицький, директор Департаменту екології 
та природних ресурсів ЛОДА:  «У нас майже 400 сміттє-
звалищ в області. Ситуація невтішна. І основне наше за-
вдання – їх зменшити. Спілкуючись із практиками у цій сфері 
ми побачили, що наразі дуже важливо визначити належно 
документовані місця складування твердих побутових відхо-
дів. Іншою важливою ділянкою роботи є охоплення центра-
лізованим збором та утилізацією твердих побутових відхо-
дів тих 50% населених пунктів, де сьогодні це не враховано, 
насамперед, у Турківському, Сокальському, Сколівському, 
Жидачівському районах. І почали ми з простого, оголосив-
ши конкурси щодо утилізації твердих побутових відходів у 
кожному населеному пункті. Сьогодні це приблизно 800 на-
селених пунктів. У сфері ж дозвільної діяльності експертним 
середовищем сьогодні розроблено три нові регламенти про 
відходи та викиди, які є публічними. Наступним нашим кро-
ком буде пілотний проект щодо зміни підходу до дозвільної 
системи на основі європейського досвіду».

проблемних питань націо-
нального законодавства у цій 
сфері з погляду підприємства 
здійснив представник «МН 
«Дружба» ПАТ «Укратранс-
нафта». Науковці  Інституту 
геології і геохімії горючих 
копалин НАН України, На-
ціонального лісотехнічного 
університету України подали 
результати біогазу львівсько-
го полігону ТПВ та розгля-
нули проблему підвищення 
ефективності спалювання 
відходів деревини в тепло-
генераторах комунальних 
підприємств. 
Під час Контактної біржі, 
тобто дво- та багатосторон-
ніх переговорів підприєм-
ців, учасники Форуму мали 
змогу налагодити контакти, 
а на  Експозиційному стен-
ді Форуму ознайомитися зі 
зразками продукції, товарів, 
виробів, інформаційними 
та рекламними матеріалами 
окремих підприємств.

відповідну документацію, 
сталі зв’язки та співпрацює 
на договірній основі з під-
приємствами, які спеціа-
лізуються і мають ліцензії 
на переробку шкідливих 
компонентів. З питаннями 
щодо здачі «електронного 
сміття» просимо звертатись 
за телефоном: +38 032 245 26 
89. 
2. ФОП Дубровська Г.В. 
з лютого 2002 р. надає по-
слуги з ремонту та сервіс-
ного обслуговування теле-
візорів, радіоелектроніки 
та іншої побутової техніки. 
Оскільки ремонт приблиз-
но 10-20% техніки не є до-
цільним, постало питання 

про розкомплектацію по-
бутової техніки на вто-
ринну сировину та інші 
відходи. Для заохочення 
мешканців нашого міста 
вся процедура з утилізації є 
абсолютно безкоштовною і 
для габаритних речей здій-
снюється виїзд за попере-
дньою домовленістю. ФОП 
Дубровська Г.В. приймає 
відпрацьовану техніку від 
населення у м. Львові за 
адресою: вул. Угорська, 14 
(в’їзд для автомобільного 
транспорту з вул. Сумської) 
з понеділка по п’ятницю 
з 10:00 по 19:00, у суботу з 
10:00 по 17:30 без перерви на 
обід. Тел. : +38 032 227 63 21.     

19 червня 2015 року Львівська ТПП за підтримки Німецько-українського партнерсько-
го проекту у сфері бізнесу провела черговий Екологічний Форум «Поводження з відхо-
дами. Цивілізаційні виклики». Метою заходу стало об’єднання практиків та теоретиків 
задля просування в Україну передових світових технологій у сфері поводження з відхо-
дами, розгляд нетрадиційних підходів до розв’язання проблем із відходами, залучення 
інвестицій та інновацій. 

Важливим та актуальним напрямком роботи Форуму стало обговорення роботи з ор-
ганізації збору «електронного сміття». При високому рівні утилізації техніки в роз-
винених країнах сьогодні у всьому світі утилізується тільки 12-15 % «електронного 
сміття», а в Україні питання утилізації комп’ютерів, побутової та оргтехніки на стадії 
започаткування. 
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до ваших послуг

експоРт та інвестиЦії в ніМеччинУ – нові Можливості длЯ УкРаїнських підпРиЄМств

1 липня 2015 року Львівська 
торгово-промислова палата 
та міжнародна консалтин-
гова компанія DREBERIS 
організували безкоштовні 
індивідуальні консультації 
для підприємців щодо мож-
ливостей для українського 
бізнесу на німецькому ринку 
– найбільшому ринку  Євро-
пейського Союзу. Організа-
тори уже не вперше прово-
дять захід такого формату та 
планують надавати консуль-
тації й надалі з огляду на за-
требуваність такої послуги.
2014 рік суттєво змінив 

структуру української зов-
нішньої торгівлі з огляду 
на відкриття ринків ЄС і 
вій ну Росії проти України. 
Підписання та ратифікація 
Угоди про асоціацію між 
ЄС та Україною, а також на-
дання Україні автономних 

торгівельних преферен-
цій з боку ЄС значно по-
ліпшили умови для виходу 
українських компаній на 
європейські ринки. Подібна 
ситуація вимагає від україн-
ського бізнесу адаптування 
до нових умов та активнішо-

го просування своєї продук-
ції на міжнародних ринках. 
Попри численні побоюван-
ня, український бізнес може 
ефективно працювати і 
працює на ринках ЄС. Голо-
вний ключ успіху – в про-
гресивній культурі бізнесу, в 
ефективному маркетингу, в 
правильному пошуку парт-
нерів та пропонуванні рі-
шень у відповідь на потреби 

Безкоштовні консультації 
формату В2В з фахівцями 
різних галузей, дотичних 
до сфери підприємництва, 
відбулися у приміщенні 

  На що потрібно зважати 
при співпраці з німецьки-
ми підприємствами? 
  Де в Німеччині краще 

інвестувати?
  Якими є кроки до створен-

ня та реєстрації підприєм-
ства в Німеччині?
  Як можна отримати фі-

нансову допомогу для роз-
витку підприємницької 
діяльності? 

Знаннями та порадами по-
ділилися експерти: Володи-
мир Мотиль, генеральний 
директор ДРЕБЕРІС ТОВ 
та голова комітету ЗЕД при 
ЛТПП; Володимир Коруд, 
начальник управління між-
народних економічних звяз-
ків ЛТПП; та д-р Маркус Рай-
хель, директор ДРЕБЕРІС 
ГмбХ, старший консультант.
У консультуванні взяли 
участь представники 8-ми 
підприємств, зокрема ТзОВ 
«Вудтехнік», ТзОВ «Ринок 
сільськогосподарської про-
дукції «Шувар», ПП «Інпак», 
ПАТ «Бібльос», ТОВ «Шоко-
бум» та ін.

19 червня 2015 року 
львівська ТПП 
започаткувала 
програму комплексного 
індивідуального 
консультування з 
питань започаткування 
та розвитку власної 
справи. Мета програми – 
допомагати початківцям, 
малому та середньому 
бізнесу зростати, досягати 
успіху, перетворюватися 
на справжніх каталізаторів 
місцевих економік. 

клієнтів.
У рамках годинної кон-
сультації зареєстровані 
підприємці  мали змогу 
безкоштовно отримати 
потрібну для себе інфор-
мацію, а також відповіді 
на конкретні питання, 

як-от:
  Які переваги принесе роз-

ширена зона вільної тор-
гівлі з ЄС? 
  Де існують шанси для збу-

ту продуктів та послуг?
  Як можна знайти нових 

клієнтів та партнерів в 
Німеччині?
  Які можливості існують 

для розбудови мережі 
збуту?

