
березень-квітень  2017

КУР’ЄР

ЛЬВІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ

Зовнішньоекономічний
www.lcci.com.ua

ІІІ МІЖНАРОДНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ
Соціальна відповідальність бізнесу
С. 3

ТРЕНДИ
10 пунктів маркетингової стратегії
для МСП
С. 13-14

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
Олена Полховська: 
«Створювати нове майбутнє разом»
С. 11-12

Плюс

     Міжнародна виставка харчової 
промисловості  
SIAL TORONTO 2017.........................с.4

   Salone Del Mobile.  
Milano 2017......................................с.4

  Плодоовочева виставка  
       «MACFRUT 2017»...............................с.5
  SES...................................................с.10
  Комерційні пропозиції..................с.23

Ві
дв

ід
ай

 са
йт

 па
ла

ти

«EAST INVEST 2»:  
ЯК ЕКСПОРТУВАТИ ПРОДУКЦІЮ ДО ЄС?

ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ 
«ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. 
ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ»

із різних країн світу і Укра-
їни зокрема, прагнуть екс-
портувати свою продукцію 
до ЄС, аби задовольнити 
споживчий попит. Проте 
іноді їм бракує інформації 
стосовно того, яким чи-
ном експортувати до ЄС 
відповідно до стандартів Продовження на с.6

Початок. Продовження на с. 18

Початок. Продовження на с.8

У попередньому номері ми 
з’ясували, що продукти 
отримують нові здібності, 
завдяки яким можуть від-
стежувати власний стан та 
оточення, а також переси-
лати отриману інформацію 
та отримувати недоступні 
раніше висновки щодо їх 
продуктивності та експлу-
атації. Таким чином, ко-
ристувачі можуть керува-
ти складними функціями 
продуктів з використан-
ням  численних функцій 
дистанційного доступу. 
У цьому номері розгляне-
мо, як використовуються 
надані дані для отримання 
нових здібностей та ство-
рення нових цінностей. 

Запрошуємо Вас до учас-
ті в Екологічному Форумі 
«Поводження з відходами. 
Цивілізаційні виклики», 
який  відбудеться у Львові 
19 квітня 2017 року.
Метою Форуму є просу-
вання в Україну передових 
світових технологій у сфе-
рі поводження з відхода-
ми, залучення інвестицій, 
сучасного обладнання, а 
також нетрадиційних під-
ходів до розв’язання даних 
проблем як на загально-
національному, так і регіо-
нальному рівнях. 
Серед учасників цьогоріч-
ного Форуму – представни-
ки Міністерства навколиш-
нього середовища Чеської 
республіки та  чеські під-
приємці, які працюють у 
сфері збирання відходів та 
їх переробки.

Європейського Союзу.
Серед учасників навчань 
– представники малих та 
середніх підприємств із 
агро продовольчого сектора 
та харчової промисловості 
Львівщини. 
У рамках Академії малого 
та середнього бізнесу було 

розглянуто наступне:
•  правова система Європей-

ського союзу та угоди про 
вільну торгівлю та їх зна-
чення на національному 
рівні;

•  як представити продукцію 
на ринку ЄС;

•  які вимоги до товарів, 

імпортованих до ЄС;
•  експортна готовність біз-

несу країн Східного парт-
нерства (EaР);

•  участь в торгових виставках, 
робота в мере  жі з потенцій-
ними біз  нес-партнерами.

27 лютого – 1 березня 2017 
в рамках проекту «East 
Invest 2» у готелі «Дністер» 
пройшли навчання для ма-
лих і середніх компаній з 
експортним потенціалом. 
Європейський Союз – най-
більший у світі спільний 
ринок. Багато підприємців 

У якості апробованого 
ефективного інструмента 
забезпечення стійкого роз-
витку компанії, в всьому 
світі отримала поширен-
ня концепція соціальної 
відповідальності бізнесу 
(СВБ). 
Львівська ТПП вже втре-
тє організовує конферен-
цію, у ході якої теоретики 

та практики обговорюва-
тимуть сучасні тенденції 
КСВ-розвитку в країні, з 
підприємцями, навчати-
муть бізнес, як правильно 
планувати та оцінювати 
зроблене.
Крім цього, на сторінках ЗК 
ми періодично публікуємо 
матеріали на тему СВБ. Сьо-
годні пропонуємо вашій 

увазі інтерв'ю з піонером 
КСВ-розвитку в Україні, 
керівником Центру «Роз-
виток корпоративної со-
ціальної відповідальності» 
– Мариною Саприкіною. 
Говоритимемо про специ-
фіку КСВ в країні, про пріо-
ритети та тенденції...

IT-IQ: 
ЯК РОЗУМНІ ПРОДУКТИ 
З ДОСТУПОМ ДО 
МЕРЕЖІ ЗМІНЮЮТЬ 
ПІДПРИЄМСТВА

СУЧАСНИЙ СВІТ ЖИВЕ В УМОВАХ ГОСТРИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ. 
САМЕ ТОМУ ВЕЛИЧЕЗНОГО ЗНАЧЕННЯ НАБУВАЮТЬ НОВІ ЕФЕКТИВНІ 

ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ. 

З питань участі звертайтесь: 
Людмила Горбачова
тел.: +38 032 295 01 25,
e-mail:  liudmyla@cci.lviv.ua
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ПОЧЕСНЕ КОНСУЛЬСТВО АВСТРІЇ 
ВІДНОВИЛО ДІЯЛЬНІСТЬ У ЛЬВОВІ

Український стартап SenStone 
— кулон, стильно виглядає 
та перетворює голосові но-
татки на текст.
Стартап запустили львів-
ські та київські винахідни-
ки. Гроші для запуску ви-
робництва  зібрали за два 

Господарський суд Львів-
ської області 9 березня 2017 
року розпочав проваджен-
ня у справі про банкрут-
ство єдиного в Україні ви-
робника електричних ламп 
– львівського заводу Іскра.
Рішення про початок про-
вадження у справі про бан-
крутство підприємства 
було прийнято за заявою 

представництва дозво  -
ли ть поглибити економіч-
ну, соціальну та культурну 

УКРАЇНСЬКИЙ ВИНАХІД кредитора – ТОВ Львів-
ський завод РЕМА.
Причинами порушення 
провадження у справі про 
банкрутство зазначено не-
виконання рішення Госпо-
дарського суду Львівської 
області від 15 березня 2016 
року по справі №914/3200/15. 
Загальна сума вимог креди-
тора становить 1,83 млн грн.