торгового центру «Володи-
мир» (ТВК «Південний») та 
отримали неабиякий інтерес 
не тільки в охочих розпочати 
власний бізнес, а й у тих, хто, 
володіючи певним досвідом 
підприємництва, має намір 
його удосконалити. 
Всі охочі мали змогу по-
спілкувати із маркетологом, 

фінансистом, бухгалтером, 
юристом та іншими фахів-
цями львівських компаній та 
бізнесменами і переконати-
ся у тому, як швидко поради 
практика можуть змінити 
бізнес на краще. 
З-поміж іншого учасники 
перевірили правильність 
своїх стратегій та пронозів 

щодо розвитку бізнесу, обго-
ворили маркетингові плани 
та питання брендингу, озна-
йомилися із програмами 

консУльтУйтесЯ – вдосконалюйте ваш бізнес!

лояльності, про-
к о н с у л ь т у в а -
лися з питань 
оподаткування 
та фінансової 
звітності, отри-
мали інформацію 
щодо юридичних 
питань та питань 

PR-стратегій тощо. У кон-
сультуванні взяло участь 
майже 40 діючих та майбут-
ніх підприємців.  

На фото: 
Маркус райхель
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галина ЄРьоМенко, кеРівник УкРаїнського ЦентРУ МедіаЦії: 
«МедіаЦіЯ – Це бізнес, що виМагаЄ відповідного ставленнЯ» 
Про медіацію уже немало 
сказано, написано, по-
чуто. З досвіду керівника 
Українського Центру Ме-
діації, наскільки популяр-
ною є сьогодні ця послуга в 
Україні? 
Популярним може бути 
те, про що знають всі або 
більшість. А про медіацію, 
на жаль, багато хто не знає. 
До того ж, люди зазвичай 
бояться або уникають того, 
чого не знають. Я б окресли-
ла дві причини неактивного 
використання медіації – не-
знання або неповне знання. 
Дехто вважає, що медіація 
– це поступки, компроміси, 
пошук винних, відтак уни-
кає цього процесу, оскіль-
ки не бажає поступатися, 
не вважаючи себе винним. 
Такою є ситуація не тільки 
у нашій країні, а й у Німеч-
чині, Великобританії, де 
фактично медіація як по-
слуга знаходиться на шляху 
свого розвитку. Тому, окрім 
поширення інформації про 
послугу, треба визначитися 
з поняттями, зі сферою за-
стосування. Коли ми каже-
мо медіація – маємо на увазі 
і процес загалом, де є неза-
лежний посередник, і пере-
говорні ситуації, де людина, 
не будучи медіатором та ма-
ючи відповідні навички, за-
стосовує їх у переговорному 
процесі в повному обсязі, 
або в окремих моментах, 
щоб зробити свої комуніка-
ції ефективнішими.  

Високе мистецтво до-
мовлятися у нас наразі не 
надто шанується. У суді ж 
якось зрозуміліше – виграв 
чи програв, потім апеляції, 

Галина Єрьоменко – медіатор, акредитований CEDR (UK), випускниця програми «Бізнес-медіатор» Академії ТПП 
Мюнхена та Верхньої Баварії, інших програм. Сфери спеціалізації: комерційна, організаційна медіації; переговори за 
Harvard NP-моделлю. Має міжнародні знаки пошани за вклад у розвиток теорії та практики медіації. З 2014 року – 
Президент Національної асоціації медіаторів України (НАМУ). 

касації. Популярною лиша-
ється фраза: «Зустріне-
мось у суді! Там побачимо, 
чий адвокат кращий!». 
Натомість багато іно-
земних бізнесменів вважа-
ють, що порядні й розумні 
люди у суди не ходять. Що 
можна зробити для зміни 
нашого сприйняття? 
Медіація – це той же бізнес, 
що вимагає відповідного 
ставлення, адже коли роз-

вивається нова послуга, 
нічого нового не придума-
єш, окрім як просто про 
неї більше розповідати. Ми 
робимо певні кроки у цьому 

напрямку, організовуючи 
презентаційні заходи, роз-
міщуючи у себе на сайті 
історії успіху наших меді-
аторів, клієнтів. 4 червня 
2015 року Німецько-укра-
їнський партнерський про-
ект у сфері бізнесу (керівник 
проекту – Фолькер Штот-
цнер), що діє при Львівській 
ТПП, у співпраці з Делега-
цією німецької економіки в 
Україні, Академію торгової 
палати Мюнхена та Укра-
їнський центр медіації про-
вели інформаційний захід 
«Бізнес-медіація в Україні». 
Вперше на цю зустріч із біз-
несом ми запросили реаль-
них учасників медіації, адже 
зазвичай люди кажуть: «По-
кажіть нам цих героїв, бо 
розповідати можна краси-
во і багато». Зараз робимо 
фільм за відеозаписом зу-
стрічі, який буде оприлюд-
нено на нашому сайті. 
Також я переконана: якщо 
люди в щось інвестують, 

а потім відповідно мають 
бажання ці гроші поверну-
ти – починають вкладати в 
маркетинг послуги, щоб по-
казати всі її переваги. Тому 
одним із кроків, які треба 
робити назустріч розвит-
ку медіації, – надавати по-
слуги на платній основі, що 
вперше і зробив наш Центр. 
До створення Центру фак-
тично підготовлені медіа-
тори в Україні були років 
10-15, проте сам процес не 
відбувався. 
Ускладнює це все конкуру-
вання на нестворених рин-
ках – помилка, яку роблять 
медіатори усіх країн (або 
більшість з них). Тобто по-
слуги немає, ринку немає, 
а люди замість того, щоб 
свою енергію вкаладати у 
розвиток ринку, починають 
спрямовувати її один проти 
одного. Тому я як президент 
Національної асоціації ме-
діаторів України намагаюся 
поширювати філософію, що 

спочатку нам потрібно всім 
вкладатися, а потім дивити-
ся, де конкурувати, де вза-
ємодіяти і співпрацювати. 
Ще один спосіб підняти 
лояльність щодо послуги – 
законодавче регулювання, 
але таке, як треба. Поганий 
закон нам не потрібен – це 
може спаплюжити репута-
цію послуги. Правильний 

закон, за що ми і боремося, 
підніме довіру потенційних 
клієнтів.
 
Оскільки Україна тіль-
ки розпочинає кроки 
у напрямку правового 
оформлення медіації, по-
части стикається з неро-
зумінням та скептичним 

Медіація – метод вирішення спорів із залученням посередника 
(медіатора), який допомагає сторонам проаналізувати конфліктну 
ситуацію так, щоб вони змогли самостійно обрати той варіант рішення, 
який відповідатиме їхнім інтересам і задовільнить їхні потреби. 
Медіатор (посередник) відповідає за ефективний процес переговорів, 
а також за допомогою питань допомагає сторонам усвідомити їхні 
справжні реальні інтереси, оцінити реалістичність та якість їхніх 
альтернатив, згенерувати якомога більшу кількість варіантів рішень і 
вибрати з них кращі. 

Медіатор організує процес 
переговорів так, щоб виявити 
та проаналізувати справжні 
інтереси сторін, що іноді 
мають набагато більше 
значення, ніж правові позиції.

продовження. початок на с.1.

комунікаЦія – перш За все
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сприйняттям, зокрема, з 
боку юристів, які вбача-
ють у новій інституції 
певну конкуренцію. Чи мо-
жуть цим інструментом 
примирення з успіхом ко-
ристуватися практикую-
чі юристи?
Багато хто сприймає меді-
ацію як конкуренцію. Сво-
го часу ми організовували 
фасилітаційний клуб, за-
прошували адвокатів, які 
анонімно висловлювали 
думки про перешкоди для 
діяльності. Дехто писав, що 
медіатори й адвокати – кон-
куренти. Думаю, це наслі-
док незнання своєї ролі та 
місця, тому ми намагаємося 
показати, що насправді зав-
жди буде поле діяльності 
для адвокатів та юристів, 
куди медіатор ніколи не 
піде, як-от судові процеси, 
наприклад. Є й медіацій-
ні процеси, де, як показує 
власна практика та досвід 
наших тренерів, сторонам 
без юристів не обійтися. 
«Боятися медіації можуть 
тільки ті, хто має не надто 
великий досвід роботи», 
– так кажуть досвідчені 
юристи, які знають, щодого-
ворні процеси можуть дати 
більше заробітку, ніж судо-
ві. Адже клієнт часто гото-
вий сплатити їм те ж, що й 
за супровід судових проце-
сів, проте натомість у нього 
залишається додаткова цін-
ність. Медіаційні послуги 
– це швидше (80 % медіацій 
тривають до 20 годин), це 
вищий рівень виконання 
домовленостей, бо безпосе-
редня участь сторін у виро-
бленні взаємоприйнятного 
рішення підвищує гарантію 
виконання домовленостей.  
До того ж, клієнт сам при-
ймає рішення у складній по-
первах для себе справі, і це 
самовизначення дає велике 
внутрішнє задоволення. 
Ми повсякчас говоримо, що 
юристи і медіатори – не кон-
куренти. Наприклад, ад-
вокат може у клієнта брати 
success fee (як ми називаємо 
гонорар успіху), медіато-
рам це не рекомендується 
робити, тобто у адвокатів 

завжди залишається пев-
на маржа. За медіаційні ж 
послуги існують фіксовані 
суми, що не залежать від 
того, чи люди домовляться, 
чи ні, щоб у медіатора не 
було великої спокуси до-
мовити їх, навіть тоді коли 
вони не хочуть цього роби-
ти. Не є новою інформація 
про рівень корупції у нашій 
судовій системі, тому клієнт 
все одно сплачує менше ме-
діатору порівняно з тим, що 
потрібно адвокату, бо він не 
годує так би мовити «тре-
тього зай вого», не робить 
тих необхідних витрат, коли 
ми хочемо просто справед-
ливого рішення для всіх. 
Існує також категорія 
cooperative lawyers (спів-
працюючих юристів), які 
кажуть: «Нарешті ми зна-
йшли площину, де можемо 
діяти. Ми не любимо «кро-
ві», не любимо когось при-
нижувати, емоційно роз-
хитувати і т.д.». Це люди, які 
можуть займатися своєю 
справою успішно і працю-
вати з медіаторами, або ж 
отримувати додатково ква-
ліфікацію медіатора, що ще 
корисніше для клієнтів.

Розкажіть, будь ласка, про 
роботу Вашого центру, 
зокрема у сфері застосу-
вання та впровадження 
бізнес-медіації. 
Маємо два напрямки ді-
яльності: навчання та про-
ведення медіації. Щодо 
першого ми поширює-
мо думку, що менеджери 
повин ні мати навички ме-
діатора. Це підтверджує по-
зитивний досвід німецьких 
компаній, що мають вну-
трішніх медіаторів, або лю-
дей з навичками медіаторів, 
які об’єднуються в корпо-
ративні клуби задля пока-
зу ефективності та новацій 
медіації для підприємств. 
У нас є спеціальна програ-
ма переговорних практик 
для менеджерів. Ми добре 
розуміємо, що серце на-
шого бізнесу – навчання. 
Також, як відомо, ми запус-
тили великий німецький 
проект у рамках співпраці 

з академією Мюнхенської 
ТПП, де навчання триває 
220 годин та, зокрема, пе-
редбачає модулі, присвяче-
ні проблемі  внутрішнього 
конфлікту в організаціях.
Поле діяльності для про-
ведення бізнес-медації – це 
прямий діалог з бізнесом. 
Тому ми почали шукати, 
хто є на прямому зв’язку 
з бізнесом, з ким можемо 
бути успішними партне-
рами. Рік тому ми зверну-
лися до Київської ТПП з 
пропозицією впровадити 
пілотний проект з розви-
тку Центру медіації в пала-
ті. Наші випускники допо-
могли напрацювати пакет 
процедурних документів, 
щоб такий центр стартував. 
Зараз ці люди увійшли до 
списку медіаторів Київської 
ТПП, вони їздять по під-
приємствах, зустрічаються 
з бізнесменами, щоб залу-
чити до процесів, розпові-
сти про переваги медіації 
для бізнесу. Цей успішний 
досвід розповсюджується 
завдяки нашим зусиллям і 
зусиллям німецького про-
екту. У Львівській ТПП 
також створений центр і 
на презентації 4-го червня, 
про яку я згадувала, учас-
ники запитували, як можна 
замовити послуги медіації 
у Львові, і я зі спокійною 
совістю рекомендувала Ро-
мана Барана, віце-прези-
дента ЛТПП, випускника 
пілотного німецького курсу 
«Бізнес-медіатор».

Як часто і який контин-
гент підприємців зверта-
ються за медіацією у Ваш 
Центр? 
Хотілося б частіше. Повсяк-
час намагаюся доносити 
думку, що підприємцям кра-
ще зустрічатися до момен-
ту виникнення конфлікту. 
Є таке поняття як медіація 
угод, коли люди до ство-
рення партнерства сідають 
за стіл переговорів, скеро-
вані медіаторами, задля 
того, аби з’ясувати можливі 
плюси і мінуси майбутньо-
го партнерства. Неодно-
разово люди дякують за ті 

залишаються працювати в 
організації, є дуже важли-
вими відносини, без перего-
ворів тут ніяк. Ми не завжди 
кажемо, що треба залучати 
зовнішніх медіаторів, адже 
бувають випадки, коли без 
внутрішнього резерву не 
можна обійтися, тому що 
це стосується ієрархії, кон-
фіденційності інформа-

ції, особливо, якщо ніхто з 
власників не хоче брати на 
себе відповідальності ска-
зати, хто з менеджерів пра-
вий. Я б сказала, що компа-
нії більш мотивовані, щоб 
користуватися саме такими 
послугами для вирішення 
своїх складних ситуацій. 

Навчальний курс «Біз-
нес-медіатор» базується 
на німецькій програмі. 
Чи є різниця, можливо, у 
методах імплементації 
медіації в Україні та за 
кордоном?
Нещодавно бачила авто-
ра та розробника курсів 
Ренату Дендорфер на кон-
ференції у Львові. Я була 
дуже рада, що ми говоримо 
однією мовою. Думаю, що 
Рената також. Нам навіть 
зарахували 6 днів навчання, 
які ми проводимо для наших 

Навчальний курс «Бізнес-медіатор», який стартував 2014 року 
у лТПП за сприяння Німецько-українського партнерського 
проекту у сфері бізнесу, є першим міжнародним комплексним 
спеціалізованим курсом, завершивши який учасник може 
отримати сертифікат Академії Торгово-промислової палати 
Мюнхена та Верхньої Баварії. Вестергамська програма навчання 
має понад 20 років досвіду викладання і належить до провідних 
навчальних центрів із підготовки кваліфікованих медіаторів у 
Німеччині. 

питання, які б ніколи один 
одному на поставили, адже 
сподіваються тільки на по-
зитив від співпраці, нато-
мість медіатор запитує: «А 
що, коли буде погано, коли 
будете розлучатися?». Діа-
лог, де виникають питання 
довіри, складно вести, тому 
цінність послуг медіатора 
дуже велика і користується 

попитом. 
Звертаються до нас і ком-
панії щодо конфліктів, які 
виникають між менеджера-
ми. Статистично кількість 
таких звернень більша, ніж 
кількість звернень щодо ко-
мерційних спорів, де є дуже 
велике поле для діяльності 
юристів. 
Коли ми пропонуємо меді-
аційні послуги для великих 
компаній, вони переважно 
відповідають, що і так це 
роблять. Хоча фактично те, 
що вони роблять, це – по-
середницькі послуги, пози-
ційний торг, а методологія 

проведення медіаційних пе-
реговорів не витримується, 
що обертається втратами 
для всіх. Компромісне рі-
шення вони знаходять, але 
додаткова цінність зазви-
чай залишається на столі 
переговорів. 
Щодо медіації всередині ор-
ганізації – бізнес дуже гарно 
рахує вартість конфлікту, 
тому це не є площиною для 
діяльності юристів. Якщо 
в бізнес-сферах люди мо-
жуть розійтися і не зустрі-
чатися, то для людей, які 

Фолькер Штотцнер, координатор Німецько-укра-
їнського проекту: «Наша ціль – проводити курс двічі в 
рік на постійній основі, враховуючи актуальність меді-
ації в Україні та велике визнання, яке отримав пілот-
ний курс. Також ми сприятимемо створенню Центрів 
медіації при Палатах». 