КИТАЙ ІНВЕСТУЄ $515 МЛН У РОЗВИТОК

САДІВНИЦТВА
УКРАЇНСЬКОГО 

дні на американському сай-
ті Kickstarter.
Вага кулона SenStone – мен-
ше 30 грамів. Заряд тримає 
три дні, а коштує трохи біль-
ше 100 доларів. Диво-дикто-
фон розпізнає 11 мов. Після 
того, як голосове послання 

У Львові до 25-річчя ди-
пломатичних відносин із 
Австрією відновлено ро-
боту Почесного консуль-
ства цієї країни.
Почесне консульство у 
Львові є п’ятим подібним 
дипломатичним представ-
ництвом Австрії в Україні 
після Чернівців, Одеси, Дні-
пра та Харкова. Відновлення 
діяльності дипломатичного 

Надзвичайний та Повноважний посол Австрії в Україні 
Герміне Поппеллер:
«Австрія співпрацює з Україною через міжнародні організа-
ції, зокрема, головує в ОБСЄ, яка прагне вирішення конфлік-
ту на сході України. Але також дуже важливою є співпраця 
між регіонами. Бо саме така співпраця дозволяє створити 
можливість, за якої люди починають краще розуміти один 
одного та ситуацію в окремих регіонах». 

Державна корпорація 
Китаю China Haisum 
Engineering, що займаєть-
ся розробкою і впрова-
дженням інфраструктур-
них проектів, має намір 
протягом наступних двох 
років інвестувати майже 
півмільйона доларів у роз-
виток української галузі 
садівництва. 
За словами голови Асо-
ціації «УКРСАДПРОМ» 
Дмитра Крошки, 170 млн 
доларів планується ске-
рувати на розвиток галузі 
переробки плодів, 30 млн 
доларів – на будівництво 
фруктосховищ і 120 млн 
доларів – на будівництво 

виробничо-логістичних 
комплексів.
Китайські партнери віді-
брали для фінансування 18 
проектів у 16 областях Укра-
їни. При цьому суми інвес-
тицій для кожного з них бу-
дуть коливатися від 200 тис. 
доларів до 25 млн доларів. 
Як зазначив генеральний 
директор департаменту з 
міжнародних зв’язків ки-
тайської корпорації Гонг 
Чжюн, вони зацікавлені у 
співпраці і готові поділити-
ся з Україною своїм досві-
дом у цій сфері.
«Ми готові надати фінансу-
вання для поліпшення ста-
ну українських корпорацій і 
населення в цілому шляхом 
співпраці, модернізації та 
будівництва нових об’єктів 
на території України», – ска-
зав він.
Китай наразі є одним з 
ключових торговельних 
партнерів України. Най-
більшою статтею україн-
ського експорту в Китай є 
продовольство.

отримає телефон, з ним далі 
можна працювати.
Розробники обіцяють ство-
рити мобільні додатки для 
свого пристрою. Додатки 
будуть доступні як для ґа-
джетів на ОС Android так і 
для iOS.

ПІДКОРЮЄ СВІТ

СУД РОЗПОЧАВ ПРОЦЕДУРУ 
БАНКРУТСТВА УКРАЇНСЬКОГО 

ВИРОБНИКА ЕЛЕКТРИЧНИХ ЛАМП

співпрацю між українською 
областю та альпійською 
країною.       
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22 БЕРЕЗНЯ 
2017 РОКУ 

о 10.00 
м. Львів, вул. 
Коперника, 15

Дзеркальна зала 
Палацу 

Потоцьких

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

ІII МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Тематичні напрямки конференції: 
  управління якістю та безпека продукту,

   відносини зі споживачами як невід’ємна частина стратегії і звітності  

з корпоративної соціальної відповідальності, 

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

   взаємовідносини із споживачами: як вони можуть впливати на компанію,  

права людини і робота із споживачами.
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Детальніше про захід на сайті Палати: www.lcci.com.ua

Партнери:

Інформаційна підтримка:

ЛЬВІВСЬКА 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 
ПАЛАТА

ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ТУРКІШЦЕНТРАЛ» 

вул. Пасічна, 39 Б/3, 
м. Львів, 79014
Директор – Ергюн АЧИКГЬОЗ
Тел.: +38 073 418 15 35
E-mail: 
turkishcentral@yahoo.com
Види діяльності: сільське 
господарство, вирощення 
зернових, олійних культур.

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛМ СИСТЕМС» 

вул. Туган-Барановського, 
16/6, м. Львів, 79005
Директор – Роксолана 
РОМАНИШИН
Тел.: +38 067 007 07 67
E-mail: info@lm-sys.com
Види діяльності: ремонт і 
технічне обслуговування 
машин і устаткування 
промислового призначення.

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОДЕКС БЕЗПЕКИ» 

вул. Шота Руставелі, 13, 
офіс 14, м. Львів, 79000
Директор – Ігор ПРОЦЬ

Тел.: +38 067 932 36 67
E-mail: igorov3@gmail.com
www.kodeks-bezpeky.com
Види діяльності: адвокатські, 
юридичні та охоронні послуги.

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«ФОРТЕМ» 

вул. Стороженка, 12/501, 
м. Львів, 79018
Директор – Михайло  
ТЕРЛЕЦЬКИЙ
Тел.: +38 032 239 55 35; 
+38 068 777 23 04
E-mail: fortem@i.ua
www.fortem.at.ua
Види діяльності: оптова 

торгівля деревиною, 
будівельними матеріалами 
та санітарно-технічним 
обладнанням.

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«ЛАКОР» 

вул. Промислова, 60, 
м. Львів, 79024
Директор – Мирослав БІЛИК
Тел.: +38 032 242 45 44
E-mail: lakor.lviv@gmail.com
www.lakor.com.ua
Вид діяльності: виробництво 
рекламно-сувенірної 
продукції.

НОВІ ЧЛЕНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП
ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БЮРО ВЕРІТАС 
СЕРТИФІКЕЙШН 
УКРАЇНА» 

вул. Водогінна, 2/226, 
м. Львів, 79017
Директор – Анатолій ЗВОН
Тел.: +38 044 354 16 00; 
+38 032 242 06 83
E-mail: lvivbvc@gmail.com
www.bureauveritas.com.ua
Види діяльності: сертифікація 
систем менеджменту.

ВІТАЄМО!

site logo
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Запрошуємо відвідати Ме-
блеву виставку-салон Salo-
ne Del Mobile 2017 в м. Мі-
лан, Італія.
Основні тематичні роз-
діли виставки: меблі для 

виробниче обладнання для 
харчової промисловості, 
тара, конвеєри для запо-
внення тари, етикетуван-
ня, упаковки, ресторанна 
справа.
Орієнтовна вартість по-
їздки (6 днів) на одну осо-
бу складає 3000 дол. США 
(еквівалент у гривнях по ко-
мерційному курсу на день 

віталень і спалень, ванних 
кімнат, кухні, дитячих кім-
нат, матраци, ліжка, білиз-
на для спалень, текстиль, 
матеріали для оздоблення 
стін, підлоги, освітлення 
та аксесуари, сучасний ди-
зайн меблів, оформлення 
інтер’єру, галузеві видання: 
журнали, газети та публіка-
ції, промислові об’єднання 
та організації.
В рамках виставки прово-
дитимуться розпродажі, 
покази продукції, різнома-
нітні семінари, форуми та 
інші заходи. 
Вартість поїздки 02.04.2017 

– 08.04.2017 (6 днів) складає 
500.00 євро, що включає: 
переїзд мікроавтобусом 
Volkswagen Caravella  Львів 
– Відень (Австрія) – Комо 
(Італія) – Мілан (Італія) – 
Комо (Італія) – Брно (Чехія) 
– Львів, проживання в дво-
місних номерах в ***зірко-
вих готелях, вхідні квитки 
на виставку, супровід.
Термін подання заявки до 
15.03.2017 року.