комунікаЦія – перш За все
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випускників, як частину ні-
мецької програми, з огля-
ду на те, як ми проводимо 
курси. 
Методологія ж та сама. Я 
дуже задоволена, що ми 
робимо корисну справу і 
робимо її однаково якісно. 
Наведу приклад. Наші ви-
пускники, навчаючись у 
Московському центрі, ви-
словлюють своє здивування 
їхньою концепцією – від-
новлення тільки комуніка-
цій між людьми, які потім 
повинні домовлятися самі. У 
них немає роботи зі змістом, 
інтересами, альтернативами 
і т.д. Коли наш випускник 
з Криму, який зробив за-
пит на підтвердження  своєї 
кваліфікації, показав, що він 
вміє і може – отримав про-
позицію працевлаштування 
у московському центрі, адже 
його кваліфікація після ви-
вчення нашої програми ви-
явилася дуже високою. Ми з 
німецькими партнерами на 
одній хвилі, розуміємо один 
одного, я б сказала, тут по-
вний консенсус. 

Хто може стати медіа-
тором? Чи потрібно мати 
якісь природні задатки, 
освіту?
Найперше – повинна бути 
мотивація. Людина повинна 
хотіти стати медіатором і ро-
зуміти, навіщо це їй потріб-
но. Мотивація може бути 
різна. Дехто просто хоче 
зробити своє життя більш 
ефективним, приємним. 
Більшість вважають, що 
медіаторами повинні бути  
юристи та психологи, проте, 
це найпоширеніша помилка. 

Ми кажемо, що юристам та 
психологам найскладніше. 
Юристи починають шукати 
факти, докази і винних, ми 
ж зазвичай цим не займає-
мося, ми працюємо з інтер-
есами, з актуальністю. У 
психологів дуже велика спо-
куса ставити діагнози, ліку-
вати людей і рухатися туди, 
куди рухатися не треба. Тому 
представники цих професій 
на наших курсах визнають 
складність процесу для себе, 
адже доводиться усвідом-
лювати нову роль, одягати 
«нову шапочку», щораз змі-
нюючи її залежно від виду 
діяльності. Експертам у 
справі буває і легше, бо вони 
володіють термінологією, і 
складніше, бо є попередній 
досвід, що спокушає поста-
вити діагноз. А ми опирає-
мося на ресурс сторін. Люди 
безумовно краще знаходять 
рішення у своїх справах, ніж 
будь-який консультант, екс-
перт або юрист міг би замість 
них придумати. 

Зростаюча популярність 
методу зумовлює появу са-
монавчанців, відповідно не 
гарантує якість наданих 
ними послуг. Дайте пораду 
для бізнесменів, які хочуть 
найняти медіатора для 
своїх спорів, як вберегтися 
від непрофесіоналів.
Це правда. На нашому сайті 
та сайті Національної асо-
ціації медіаторів України 
можна знайти рекомендації 
клієнту, як правильно об-
рати центр для навчання 
та медіатора. Це пов’язано 
з репутацією послуги та 
людини. Треба зважати на 

попередній досвід, переві-
рити, де медіатор навчався, 
безпосередньо зустрітися, 
щоб прийняти рішення. Я 
б рекомендувала обирати з 
декількох кандидатур. 
Для підприємців я б також 
радила використовувати ме-
діаційні застереження у до-
говорах про співпрацю (чи 
то контракти із зовнішніми 
партнерами, чи трудові), що 
згодом дозволить вирішити 
складні ситуації. Це також 
добре тим, що людину мож-
на запрошувати до медіації 
не «втрачаючи обличчя», 
тобто можна сказати своєму 
контрагенту або партнеру: 
«Я б і сам в суд пішов, маю ба-
гато сил і переваг, але у нас є 
тут пункти в договорі, давай 
будемо діяти відповідно». 
Часто люди начебто і хочуть 
вести переговори, але осте-
рігаються ініціювати пере-
говорний процес першими. 

Найскладнішим етапом 
розвитку медіації сьогод-
ні є залучення до процесу. 
Почасти виникає уява, що 
коли мене хтось запрошує 
до переговорного процесу, 
значить йому більше треба, 
а якщо йому більше треба – 
я можу цим скористатися, 
просити щось більше для 
себе. Тому вносьте у свої до-
говори медіаційні застере-
ження. Зміст, текст можна 
взяти у нас на сайті або на 
сайтах міжнародних торго-
во-промислових палат.

Що для Вас є найважчим у 
цій діяльності?
Знаєте, все, що любиш – не-
важке. Найважчим для мене 
є пошук часу, аби вмістити 
все, що хочеш зробити. А 
щодо технології – то зараз 
найважче, коли люди мало 
що знають про цей процес, 
про його ефективність, лега-
лізацію. Найважче – залуча-
ти до процесу медіації. 

Що особисто Вас привело 

до медіації? Ви – учасник 
та стипендіат багатьох 
закордонних програм, на-
уковець, успішний юрист 
… Чому саме медіація?
Мене «взяли на слабо», як ка-
жуть. Був період, коли я була 
в пошуку після закінчення 
контракту. Хтось тоді ска-
зав, що медіація вже 15 років 
в Україні, проте не буде тут 
розвиватися, тому що не та 
ментальність, люди культу-
рологічно не готові до цього 
і т.д. Стало цікаво, чому це не 
для нас? 
Сьогодні ж медіація посту-
пово стає модним трендом. 
Зацікавлення нею держав-
них органів (нещодавно 
відбувся круглий стіл щодо 
використання медіації у 
сфері інтелектуального пра-
ва, який провела держав-
на служба інтелектуальної 
власності) свідчить про ріст 
її популярності. Я дуже спо-

діваюся, що люди навчаться 
спершу використовувати 
медіацію, а потім іти до суду. 
Наприклад, в Арабських 
Еміратах кількість медіато-
рів дуже велика, люди вважа-
ють соромом звертатися до 
суду, аби третій дядечко ви-
рішував твою власну справу, 
і свідченням недорослості, 
коли не можеш бути експер-
том у своїй же справі. 
І коли мене запитують, що б 
я побажала медіаторам усіх 
країн, кажу, що бажаю до-
жити до тих часів, коли люди 
будуть самі звертатися до 
медіації, самі застосовувати 
її. У ній є ресурс. Йдеться 
про наслідки цього процесу. 
Коли володієш цим інстру-
ментом – не доводиться ви-
бирати між відносинами і 
ресурсами, зберігаєш або 
розвиваєш іте, і те. Ті, хто з 
цим інструментом працю-
ють – стають його прибічни-
ками, адже це раціонально і 
приємно. Успішна медіація 
створює ситуацію WinWin, 
коли ні у кого не виникає 

відчуття переможеного. У 
цьому і є причина, чому ме-
діація буде розвиватися. 