SALONE DEL MOBILE. MILANO 2017

МІЖНАРОДНА  ВИСТАВКА  ХАРЧОВОЇ  ПРОМИСЛОВОСТІ  SIAL  TORONTO  2017

ВИСТАВКА КИТАЙСЬКИХ ТОВАРІВ ТА ТОВАРОВИРОБНИКІВ 
«CHINA HOMELIFE SHOW 2017»

Контакти: Смірнова Тетяна
тел.: +38 032 276 46 13,
моб.: +38 067 109 84 45,  
e-mail: smirnova@cci.lviv.ua.

За додатковою інформацією 
звертайтесь за тел.:  
+30 032 276 46 13, 
+38 067 109 84 45. 

Контакти: Тарас Андрущак, 
Тетяна Смірнова
тел.: +38 032 276 46 13
+38 068 046 46 51, 
e-mail: taras@cci.lviv.ua
smirnova@cci.lviv.ua

Дата проведення: 
з 4 по 9 квітня 2017 року.

Місце проведення: 
м. Мілан, Італія.

Місце проведення: 
м. Торонто, Канада. 
Дата проведення: 
з 1 по 7 травня 2017 року. 

Дата проведення: 
6 по 8 червня 2017 року. 
Місце проведення:  
м. Варшава, Польща.

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

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

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

ментів та укладає відповідні 
договори про асоційоване 
членство в Асоціації та 
участь в Системі GS1, а також 
додаткові угоди до них;

  сприяє оформленню заявок 
щодо присвоєння та пере-
реєстрації ідентифікаційних 
номерів GS1;

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

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

ТА ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЇ, 
ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА ВСЕСВІТНІХ 

СТАНДАРТАХ GS1

оплати) та включає: авіа-
переліт (Львів-Торонто-
Львів), проживання у готелі  
в чотирьох- та двомісних 
номерах, страхування, вхід-
ний квиток на виставку, 
оформлення віз та екскурсії 
за програмою.
Про рішення приєдна-
тись до бізнес-делегації, 
просимо повідомити, 

заповнивши заявку на 
участь до 17.03.2017 року.
Це можна зробити на сай-
ті ЛТПП за лінком: http://
lcci.com.ua/events/event/
mizhnarodna-vystavka-
xarchovoji-promyslovosti-
sial-toronto-2017/
Заповнену заявку необхід-
но надіслати електронною 
поштою до Управління 
міжнародних економіч-
них зв’язків на адресу: 
smirnova@cci.lviv.ua 

SIAL Canada є однією най-
більших виставок харчової 
промисловості. Виставки 
SIAL проводяться у Фран-
ції, Китаї, ОАЕ, Бразилії. Це 
чудова можливість ознайо-
митися з місцевими ринка-
ми, розглянути пропозиції 
зарубіжних постачальни-
ків та обрати оптимальні 
рішення для свого бізнесу.
Тематичні розділи вистав-
ки: продукти харчування, 
напої, харчові інгредієнти, 

Запрошуємо:
  виробників, оптовиків, 

власників магазинів
 імпортерів і експортерів
  інвесторів, а також тих, 

хто шукає нові можли-
вості в бізнесі.

Виставка CHINA HOME-
LIFE SHOW 2017 це:
  1000 найкращих учасни-

ків, які забезпечують дер-
жавний контроль якості 

продукції;
  тисячі високоякісних то-

варів по конкурентними 
цінами.

Виставка China Homelife 
Show – це найкраща мож-
ливість для:
  налагодження прямих ді-

лових контактів з китай-
ськими компаніями;

     ознайомлення з найшир-
шим спектром пропон 
ваних послуг і товарів; 

  пошуку потрібного тор-
гового партнера з Китаю;

  отримання інформації 
та консультацій щодо 

двосторонньої співпраці;
  підписання перспектив-

них договорів;
  пошуку нових ідей і кон-

цепцій, які б зміцнили 
позиції Вашої компанії 
на ринку;

  спілкування з експерта-
ми на теми, пов'язані із 
співпрацею з китайськи-
ми компаніями.

Вартість участі 1 200 грн. з 
ПДВ.
У вартість входить пере-
їзд, проживання, сніданки, 
відвідання виставки. Віза 
оплачується додатково. 
Попередня програма 
поїз дки на сайті ЛТПП за 

посиланням: 
h t t p : / / l c c i . c o m . u a /
e v e nt s / e v e nt / v y s tav k a -
k y t a j s k y x - t o v a r i v - t a -
tovarovyrobnykiv-china-
homelife-show-2017/
Термін подання заявки до 
15.04.2017 року. 
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ВДОСКОНАЛИТИ 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ

ПЛОДООВОЧЕВА ВИСТАВКА «MACFRUT 2017»

НОВИНИ. ПАЛАТА

Запрошуємо Вас приєдна-
тись до складу делегації на 
наймасштабнішу в Європі 
плодоовочеву виставку 
MACFRUT 2017. 
Італійські технології в са-
дівництві є найбільш пере-
довими і ефективними в сві-
ті. Італія виступає головним 
джерелом інновацій в цій 
сфері. Саме тут можна огля-
нути продуктивні яблуне-
ві сади та ягідні плантації, 
придбати саджанці та інші 
елементи технологій.
Таким чином, виставка 
Macfrut 2017 – це унікальна 
можливість для встанов-
лення і розвитку контактів 
з лідируючими компанія-
ми однієї з найважливіших 

1 лютого 2017 року у 
ЛТПП пройшло засідан-
ня комітету з Зовнішньо-
економічної діяльності, 
присвячене роботі «єди-
ного вікна» на митниці.  
Засідання проходило у 
форматі «круглого сто-
лу» за участю начальника 
управління промисловос-
ті і підприємництва ЛОДА 
Андрія Кісери, заступни-
ка начальника Львівської 
митниці ДФС Андрія То-
дощука, заступника голо-
ви комітету з ЗЕД Марії 
Муляви  та віце-прези-
дента ЛТПП Володимира 
Коруда. 
Представників бізнесу 
хвилюють подальші пер-
спективи роботи «єдиного 
вікна», у разі якщо зросте 
кількість вантажів, які 

оформляються за такою 
процедурою, адже мит-
ниці надані дуже широкі 
часові рамки для коор-
динації часу проведення 
огляду вантажів контр-
олюючими органами. Ке-
рівництво митниці запев-
нило, що ці повноваження 
будуть використовувати-
ся максимально лояльно 
до представників бізнесу, 
але з урахуванням заван-
таженості контролюючих 
органів.
За результатами обго-
ворення всі учасники 
круглого вікна зійшлися 
на тому, що існуюча нор-
мативна база поки не дає 
можливості багатьом під-
приємствам скористати-
ся перевагами «єдиного 
вікна».