Уявіть, що маєте всевлад-
дя і можете сильно впли-
вати на процеси у суспіль-
стві, якими б були Ваші 
перші 3-4 кроки задля по-
ширення медіації?
Я б створила телевізійну 
інформаційну програму з 
прикладом історій успіху, 
де б навчали навичкам, яких 
ми у школі не отримали. 
Ще у Сполучених Штатах у 
мене виникла мрія створи-
ти фільм. Фільми роблять 
медіацію модним трендом. 
Думала навіть кинути клич 
для медіаторів усіх країн 
об’єднати зусилля задля 
створення міжнародного 
фільму про медіаторів. Без-
умовно, закон би прийняла, 
але такий як треба. Ввела 
медіацію як навчальний 
предмет у школах. В Україні 
є шкільна медіація як вид 
медіації, є фахівці шкільної 
медіації, але я б зробила це 
нормою, бо наприклад, коли 
приїжджають лектори-бри-
танці – то дають нам зовсім 
трішки матеріалу, бо дума-
ють, що ми і так все знаємо, 
адже у них це університет-
ський курс. А ми доросліша-
ємо, але, на жаль, ні слухати, 
ні говорити нормально про 
те, що нам треба, не вміє-
мо. До речі, і у нас існують 
вже університетські курси. 
Львівська політехніка давно 
пропагує та є досить актив-
ним прибічником медіації. 
Зараз студенти до медіації 
активно залучаються. Як Ви 
знаєте, мабуть, команда сту-
дентів Києво-Могилянської 
академії років 5 бере участь 
у міжнародних змаганнях 
з медіації, які відбувають-
ся в Парижі. Активним є 
клуб «Практик» у КНУ ім. 
Шевченка. Чим більше буде 
молодого покоління, яке 
займається медіацією, тим 
більше у мене надії, що  я 
таки у житті побачу резуль-
тат… або прийдеться довго 
жити! 

Олена Карабчук

комунікаЦія – перш За все

Все, що любиш – неважке. Найважчим для мене є пошук часу, 
аби вмістити все, що хочеш зробити. А щодо технології – то зараз 
найважче, коли люди мало що знають про цей процес, про його 
ефективність, легалізацію. Найважче – залучати до процесу медіації.



БІЗНЕС-ПАрТНЕрСТВО 2015
головним завданням Міжнародного ділового 
форуму є надання учасникам можливостей для: 

 налагодження бізнес-контактів;
  розширення співробітництва між 

підприємцями різних країн і регіонів;
  сприяння розвитку міжнародної торгівлі;
  зміцнення інвестиційної співпраці.

до участі у заході запрошуємо представників 
українських та зарубіжний ділових кіл, зацікавлених у 
розширенні сфер своєї підприємницької діяльності.

у рамках Форуму «БіЗнес-партнерство-2015» 
відбудуться дискусії з актуальних питань економічної 
співпраці, дво- та багатосторонні ділові зустрічі 
представників бізнесу з україни та з-за кордону.
діятиме експозиція форуму, де учасники 
представлять свою продукцію та інформацію про 
компанію на стендах.

запРошУЄМо до співпРаЦі паРтнеРів 
та спонсоРів заходУ!

оргкомітет Міжнародного ділового форуму - 
львівська торгово-промислова палата:
тел./факс: +38 032 276 46 13
факс:  +38 032 297 07 40
e-mail: zed@cci.lviv.ua

МІЖНАрОДНИЙ8-9
ЖОВТНя

БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВО 2015 – східноєвропейська 
платформа ділового та інвестиційного 
співробітництва і партнерства. 
Форум представить проекти економічної 
співпраці України та Європейських партнерів.
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літо – самоосвіта

продовження. початок на с.1

Іван стоїть за трибуною зі 
спітнілими від стресу до-
лонями, дивиться на десят-
ки колег, які зібралися, щоб 
почути від нього про нові 
ініціативи. Петро Іванович 
приходить на зустріч після 
невдалої спроби впрова-
дження нового продукту 
на ринок, щоб привітати 
знеохочений колектив, що 
спрагло очікує нового на-
прямку дій. Пані Олексан-
дра готується до розмови 
з талановитим підлеглим, 
проте таким, що має посе-
редні результати у роботі, 
та якого треба скерувати на 
правильну дорогу. Кожен із 
нас був у подібній ситуації. 
Вони вимагають харизми, 
тобто навичок зрозумілої 
комунікації, візіонерської 
подачі та вміння інспірува-
ти, які надихають та моти-
вують адресатів.
Як цього навчитися? Багато 
хто вважає, що це неможли-
во. Стверджують, що хариз-
матичні люди є такими від 
народження, що це екстра-
верти, які мають в генах екс-
пресію і дар переконання. 
Не з кожного можна зроби-
ти Уінстона Черчіля.
Це твердження не є по-
милковим, однак з першим 
пунктом важко погоди-
тися. Харизма не є лише 
вродженою рисою харак-
теру. Цей навик, чи краще 
сказати – комплекс нави-
ків, що знані ще зі старо-
давніх часів, можна в собі 
сформувати. Кожен, хто 
навчиться навиків тактики 
харизматичного лідерства 
ТХЛ (charismatic leadership 
tactics – CLT), може з біль-
шою силою впливати на 
людей, здобути репутацію 

особи, якій довіряють і яку 
сприйматимуть як «вро-
дженого лідера». Спортсме-
ни для того, щоб перемогти, 
багато займаються та пла-
нують змагання. Лідери, які 
хочуть додати собі хариз-
ми, повинні пізнати ТХЛ, 
продуктивно вправлятися 
у їх використанні, а також 
мати добру стратегію їх 
використання.
 
що таке хаРизМа?
Коріння харизми сягають 
цінностей та емоцій. Це 
вміння впливати на людей 
проявляється у поєднанні 
елементів, які Арістотель 
назвав логос, етос і пафос. 
Щоб освоїти силу мораль-
ної персвазії (впливу), по-
трібно використовувати 
образну і таку, що базуєть-
ся на логіці, риторику, ілю-
струючи, що ви є особою, 
якій можна довіряти у мо-
ральній площині, а потім 
пробудити у слухачів емоції 
та пасії. Якщо лідер добре 
володіє тими двома навика-
ми, він може користуватися 
надіями, натхненнями та 
ідеалами своїх підвладних, 
визначаючи для них цілі і за-
охочуючи їх досягати нових 
вершин.
Численні дослідження свід-
чать, що харизма може мати 
неоціненну вартість у се-
редовищі праці – у малих та 
середніх фірмах, державних 
та приватних, у західній чи 
азіатській культурах. По-
літики теж оцінили її по-
тужну силу. Однак багато 

менеджерів не викорис-
товує харизми. Можливо, 
не знають, як це зробити, 
або вважають, що це над-
то складна штука: прості-
ше керувати за принципом 
«пряник та батіг» або ін-
струментарним способом 
(доручення конкретних 
завдань). Прояснимо си-
туацію: керівники повинні 
володіти технічними нави-
ками, бо саме завдяки цьому 
здобувають довіру оточен-
ня, управляють поточною 
роботою компанії і визна-
чають стратегію. Вміння 
карати та нагороджувати 
також є перевагою. Але най-
успішніші лідери для того, 
щоб досягти власних цілей, 
крім описаних двох технік 
управління, використову-
ють харизму.
Існує 12 найважливіших 
тактик харизматичного лі-
дерства. Деякі з них є знани-
ми споконвіків ораторськи-
ми навиками. Дев’ять з них 
– це вербальні технології: 
метафори, паралелізми та 
аналогії; життєві історії та 

анекдоти; контрасти; рито-
ричні запитання; виражен-
ня моральних переконань; 
віддзеркалення настрою 
групи; листи з трьох пунк-
тів; визначення амбітної 
мети, а також вияв впев-
неності, що можна цього 
досягти. Три з дванадцяти 
згаданих практик – це не-
вербальні тактики: повний 
експресії голос, міміка лиця 
та жести. 
Існують також інші тактики 
харизматичного лідерства, 
якими можна послуговува-
тися. Наприклад, заклик до 
старанності, відношення до 
історії, використання по-
вторів, розмови про посвя-
ту і використання почуття 
гумору. Однак 12 технік, 
описаних у цій статті, да-
ють найкращі результати 
і працюють майже у кож-
ному контексті. Лідери, які 
використовують ці вмін-
ня, можуть як ніхто інший 
об’єднати сили групи при 
досягненні реалізації спіль-
ної візії.  
Аналізуючи «добрі 

прак тики» подання інфор-
мації, зокрема структуру 
виступу, зрозумілу мову, 
темп мовлення і впевненість 
у собі того, хто говорить, 
науковці порівняли їхній 
вплив на тих, хто слухав. 
Виявилося, що харизматич-
ні доповідачі справили вра-
ження набагато компетент-
ніших осіб, та таких, яким 
варто довіряти.
Описані тут тактики не є 
надто поширеними знан-
нями у сфері бізнесу. Мене-
джери, які ними оволоділи, 
дійшли до цього методом 
спроб та помилок, без усві-
домлення суті справи.  Ме-
тою, яку кожен повинен 
прагнути досягти, є вико-
ристання харизматичного 
лідерства не лише у публіч-
них виступах, але й у щоден-
ній комунікації з підлегли-
ми. Ця тактика діє, оскільки 
дає можливість створити 
емоційний взаємозв’язок 
із підлеглими та водно-
час сприяє розумінню 
того, що оточення бачить 
вас як сильнішу людину, 

Як навчитисЯ хаРизМі
СТАНьТЕ лІДЕрОМ, якОГО ЗАхОчуТь НАСлІДуВАТИ люДИ
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літо – самоосвіта

досвідченішу та таку, якій 
можна довіряти. Слово «ха-
ризма» має грецьке похо-
дження і означає винятко-
вий дар. Почніть правильно 
використовувати тактики 
харизматичного лідерства і 
станете саме таким лідером.
Тож розглянемо згадані 
нами тактики.
 налагодьте контакт, 

викоРистовУйте 
поРівнЯннЯ та контРасти
Харизматичні мовці допо-
магають своїм слухачам 
зрозуміти та запам’ятати 
послання, а також ототож-
нитися з ним. Дуже дієвим 
методом є використання 
метафор, паралелізмів та 
аналогій. Метафори мо-
жуть бути дієвими у всіх 
без винятку професійних 
контекстах. 
Життєві історії та анекдоти 
також допомагають слуха-
чам у сприйнятті інформа-
ції, у розумінні лідера саме в 
емоційній площині. Навіть 
особи, що не вміють успіш-
но публічно виступати пе-
ред іншими, можуть вдало 
використовувати цей ін-
струмент. Приклад з висту-
пу Біла Гейтса в Гарварді, де 
він апелює до студентів, аби 
ширше розуміли власну від-
повідальність: «Моя мама… 
ніколи не переставала тис-
нути, щоб робив більше для 

інших. За декілька днів до 
мого шлюбу організувала 
вечірку для молодої, де за-
читала адресований Мелін-
ді лист про шлюб. Вже тоді 
була сильно хвора на рак, 
але не пропустила чергової 
нагоди ще раз нас навчити, 
а свій лист закінчила слова-
ми: «Від людей, що так ба-
гато мають, так само багато 

очікують».
Використання контрасту 
– одна з базових тактик ха-
ризматичного лідерства, 
оскільки є поєднанням 
розуму та пристрасно-
го захоплення. Дає змогу 
ясно передати інформа-
цію завдяки співставлен-
ню із протилежною ситу-
ацією, що часто створює 
драматичний ефект. Цей 
засіб використав Джон Ф. 
Кеннеді, сказавши відо-
му фразу: «Не питай, що 
твій край може зробити 
для тебе, запитай, що ти 
можеш зробити для свого 
краю». Наш досвід під-
казує, що використан-
ня контрасту є однією із 
найпростіших тактик, які 
можна освоїти, проте її 
рідко використовують.

ангажУйте співРозМовників 
і шУкайте пРості ідеї
Риторичні запитання ви-
даються засобом надто 

показовим, однак ха-
ризматичні лідери ви-
користовують їх, щоб 
викликати емоційну 
заангажованість у слу-
хачів. Такі запитання 
можуть мати очевидні 
відповіді або ж окрес-
лювати проблему, 
розв’язання якої буде 
названо згодом. Аніта 
Роддік – власниця ме-
режі косметики Body 
Shop – використала 
в одній із промов три 
риторичні запитан-
ня, щоб пояснити, що 
переконало її започат-
кувати рух соціальної 
відповідальності бізнесу. 
Як сказала, нею керувало 
«справді просте розуміння: 
Як зробити, щоб світ біз-
несу був доброзичливим? 
Як занурити фірму в життя 
суспільства? Що зробити, 
щоб її добро стало однією із 
цілей фірми?».
Листи з трьох пунктів – це 
наступний інструмент діє-
вого впливу, оскільки дають 
змогу скоротити послання 
до найбільш важливих еле-
ментів. Чому три пункти? Бо 
більшість з нас запам’ятовує 
три речі; трьох аргументів 
достатньо, щоб переконати 
слухачів в існуванні певної 
«правильності», до того ж, 
саме три пункти дають від-
чуття, що список є заверше-
ним. Листи з трьох пунктів 
можна так і представити: 
«Оце три справи, про які 

мусимо подбати, щоб до-
сягти прибутків». 
 
покажіть поРЯдність, 
автоРитет і захопленнЯ
Показ моральних переко-
нань і віддзеркалення на-
строїв групи – навіть, коли 
вони є негативними – ро-
бить з вас вірогідного мов-
ця, оскільки показує слуха-
чам, що маєте характер, а 
також дозволяє їм ідентифі-
куватися з вами. 
Ось цікавий приклад про-
мови менеджера ГО до 
колективу, що стосується 
введення змін у ланцюжку 
доставок організації: 
«Хто, на вашу думку, за-
платить за цей логістичний 
балаган, який ми створили? 
Це не наші грантодавці від-
чують наслідки, а наші діти, 
яких маємо годувати, бо це 
вони черговий раз підуть 
спати голодними і, можли-
во, не доживуть до ранку. 
Не лише даремно тратимо 
гроші, але толеруємо недо-
пустимі занедбання, тоді 
як розв’язання проблеми 
є таким простим…». Або 
ж іще один приклад від ди-
ректора ІТ-департаменту, 
який описує настрій, що па-
нує в колективі: «Знаю, про 
що думаєте, бо я думаю про 
це ж. Ми всі розчаровані та 
знеохочені. Дехто з вас гово-
рив про недоспані ночі, інші 
про нервову ситуацію в ко-
лективі, яка переноситься 
навіть додому. Для мене 
особисто життя втратило 

барви. Знаю, як тяжко ми всі 
працювали, і знаю смак не-
вдачі. Успіх був дуже близь-
ко. Але це не триватиме дов-
го. Маю план».
Іншою тактикою, що до-
помагає харизматичним 
лідерам показати зацікав-
леність і прагнення слуха-
чів, є визначення амбітних 
планів. Ганді у своїй знаній 
на увесь світ промові за-
кликав: «залиште Індію», 
говорив він майже про не-
можливу річ (з моральної 
точки зору безперечно), 
тобто про спокійний вихід 
з-під влади Британії. Ще 
одним прикладом зі світу 
бізнесу є частина розмови 
президента компанії Sharp 
Катсухіко Махіди. У 1989 
році, коли концерну загро-
жувало банкрутство, на 
ринку телевізорів доміну-
вала технологія кінескопів, 
а концепція впровадження 
рідкокристалічних екранів 
(liquid-crystal display – LCD) 
була невигідною, прези-
дент говорив колективу 
про неймовірні зміни: «У 
2005 році усі телевізори, які 
продаємо у Японії, будуть 
рідкокристалічними».
«Ватажок» також повинен 
виражати впевненість, що 
ці амбітні цілі можна досяг-
нути. Ганді говорив: «Знаю, 
що коли присвятимо себе, 
уряд Великої Британії не 
зможе перешкодити нашій 
свободі». Пізніше він більш 
чітко виражав свої пере-
конання: «Навіть якщо усі 

Життєві історії та анекдоти також допомагають слухачам у сприйнятті 

інформації, у кращому розумінні лідера саме в емоційній площині. 