3 лютого 2017 року у ЛТПП було підписано План роботи 
об’єднання керівників ПТНЗ за галузевим спрямуван-
ням будівництво. Над розробкою навчальної програми 
понад рік працювала Асоціація будівельників спільно 
зі Ставропігійським вищим професійним училищем, 
Миколаївським професійним ліцеєм, ВПУ дизайну і бу-
дівництва та Вищим художнім професійним училищем.   

Ростислав Сорока, голова Регіональної ради підприєм-
ців у Львівській області:
«Побудова системи кадрового забезпечення є першочерго-
вим завданням. Для того, щоб вирішити проблему неста-
чі кваліфікованих фахівців на підприємствах Львівщини 
буде створена Кадрова біржа. Ніхто не може сказати, які 
спеціальності зараз потрібні. Керівники вишів та училищ 
не знають потреб ринку. Тому на цьому майданчику люди 
зможуть говорити про свої потреби». 

Дмитро Дегтяренко, заступник голови Асоціації буді-
вельників:
«Ми як Асоціація будівельників об’єднуємо виробників, вико-
навців робіт та експертів. Всі ми відчуваємо брак кваліфі-
кованих кадрів, які вміють працювати з сучасними мате-
ріалами. Адже нинішня система навчання давно застаріла 
і потребує оновлення. На базі вищих професійно-технічних 
училищ планується відкриття навчальних центрів, які 
готуватимуть спеціалістів до роботи на сучасному об-
ладнанні».

Контакти:
Смірнова Тетяна
тел.: +38 032-276 46 13
+38 067 1098445,  
e-mail: smirnova@cci.lviv.ua.

Тривалість 
бізнес-подорожі: 
08.05.-12.05.2017 (4 дні).

Місце проведення: 
Італія,  м. Ріміні 
(узбережжя 
Адріатичного моря).

MACFRUT – це найбільша плодоовочева виставка Італії, 
орієнтована на технології виробництва, доробки, переробки 
та зберігання овочів і фруктів, а також торгівлю і логістику в 
плодоовочевій сфері. Відвідування виставки буде цікаво як 
виробникам і переробникам плодоовочевої продукції, так і 
представникам оптової та роздрібної торгівлі.

плодоовочевих країн Єв-
ропи і світу.
Вартість подорожі – 
450.00 євро, що включає: 
авіапереліт Львів – Бо-
лонья – Болонья - Львів, 
трансфер в готель та з 

готелю, проживання в дво-
місному номері  ***зірково-
го готелю Carlton Beach на 
березі Адріатичного моря 4 
ночі, вхідний квиток на ви-

ставку, супровід.
Детальна інформація про 
виставку за посиланням: 
www.macfrut.com/en
Попередні заявки прийма-
ємо до 30.03.2017

ЯК ПРАЦЮЄ «ЄДИНЕ ВІКНО»?
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Люк Ван Луверен, старший радник по 
зв'язках з ЄС у Voka-ТПП Антверпена-Ваас-
ленду: 
«Моє завдання – це, перш за все, ознайомити 
учасників навчань зі спектром інформаційних 
джерел, пов'язаних  з веденням бізнесу з ЄС. 

Адже в українських експортерів досить часто виникають такі питання: чи 
існує мито на імпорт того чи іншого товару до ЄС; які документи необхідні 
для експорту товару; які вимоги ЄС до товару. Тому ми детально розглянемо 
законодавство ЄС в тій чи іншій галузі та в рамках індивідуальних консуль-
тацій на прикладі конкретного продукту, який буде експортуватись, проа-
налізуємо відповідні правила доступу до ринків  ЄС. Сподіваюсь, це дозволить 
українським підприємцям в майбутньому не боятись виходити на зовнішні 
ринки». 

«EAST INVEST 2»:  
ЯК ЕКСПОРТУВАТИ ПРОДУКЦІЮ ДО ЄС?

Продовження. Початок  на с.1

Другий захід, що відбувся 1-3 березня 
2017 року, включав практичний 
тренінг з обов’язкових вимог до 
конкретних груп харчових товарів 
та індивідуальних консультацій від 
європейського експерта Люка Ван 
Луверена, приїзд якого став можливим 
також завдяки проекту «East In-
vest 2». В результаті спілкування в 
рамках цих професійних консультацій 
одинадцять підприємств отримали 
не тільки перелік вимог саме 
до їх товару, а також алгоритми 
роботи з європейським харчовим 
законодавством для застосування у 
подальшій практиці. 

Володимир Коруд, віце-президент ЛТПП:
«Проект East Invest II, що реалізується за ініціативи Євро-
палати, спрямований на розвиток сприятливого бізнес-
середовища та конкурентоспроможності приватного 
сектора, а також на збільшення товаропотоку та інвес-
тицій між країнами ЄС та країнами Східного партнерства. 
Львівська ТПП є хорошим партнером цього проекту, і ,зва-
жаючи на те, що співпраця України з ЄС поглиблюється, 
виникає  потреба у навчаннях для підприємств, які хочуть 
експортувати свою продукцію до Європейського Союзу». 
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Наталія Шпирало, менеджер з маркетингу 
ТД «Бойчак»:
«Висловлюю вдячність ЛТПП та проекту East 
Invest 2 за професійну роботу в  організації 
заходу. Найбільше вразили компетенція та 
рівень обізнаності пана Люка Ван Луверена, 
експерта з Бельгії. Потрібно, щоб було більше 
заходів такого рівня із залученням професіона-
лів».

Проект East Invest 2 реалізується Європалатою у 
співпраці з Європейською Асоціацією малих та середніх 
підприємств (UAPME) у шести країнах Східного Партнерства 
(Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна). 
У поточному 2017 році Київ обраний для проведення у 
червні місяці підсумкової конференції проекту East Invest 
2, в результаті  якої будуть сформовані напрацювання від 
бізнесу та бізнес-асоціацій для подання до Урядів країн 
партнерства. 

Олександр Яворський,
директор департаментy кон-
курентоспроможності бізнесу 
Федерації роботодавців Украї-
ни: 
«Європейський союз об'єднує 28 
країн і є одним з найбільш великих 
світових ринків. В ЄС мешкає біль-
ше населення ніж у США та Росії 
разом. Тому, безперечно, європей-
ський ринок – це нові можливості 
для України в цілому. Що ж стосу-
ється українських виробників, то 
їм доведеться вкласти чималі 
кошти для переходу на євростан-
дарти і навчитись захищати 
власні інтереси на європейському 
ринку, де Україна матиме чимало 
конкурентів».

Доріс Рабетге, представник Асоціації європейських 
ремісничих, малих та середніх підприємств (UEAPME):
«Ми об’єднуємо роботодавців та представників малих 
та середніх підприємств, які зацікавлені у виході на ринок 
ЄС. Саме тому ми запросили тренерів, які максимально 
доступно пояснять регламенти ЄС, практичні аспекти 
та технічні стандарти для агропромислової та харчо-
вої продукції, а також детально проінструктують щодо 
участі в торгових виставках, роботи в мережі з потенцій-
ними бізнес-партнерами». 
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Пані Марино, на Ваш по-
гляд, соціальна відпо-
відальність компаній… 
це поняття, яке в нашій 
країні прийшло на зміну 
«шефству», «покращенню 
життя трудящих» радян-
ських держав?

О, це зовсім різні поняття. 
Соціальна відповідальність 
– це відповідальність ком-
паній за свій вплив на сус-
пільство в економічному, 
екологічному та соціально-
му аспектах. Ми називаємо 

МАРИНА САПРИКІНА:
«Соціальні проблеми, 
на які варто звертати 
увагу, компанії 
підкажуть її 
стейкхолдери»

це КСВ (корпоративна со-
ціальна від   по відаль ність). 
КСВ охоплює 7 сфер:

•     корпоративне  управління;
•    права людини;
•    трудові відносини;
•      відносини  зі  споживачами;
•     чесні операційні  практики;
•    довкілля;
•    розвиток громад.

Які особливості розвитку 
КСВ в пострадянських 
просторах та на Заході?
У порівнянні із Заходом, у 

нас ще йде процес станов-
лення КСВ. Тобто, там вже 
є норми та практики ком-
паній, є політика і законо-
давство. Але в Україні ми 
ще над цим працюємо. На-
приклад, багато компаній в 
Україні говорять про сплату 
податків як частину КСВ. В 
Європі компанії про це ні-
коли не говорять у такому 
аспекті. Також, відбуваєть-
ся становлення КСВ у ком-
панії: поки що вона більше 
нагадує благодійність. В ЄС 
– це системні і комплексні 

проекти, до яких долуча-
ються як представники 
компаній, так і  волонтери. 
Позиція КСВ-менеджера – 
достатньо важлива і цінна 
для компанії. У нас КСВ- 
менеджер – це  зазвичай 
людина, яка працює в PR-
департаменті і не завжди є 
самостійною в своїх рішен-
нях. І, звичайно, не можу не 
сказати про звітність. Дуже 
багато великих компаній 
готують КСВ-звіти. В Укра-
їні таких компаній ще мало.

Ви особисто розглядає-
те КСВ як альтернативу 
чи доповненням роботи 

Міністерства соціальної 
політики?

Розглядаю КСВ як не-
від’ємну частину розви-
тку бізнесу. Але бізнес не 
може замінити роботу мі-
ністерств. Вони повинні 
створювати межі для спри-
ятливої діяльності компа-
ній, а компанії мають про-
сувати свою КСВ у власній 
діяльності. Наприклад, те, 
як компанія спілкується з 
клієнтом, які послуги надає, 
чи може клієнт отримати 
фідбек – це все про КСВ. 
Історія з власного досвіду: 
отримую посилку, і бачу, що 

ПРО ВАЖЛИВІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ТА СОЦІАЛЬНОЇ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  БІЗНЕСУ, 
ПРО ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРАКТИКИ ЦЬОГО АСПЕКТУ РОБОТИ 
УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ – У РОЗМОВІ З КЕРІВНИКОМ 
ЦЕНТРУ «РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ» МАРИНОЮ САПРИКІНОЮ.

Проект «ДівчатаSTEM» поєднав жінок з бізнесу і молодих дівчат

Фото: прес-служба Центру «Роквиток Корпоративної соціальної відповідальності»        



ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ

9
березень-квітень,  2017

АКТУАЛЬНО

моє ім’я та по-батькові на-
писано невірно, прошу ви-
правити. А мені у відповідь: 
раніше Вас влаштовувало, 
що Ваші ініціали було напи-
сано невірно, а зараз – ні. До 
речі, процес виправлення 
зайняв рівно 20 секунд: ми 
більше дискутували з цього 
приводу. 

Які основні/актуальні  
КСВ-тенденції просте-
жуються у роботі  ук-
раїнських компаній 
сьогодні? Що для них є 
першочерговим?

Навколишнє середовище, 
робота зі співробітниками, 
підвищення рів ня їх задово-
лення та залучення в роботу 
компаній – це основ ні тенден-
ції КСВ сьогодні. Компанії 

розуміють, що за співробіт-
ників потрібно боротись. 
Тому IT-компанії роблять 
значний внесок в професій-
ний та особистий розвиток 
своїх співробітників. Але є 
й інші сектори. До прикладу, 
компанія ОККО нещодавно 
відкрила кімнату для дітей. 
Також, сьогодні компанії все 
більше залучають спожива-
чів до своїх ініціатив – на-
приклад, компанія Lenovo. 
Юридичні компанії практи-
кують про боно послуги. Так, 
компанія Jurimex не тільки 
допомагала своїми послуга-
ми Охматдиту, але також за-
початкувала нову ініціативу 
з прозорості будівництва.

Яким чином мікро- та 
малий бізнес може бути 
максимально соціально 

будуть: трудові відносини, 
робота зі споживачами, 
якість продуктів і обслу-
говування, поводження з 
відходами. 

Чим  живе  Центр сьогодні?

У Центру залишились чоти-
ри основні напрями роботи, 
проте, ми дещо розшири-
лись за такими напрямами: 
1) Популяризація КСВ;
2)  Бізнес-університети, в то-

му числі «Кар’єрний хаб»;
3) Напрям STEM;

більше.
По-третє, це втілення Цілей 
Сталого розвитку ООН в 
роботу своєї компанії і ро-
бота з топ-менеджерами. Я 
впевнена, що в Україні  є свої 
візіонери-топи і ми хочемо 
їх знайти, адже саме вони 
рухають сталі інновації.

Як правильно обрати для 
компанії вирішення певних 
соціальних проблем? На що 
слід звертати увагу?

У рамках конференції, яка 
Конференція «Жінки в STEM: від мрії до дії» мала на меті розкрити лідерський потенціал жінок

Представниці українських шкіл переймають бізнес-досвід з розвитку навичок емоційного інтелекту, лідерства та мотивації

4)  Нефінансова звітність 
муніципалітетів.