ТАкТИкА рИТОрИчНИх 
ЗАПИТАНь є ТАкОЖ 

ДІєВОю ПрИ рОЗМОВІ 
ВІч-НА-ВІч ЗІ 

СПІВрОЗМОВНИкОМ
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ЙОАхІМ цІлІНСкІ, якИЙ кОНСульТуВАВ ПП «БОрОВИк», рОЗПОВІВ ПрО 
СВІЙ ДОСВІД ТА ПОДІлИВСя ВрАЖЕННяМИ ВІД ПЕрЕБуВАННя В укрАїНІ З 
ПрЕДСТАВНИкОМ SeS у ЗАхІДНІЙ укрАїНІ СВяТОСлАВОМ чухрАєМ.  

В базі даних SeS зареєстровано понад 10.000 старших експертів – 
спеціалістів з понад 50 галузей народного господарства, починаючи з 
(А) аграрного сектору та закінчуючи (ц) целюлозною промисловістю. 
З часу заснування SeS у 1983 році старшими експертами було 
реалізовано понад 25.000 проектів допомоги в 160 країнах світу. 
Середній вік експертів – 67 років.
Будучи фінансово незалежними, старші експерти надають свої знання 
на громадських засадах. їх відрізняє висока мотивація та багаторічний 
професійний досвід, володіння мовами та здатність адаптовуватися до 
умов країни, в якій реалізують проект. Експерти пропонують допомогу 
для самодопомоги, тим самим роблячи важливий внесок у майбутнє і 
створюючи систему, що приносить користь для усіх учасників.
кредо старших експертів: «наш досвід – ваше майбутнє».
завдання: передати знання, базовані на досвіді, для 
подальшого стійкого розвитку людства.
основні принципи діяльності: партнерська взаємодія на 
громадських засадах. 
Цінності: відповідальність та повага

Йоахім цілінскі за фахом інженер, у 
фармацевтичній галузі – з 1979 року, 
працював керівником виробництва на 
заводі Greußen в м. халле. З 1991 року 
розпочав кар’єру в компанії Martin 
Bauer – всесвітньо відомого виробника 
чаю, що спеціалізується на виробництві 
лікарських трав і зборів, трав'яних та 
фруктових сумішей, ароматизованих 
чорних і зелених чаїв. 

Пане Йоахіме, роботу в 
компанії Martin Bauer була 
колосальним досвідом, чи 
не так?
Впродовж 19 років я розви-
вав співробітництво зі Схід-
ним регіоном. Співпрацював 
із фабрикою в Житомирі, що 
виробляла чай, організував 
спільні підприємства на Ура-
лі (м.Уфа), Грузії (м.Тбілісі). 
Повністю організовував ви-
робництво, оптимізовував 
структуру та бізнес-процеси 
і, звичайно, контролював 
якість і безпечність про-
дукції.  З Уралом і Грузією у 
нас співробітництво не було 
доволі успішним і ми пере-
орієнтувалися на ближчі 
регіони: Чехію і Польщу. І з 
1998 року я працював суто в 
Польщі, де відкрив представ-
ництво Martin Bauer. Згодом 
побудував фабрику, на якій 
сьогодні працює більше 350 
людей. 
Як Ви починали бізнес в 
Польщі?
Ми починали з дрібної тор-
гівлі. Організували декілька 
пунктів прийому рослинної 
сировини від населення, 
орендували невеличкі при-
міщення для зберігання. 
На базі цього створили по-
чаткове і доволі примітивне 

в ОНЗ будуть проти мене, 
навіть якщо вся Індія за-
лишить мене, скажу: «По-
миляєтесь. Індія отримає 
свободу від окупантів без 
насилля. Не зупинимось не 
лише з огляду на саму Індію, 
але з огляду на добро для 
всього світу. Навіть якщо 
закрию очі, допоки прийде 
свобода, ідея безкровної 
боротьби буде тривати».
Президент Махіда осо-
бисто представив своє ба-
чення інженерам компанії, 
переконуючи їх, що вони 
в змозі досягнути ризико-
ваної мети. Надав цьому 
проекту найвищий пріо-
ритет, створив групи, що 
поєднують технології LCD 
з процесами опрацювання 
нових телевізорів і чітко 
дав зрозуміти, що від успі-
ху їхньої роботи залежать 
досягнення компанії. 
Три види невербальних (не-

словесних) сигналів – голос, 
сповнений експресії, мова 
тіла та міміка лиця – також 
є ключовими елементами 
харизми. Однак не всі вміло 
та природньо ними корис-
туються, а до того ж, це еле-
менти, найбільш детермі-
новані культурою. Те, що в 
деяких країнах Азії можуть 
визнати за надто виражену 
експресію, у південноєвро-
пейській культурі сприйма-
тиметься як недостатній за-
пал. Однак такі невербальні 
тактики надзвичайно важ-
ливі і варто працювати над 
їх використанням, оскільки 
завдяки їм ми переконува-
тимемо слухачів краще, ніж 

словами. Вони допомагають 
втримувати увагу, надають 
висловлюванням відповід-
ного ритму.
 
викоРистаннЯ теоРії 
на пРактиЦі
Тепер, коли ви вже знайомі 
з тактиками харизматично-
го лідерства, повинні дати 
собі відповідь на запитан-
ня, як їх використовува-
ти. Все просто: необхідна 
підготовка і послідовне 
тренування. Коли пишете 
промову чи презентацію, 
заплануйте використання 
цих тактик і потренуйтеся. 
Також заохочуємо лідерів 
до роздумів над тим, як ви-
користовувати ці інстру-
менти у розмові віч-на-віч 
чи під час зустрічей в колек-
тиві, коли необхідною є сила 
персвазії (впливу). Секрет у 
тому, щоб «озброїтися» де-
кількома тактиками хариз-

матичного лідерства, ви-
користання яких вдається 
вам спонтанно, природньо. 
Щоб розуміти, що все ро-
бите правильно, ви можете 
перші промови/розмови за-
писати чи попросити запи-
сати їх на відео дружину/чо-
ловіка чи колегу по роботі. 
Не потрібно використо-
вувати всі тактики у кож-
ній розмові. Ви повинні 
використовувати відпо-
відний до ситуації мікс 
таких гачків. Згодом зав-
дяки набутому досвіду, 
ви буде щораз вільніше їх 
використовувати. 

Юрій Булик

Показ моральних переконань і віддзеркалення настроїв групи 
– навіть, коли вони є негативними – робить з вас мовця, якому 
можна довіряти, оскільки показує слухачам, що маєте характер, 
а також дозволяє їм ідентифікуватися з вами. 

«наш досвід – ваше МайбУтнЄ»: 
ніМеЦька слУжба стаРших експеРтів (SES) до послУг бізнесУ
продовження. початок на с.1
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на Замітку керівнику

виробництво. Пізніше по-
чали працювати з фермер-
ськими господарствами.  
Ще у ті роки у Польщі було 
добре розвинене сільське 
господарство, особливо в 
східній частині. З Росії ми 
забрали своє обладнання, 
в яке інвестували чималі 
кошти, оскільки розвитку 
бізнесу там не було. Коли 
обсяг закупівлі досяг тися-
чі тон, ми задумались над 
будівництвом фабрики 
для переробки, сушіння і 
упакування.  

Як довго Ви працюєте 
у Службі Старших Екс-
пертів (SES), які проекти 
проводили? 
В SES я з початку року. В 
Україні – мій другий про-
ект, перший був у Непалі, 
де високо в горах я допо-
магав місцевим фермерам 
висушувати імбир. Весь 
обсяг висушеного імбиру 
експортувався до Індії. Як 
виявилося, вони не мали 
жодного поняття про про-
цеси сушіння, висушували 
прямо на сонці. 
Чи можете оцінити, який 
потенціал має приват-
не підприємство «Боро-
вик» і загалом  українські 
підприємства?
Останній раз я відвідував 
Україну наприкінці 90-х. 