Також, хотіла б відзначити 
проект «Дівчата STEM».  В 
рамках його роботи успіш-
ні бізнес-леді є менторами 
для молодих дівчат. Це – 
Олександра Альхімович, 
директор компанії Luxoft, 
та Олена Лопушенко, керів-
ник департаменту аналізу і 
розвитку рішень SAP.

Що цікавого можете за-
пропонувати західноукра-
їнським підприємствам?

Західна Україна, зокрема 
Львів відомі розвитком IT, 
тому ми запрошуємо до 
STEM коаліції, а жінок з IT 
сфери – до програми «Ді-
вчата STEM».
По-друге, розробка КСВ-
страте гій та підготовка 
КСВ-звітів. Вже є декілька 
компаній, які так роблять. 
Наприклад, ОККО та При-
карпаттяобленерго. Неза-
баром до цих компаній до-
лучиться і SoftServe. Вірю, 
що таких компаній буде 

відбудеться у Львові 22 бе-
резня, ми проведемо тренінг 
з розробки КСВ-стратегії. 
Там розповімо про основні 
кроки для розробки і виді-
лення КСВ-стратегії, а це 
– не тільки соціальні питан-
ня. Розкрию Вам головний 
секрет, про який більше 
розкажемо на тренінгу: це 
виділення/виокремлення 
і розмови зі своїми стейк-
холдерами. Саме вони ма-
ють порадити компанії, 
на які соціальні проблеми 
потрібно звернути увагу. 
Стейкхолдери бувають як 
внутрішні (напр., співро-
бітники), так і зовнішні 
(громади, партнери).

Чи є в Україні бренди, які од-
нозначно можна назвати 
соціально відповідальними?

Це питання завжди ставить 
мене в глухий кут. Щоб ска-
зати таке про компанію, 
потрібно попрацювати в 
ній. Але є соціально відпо-
відальні практики, якими 
українські компанії можуть 

відповідальним? Як цього 
досягти?

Мікро- і малому бізнесу 
потрібно визначити своїх 
основних стейкхолдерів та  
головні  напрямки співпраці 
з ними.  Наприклад, якщо це 
невеличка кав’ярня, то пер-
шочерговими питаннями 

Фото: прес-служба Центру «Роквиток Корпоративної соціальної відповідальності»        
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і безпека продукту, право 
споживача на отримання 
інформації про продукцію, 
освіта споживачів, стале 
споживання, конфіденцій-
ність даних та багато інших.

Хто на підприємстві по-
винен займатись КСВ і які 
знання та навики для цьо-
го потрібні?

Має бути окрема людина, 
оскільки вона  розглядає  
чимало питань і відповідати 
на них. Що вона має знати? 
Багато чого, адже це постій-
на комплексна робота.

Що Ви б побажали укра-
їнським підприємцям 
сьо  годні?

У мене є одне важливе по-
бажання: знати і слухати 
своїх стейкхолдерів. Вони – 
ваш інструмент мінімізації 
нефінансових ризиків, ін-
струмент інновацій і ефек-
тивного розвитку бізнесу. А 
друга порада – частіше ор-
ганізовуйте зустрічі різних 
департаментів і обговорюй-
те КСВ-питання.

Дякую за розмову!

Юрій Булик

ЗА ЩО ВІДПОВІДАЄ КСВ-МЕНЕДЖЕР КОМПАНІЇ?

АСПЕКТ НАВИКИ І ВМІННЯ

1. КСВ-стратегія та КСВ-цілі

•        Знання про КСВ, макро- і мікроекономіку, про бізнес-
процеси, специфіку роботи громадського сектора;  

•        Англійська мова, 
•        Практика середньострокового планування 

2. План дій з КСВ

•       Бути агентом змін 
•       Управління інноваціями, креативний підхід
•       Управління процесами стійкого розвитку
•       Антикризове управління

3. КСВ-показники •        Управління проектами, у т.ч. крос-функціональними

4. Забезпечення роботи 
Комітету з КСВ

•        Підтримка бізнес-підрозділів
•        Вміння створювати та представляти

5. КСВ-Бюджет •        Знання фінансового менеджмент

6. «Втягування» 
співробітників

•        Знання про комунікації, в т.ч. про внутрішні комунікації

7. Оцінка ефективності •        Знання з оцінки проектів

8. КСВ-комунікація
Представлення компанії назовні, комунікативні навики, 
stakeholder management

Напрацювання Центру  «Розвиток КСВ» ©

ПРОПОНУЄМО ВИКОРИСТАТИ НІМЕЦЬКИЙ 
ДОСВІД У ВАШОМУ БІЗНЕСІ

Контактна особа: 
Тарас Андрущак
e-mail: taras@cci.lviv.ua
тел. +38 032 276 46 13
моб.: +38 063 393 66 28

SES (Служба Старших Екс-
пертів) – це фонд німецької 
економіки з міжнародного 
співробітництва. Служба 
була створена під егідою Ні-
мецького об’єднання тор-
гово-промислових палат 
(DIHK) при фінансовій під-
тримці Федерального мініс-
терства економічного співро-
бітництва і розвитку (BMZ). 
З 1983 року було проведено 
більше 23000 проектів у 160 
країнах світу. 
Проблеми, які вирішують ні-
мецькі експерти, полягають, 
в першу чергу, у підвищенні 
кваліфікації персоналу і на-
данні практичної допомоги 
при вирішенні задач технічно-
го і організаційного характеру: 
удосконалення виробництва, 
підвищення якості, розробка 
сучасних концепцій збуту і 
маркетингу, модернізації ви-
робництва. До числа пріори-
тетних завдань – допомога у 
розробці бізнес-планів, під-
готовка підприємства до сер-
тифікації по системі ISO-9000, 
рекомендації з купівлі необхід-
ного обладнання і матеріалів. 
Цільовою групою є підприєм-
ства з кількістю працюючих 
до 1000 осіб.
В базі SES зареєстровано 
близько 10000 експертів. Це 

висококваліфіковані спеціа-
лісти, котрі працюють на гро-
мадських засадах, із більш ніж 
50 галузей народного госпо-
дарства: від електротехніки і 
машинобудування, сільського 
господарства, хімії і енергети-
ки до харчової промисловості. 
Німецька сторона здійснює 
часткове фінансування цієї 
програми (авіапереліт, стра-
хування), однак запрошуючи 
потрібного вам експерта, ви 
самостійно маєте забезпечи-
ти проживання, харчування і 
кишенькові витрати (5 євро/
день). Час роботи такого екс-
перта на вашому підприємстві 
– від трьох тижнів до шести 
місяців.
У разі вашої зацікавленості 
звертайтеся у Львівську ТПП. 
Ми допоможемо Вам оформи-
ти заявку на експерта, у кон-
такті з центральним офісом 
SES, підберемо Вам необхідну 
кандидатуру.

Безумовно. Це, в першу 
чергу, стосується відносин 
зі споживачами та вклю-
чає багато питань: якість 

Проком з університетами.

Чи якість продукту/по-
слуги є частиною СВБ?

пишатися. Це – корпора-
тивний проект для людей 
з поганим слухом компанії 
Lifecell та робота компанії 

Фото: прес-служба Центру «Роквиток Корпоративної соціальної відповідальності»        
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Українська Партнерська 
Платформа «The Bright 
Side of Ukraine» є офіцій-
ниим партнером проекту 
GIZ програми Федераль-
ного міністерства еконо-
міки та енергетики для 
управлінських кадрів 
Німеччина – Україна: 
«Fit for Partnership with 
Germany». Про історію 
створення та розвиток 
УПП GIZ  у розмові з її ко-
ординаторами – Оленою 
Полховською та Олексан-
дром Алешко.

З чого починався ство-
рення та розвиток УПП 
GIZ?

О. П.:  Все почалось із ініці-
ативи випускників програ-
ми «Fit for partnership with 
Germany». Ми побачили 
потенціал бізнесу у ефек-
тивності взаємозв’язків 
випускників цієї програ-
ми як в Україні, так і за 
кордоном. Тому, для того, 
щоб показати нові можли-
вості для розвитку малого 
та середнього бізнесу ми  

вирішили зосередитись на  
проведенні бізнес-майсте-
рень, тренінгів, майстер-
класів та ін. 

О. А.: УПП «The Bright Side 
of Ukraine»  була створена 
на початку 2016 року. Ви-
пускники проекту GIZ 
«Fit for partnership with 
Germany» вирішили ство-
рити комунікаційний про-
стір нового зразка, який би 
відповідав викликам на-
шого часу. Саме принципи 
відкритості та проектно 

орієнтованого підходу, 
на яких будувалась УПП, 
створили умови для за-
лучення великого числа її 
членів, від представників 
малого та середнього біз-
несу, громадських органі-
зацій, асоціацій, ТПП  до 
міських влад та обласних 
адміністрацій.    

Які цілі ви ставите? Що 
буде успішним прикладом 
Вашої роботи?

О. П.: Найголовніше – це 

збільшення прибутку 
підприємств та пошук 
партнерів для реалізації 
спільних проектів. Дуже 
важливо думати й діяти 
разом, разом створювати 
нове майбутнє.

О. А.: Одна із стратегічних 
цілей полягає в створенні 
простору відкритості та 
рівної співпраці в рамках 
реалізації спільних про-
ектів. Ми орієнтуємось 
на можливості. Так, один 
з наших проектів «Школа 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

«СТВОРЮВАТИ НОВЕ МАЙБУТНЄ РАЗОМ»
ОЛЕНА ПОЛХОВСЬКА: 

Фото: прес-служба  Української партнерської платформи проекту GIZ
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вивчення майбутнього», 
яка зараз знаходиться на 
стадії розробки, буде на-
правлена саме на вивчення 
майбутнього, на зміни, які 
відбудуться в суспільстві та 
економіці.

Серед аспектів Вашої ді-
яльності – забезпечення 
програми підтримки вихо-
ду підприємств на зовнішні 
ринки. Які саме завдання 
допомагає вирішити дана 
програма?

О. П.: Програма – своєрідна 
бізнес-місія, основне завдан-
ня якої – вивести українські 
підприємства на ринок Ні-
меччини, а також допомог-
ти закупити обладнання, 
матеріали або продати влас-
ну продукцію. Українська 
Партнерська Платформа 
популяризує саму програму, 
на наших бізнес- майстернях 
ми розказуємо про її особли-
вості, про те, як знайти парт-
нерів, приготуватися до по-
їздки та ділимось історіями 
успішних випускників.

О. А.: Дана програма допо-
магає нівелювати ризики 
які завжди існують при роз-
ширенні бізнесу, особливо 
коли це розширення стосу-
ється зовнішньоекономіч-
ної діяльності. Саме проект 
GIZ «Fit for partnership with 
Germany» надає реальну 
практичну допомогу укра-
їнським підприємствам, 
які мають на меті співп-
рацювати з представни-
ками німецького бізнесу. 

Офіс програми 
«Fit for Partnership with 
Germany» в Україні: 
м. Київ, 
вул. Велика 
Васильківська 
(Червоноармійська) 
№44, оф. 5
Тел.:  +38 044 228 42 53

Цілі і завдання проекту «Fit for partnership with Germany»:
•    створення умов і можливостей для розвитку 

коопераційних зв'язків із зарубіжними партнерами-
учасниками проекту «Open Up New Markets»;

•     створення ефективного комунікаційного простору, що 
об'єднує учасників проекту «Open Up New Markets»;

•   створення відкритих нетворкінгових майданчиків на 
базі країн учасниць-проекту і випускників програми GIZ 
«Fit for partnership with Germany» з 19 країн;

•    розвиток горизонтальних зв'язків між учасниками 
проекту «Open Up New Markets»;

•    сприяння підприємствам країн-учасниць проекту в 
виході на нові ринки;

•    просування програми GIZ «Fit for partnership with 
Germany» в країнах-учасницях проекту «Open Up New 

Учасники проекту GIZ 
«Fit for partnership with 
Germany» отримують ін-
формаційну, тренінгову та 
консалтингову підтримку. 
Але у своїй роботі ми не об-
межуємося підтримкою ко-
операції тільки з Німеччи-
ною. Один з наших проектів 
«Open Up New Markets» по-
кликаний об'єднати випус-
кників з 19 країн, в яких пра-
цює програма GIZ «Fit for 
partnership with Germany», 

та створити майданчик для 
їх комунікації, обміну досві-
дом, ідеями, проектами, і, як 
наслідок –  дати поштовх до 
розвитку зовнішньоеко-
номічних коопераційних 
зв'язків між країнами-учас-
ницями проекту.

Цілі і завдання проекту:
• створення умов і мож-
ливостей для розвитку 
коопераційних зв'язків із 
зарубіжними партнерами-
учасниками проекту «Open 
Up New Markets»;
• створення ефективного 
комунікаційного просто-
ру, що об'єднує учасників 
проекту «Open Up New 
Markets»;
•  створення відкритих не-
творкінгових майданчиків 
на базі країн учасниць-про-
екту і випускників програ-
ми GIZ «Fit for partnership 
with Germany» з 19 країн;
• розвиток горизонталь-
них зв'язків між учасника-
ми проекту «Open Up New 
Markets»;
•  сприяння підприємствам 
країн-учасниць проекту в 
виході на нові ринки;
• просування програми 
GIZ «Fit for partnership with 
Germany» в країнах-учас-
ницях проекту «Open Up 
New Markets».
   
В рамках роботи Україн-
ської партнерської плат-
форми проекту GIZ був 
розроблений проект для 
Торгово-промислових па-
лат України «Up services 
ТПП». Які цілі і завдання 
цього проекту?