Різниця між теперішнім і 
минулим є великою. Стан-
дарти, за якими працює 
компанія «Боровик», для 
України є досить високими. 
Мене вразила фірма, уявляв 
її дещо меншою. «Боровик» 
працює вже понад 10 ро-
ків, Мирон багато коштів 
інвестував у свою компа-
нію, і хочеться, щоб фірма 

розвивалася у ще більших 
масштабах. Ми запланува-
ли з Мироном впровадити 
в експлуатацію нові цехи. 
Як тільки налагодимо цей 
процес, і він буде успіш-
ним, плануємо розпочати 
інший проект – виробниц-
тво фіточаю. Звичайно, є 
декілька моментів, які в 

майбутньому потрібно 
змінити. Наприклад, пе-
рекласти більшу відпові-

дальність на працівників. У 
технологічному ж плані, на 
мою думку, Україна відстає 
від Польщі приблизно на 10 
років, проте, кваліфікація 
персоналу майже на одному 
рівні.      

Чи є різниця між бізнес-
середовищами України і 
Непалу?

З Непалом не можна робити 
порівняння. Навіть у при-
ватному житті. Непальці 
дуже бідно живуть. Жінки 
переважно тільки роботою 
займаються. Промисло-
вості взагалі немає. Тому 
деякі країни допомагають 
їм розвивати певні галузі 
економіки. Наприклад, у 
Непалі активно працюють 
голландські фірми, що до-
помагають налагоджувати 
сільське господарство.    

Мирон Турчин, керівник ПП «Боровик»: «Ми запроси-
ли експерта з Німеччини, щоб поглибити свої знання і 
розширити можливості процесу сушіння. Результат 
оправдав очікування: ми отримали теоретичні знан-
ня, поради щодо устаткування та сприяння в купівлі 
необхідного обладнання, що дасть нам змогу вироб-
ляти фіточай. 
Колектив сприйняв експерта дуже позитивно.  Пер-
ше, що він зробив – провів лекцію з питань гігієни. 
Також Йоахім Цілінскі спільно з нашим архітектором 
спроектував два цехи для сушіння грибів та пере-
робки сушених. Ми плануємо робити приправи для 
ресторанів, кафе, санаторіїв у великих порціях. Для 
реалізації цього задуму експерт підібрав обладнання і 
провів планування приміщення. 
Маємо намір співпрацювати з Йоахімом і надалі. Бу-
демо звертатися до Львівської ТПП за сприянням в 
організації другого приїзду експерта для введення в 
експлуатацію устаткування, яке він нам підбере у 
Німеччині, та налагодження виробничого процесу. Це 
дозволить розпочати експорт продукції. Звичайно, 
потрібно отримати європейський сертифікат щодо 
безпечності харчових продукції (ХАССП), правильно 
запакувати і маркувати. У цьому і буде полягати по-
дальша співпраця з німецьких експертом».   

якщо Ваш запит відповідає хоча б одному із наведених 
критеріїв:  
•  професійна порада для вирішення технічної, фінансової або 

організаційної проблеми;
•  професійна підготовка та підвищення кваліфікації 

співробітників;
• обмін досвідом для керівництва;
• підтримка під час реорганізації структури управління; 
•  допомога під час покращення якості чи введення нових 

стандартів;
•  нові ідеї для складання маркетингових концепцій чи бізнес-

планів;
–  експерти зможуть Вам 

допомогти…

контактна особа 
у львівській ТПП – 
Святослав чухрай
Тел.: +38 032 295 01 24
e-mail: inv@cci.lviv.ua



  товарні бетони та цементні розчини
  сухі стяжки та промислові підлоги
  надання послуг автобетононасоса
  виготовлення тротуарної плитки
  продаж щебіня та піску

вул. Зелена, 238б
м. львів, україна, 79035

вул. Городоцька (Тц "Метро")
м. львів, україна, 79040

+38 032 242 24 01
+38 032 242 24 02

www.mks-facade.com

status_mks@ukr.net
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Чи стають майбутні фахівці затребуваними на україн-
ському ринку праці? Адже інформаційне суспільство не-
впинно продукує нові вимоги до кількості й якості робочої 
сили, що почасти, на жаль, не корелюється з реальним ста-
ном освітянських справ. Як не парадоксально, але сьогодні 
високий рівень освіти молоді аж ніяк не завжди служить 
запорукою доброго працевлаштування. 

Важливою проблемою 
адаптації молоді на ринку 
праці є недостатня інфор-
мованість про навички по-
водження на ринку праці, 
про тенденції цього ринку, 
про форми працевлашту-
вання, про вимоги робо-
тодавця й т.д.  Деякі з цих 
проблем намагається вирі-
шити Львівська ТПП. Так, 
30 червня 2015 року в ЛТПП 

Львівська ТПП взяла 
участь у 25-му Ярмарку 
кар’єри «Тебе шукає робо-
та!», який щорічно орга-
нізовують Львів ський об-
ласний центр зайнятості, 
Національний університет 
«Львівська політехніка». 
Ярмарок кар’єри – до-
бра нагода тимчасово не-
працюючим та студентам 

пРоФесійна адаптаЦіЯ Молоді на РинкУ пРаЦі 

тебе шУкаЄ Робота!

екскУРсіЯ в палаті

відбувся тренінг «Профе-
сійна адаптація молоді на 
ринку праці». З-поміж пи-
тань, на які учасники отри-
мали відповідь – усі аспек-
ти «премудрості» пошуку 
роботи, започаткування 
власної справи, пошук ста-
жувань за кордоном, пошук 
грантів, написання про-
фесійного резюме, основи 
маркетингу / PR тощо.

Молодь – та група населен-
ня, яка більше, ніж інші, по-
терпає від безробіття і тому 
потребує не тільки належної 
освітньої підготовки, а й під-
тримки під час трудової адап-
тації й освоєння першого 

робочого місця. Проблема 
працевлаштування особли-
во гостро торкається тих, хто 
не має необхідних «зв'язків» 
та стажу роботи, адже майже 
в усіх установах, організаці-
ях та приватних структурах 

віддають перевагу людям із 
досвідом роботи, котрі на-
були певних навичок, а моло-
дим людям, за плечима яких 
лише теоретичні знання, 
здебільшого відмовляють у 
роботі.

молодь в дії!

ознайомитися зі станом 
місцевого ринку праці, 
поспілкуватися з пред-
ставниками фірм та ком-
паній, отримати максимум 
корисної інформації про 

специфіку пропонованої 
роботи, довідатися, які до-
даткові знання необхідно 
освоїти, щоб успішно по-
будувати кар’єру. Праце-
давці ж мають можливість 

оцінити фаховий рівень 
потенційних робітників, 
дібрати серед них найкра-
щі кандидатури та якіс-
но сформувати кадровий 
резерв. 

Працівники львівської ТПП ознайомили студентів львівського 
коледжу легкої промисловості київського національного 
університету технологій та дизайну зі структурою та функціями 
палати.
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ДоклаДна інформація - 
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КонтаКтні дані: німецько-український 
партнерський проект у сфері бізнесу 
др. андрій Янів
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Хто проводить? 
Український Центр Медіації 
академія промислово-торгової                                              
палати Мюнхена і Верхньої Баварії

Партнери проекту:
німецько-український партнерський проект у сфері бізнесу
делегація німецької економіки в Україні
Львівська торгово-промислова палата

Тривалість: 5 модулів, 220 годин

Сертифікат: академії промислово-торгової палати Мюнхена 
і Верхньої Баварії

Вперше за межами 
німеччини!

Відповідає стандартам 
німецького 

Федерального 
об’єднання 

МЕдіаЦіЯ (БM) 

Початок навчання – 
7 жовтня 2015 року