О. П.: Серед цілей і завдань 
проекту – створення умов і 
можливостей для Торгово-
Промислових палат Украї-
ни по:
• переходу на більш якісний 
рівень надання послуг під-
приємствам членам ТПП;
• актуалізації, і розширен-
ню пакету сервісів які про-
понують ТПП;
• впровадженню європей-
ського досвіду функціону-
вання ТПП;
• створенню ефективного 

комунікаційного просто-
ру, що об'єднує всіх членів 
ТПП;
• розвитку стійких гори-
зонтальних зав’язків між 
Торгово-Промисловими 
палатами України які є 
учасниками проекту «Up 
Services ТПП».

Чи сформована концеп-
ція розвитку Української 
партнерської платформи 
як основи для стимулю-
вання міжрегіонального і 
міжнародного співробіт-
ництва платформ?

О. А.: Так. Концепція УПП 
«The Bright Side of Ukraine» 
сформувалася як відкрите 
співтовариство однодум-
ців, готових до співпраці 
для вирішення різних бізне-
сових і соціальних завдань, 
шляхом обміну досвідом, 
спільної розробки та реалі-
зації актуальних проектів 
різної спрямованості.

На яких напрямках пода-
льшого розвитку планує-
те зосередитись?

О. П.: На сьогодні УПП «The 
Bright Side of Ukraine» пра-
цює над реалізацією на-
ступних проектів:
•  LEVEL UP «Школа соці-

ального ліфтингу»
• Академія досвіду
• OPEN UP NEW MARKETS
• UP SERVICES ТПП
• UP Стратегії розвитку міст
• UP іміджів міст
• «Школа вивчення май - 
     бутнього»
• Соціальний проект «Ох - 
     ма тдит»

Дякую, 
Ірина Стельмах

Фото: прес-служба  Української партнерської платформи проекту GIZ
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СТРАТЕГІЯ І ПЛАН МАРКЕТИНГУ

Досить сподіватися на удачу 
чи натхнення. Маркетинг 
сьогодні – не стільки твор-
чість, скільки чіткий науко-
вий підхід. І чим скоріше ви 
створите стратегію і план, 
тим ефективніше зможе-
те витрачати свої кошти. 
Основна ціль маркетингу – 
збільшення доходів (через 
залучення більшої кількості 
нових клієнтів і збільшення 
повторних покупок). Без де-
тального плану ви ризику-
єте дарма витратити гроші 
на хаотичні активності, що 

розподілити завдання та 
жорстко контролювати ви-
конання. Оптимальний ва-
ріант – звернутися до про-
фесійного консультанта, 
який зробить базову роботу 
і допоможе впровадити в дію 
усі потрібні процеси.

серед американських малих 
компаній 70% планують 
цього року використовува-
ти соцмережі для просуван-
ня своїх товарів та послуг. 
При цьому, 56% власників 
малого бізнесу планують у 
2017 збільшити бюджети «на 
Цукерберга». Тому не варто 
боятися, що Facebook – це 
короткочасний тренд, який 
ось-ось загнеться. Якщо ви 
вже присутні у соцмережах, 
то саме час починати бойові 
дії, а не просто час від часу 

10 ПУНКТІВ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ, 
ЯКІ МАЄ ПЕРЕВІРИТИ КОЖЕН ВЛАСНИК МАЛОГО БІЗНЕСУ

НАСТАЛИ НЕ НАЙЛЕГШІ ЧАСИ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОГО МАЛОГО БІЗНЕСУ. КОЖЕН ВЛАСНИК 
МАЄ ЩОДНЯ ВИРІШУВАТИ ДЕСЯТКИ ГАРЯЧИХ ПИТАНЬ – ВІД ПРОБЛЕМ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ДО 

СПІЛКУВАННЯ З ПОДАТКОВОЮ. ТОМУ ДУЖЕ ЧАСТО МАРКЕТИНГ КОМПАНІЇ ЗАЛИШАЄТЬСЯ БЕЗ УВАГИ 
АБО ОТРИМУЄ ЧАС І КОШТИ ЗА ЗАЛИШКОВИМ ПРИНЦИПОМ. НА ЩО Ж ВАРТО ВИТРАТИТИ ТАКИЙ ДЕФІ-

ЦИТНИЙ ЧАС ВЛАСНИКАМ МАЛОГО БІЗНЕСУ У 2017 РОЦІ?

САЙТ КОМПАНІЇ

Як не прикро, але сайти-ві-
зитки більше не в моді. Осно-
вне завдання сучасного 
сайту – збільшення продаж. 
Для цього варто потренува-
тися з розробкою лендінгів, 
основним завданням яких є 
збір лідів і перетворення їх 
на клієнтів. Програма-міні-
мум: просто зараз зайдіть 
на свій сайт з мобільного 
і подивіться, як він вигля-
дає. Якщо з екрану на вас 
дивиться щось не дуже зро-
зуміле, хоч і зроблене всього 
кілька років тому, – пла-
нуйте зміни якнайшвидше. 
Пам’ятайте, що навіть най-
кращий розробник сайтів 
не зробить «цукерочку» 

без чіткого завдання і ва-
шої участі. Готуючи кон-
тент для сайту, відразу ду-
майте про SEO, пошукову 
оптимізацію.

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Не знаю, як в Україні, але 

не наблизять вас до мети. 
Найкраще – самостійно 
закласти річний план дій, 
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полегшити життя своїх 
клієнтів. Спробуйте про-
сто сьогодні: зніміть неве-
личке відео, познайомте 
клієнтів зі своїм персона-
лом, покажіть їм свій офіс, 
продемонструйте, як ви 
допомагаєте вирішувати 
їх проблеми. Показуйте 
свій товар, розповідайте 
про нього осо бисто, при-
слухайтесь до відгуків 
клієнтів. Спробуйте – і 
ви зрозумієте, що це зо-
всім не так страшно, як 
здається. Хто знає, мож-
ливо, ви чи хтось з ваших 
працівників відкриє в собі 
талант і одного дня стане 
зіркою YouTube.

БАЗА КЛІЄНТІВ

Подумайте, у якому стані 
ви зберігаєте один з най-
цінніших активів компанії 
– свою клієнтську базу. Яку 
інформацію ви маєте про 
покупців? Як ви її вико-
ристовуєте? Тут прихована 
маса можливостей, які гріх 
не використовувати у ви-
сококонкурентному світі. 
Якщо всі контакти хова-
ються у вашій власній по-
штовій скриньці чи в excel-
таблиці, то, можливо, саме 
зараз настав час, щоб все 
це впорядкувати. Стосовно 
нових клієнтів – варто за-
мислитися над тим, які про-
цеси змінити, щоб ви могли 
отримувати необхідну ін-
формацію про них, яку по-
тім ефективно використа-
єте для повторних покупок 
чи рекомендацій.

E-MAIL-МАРКЕТИНГ

Цей пункт тісно пов'язаний 
з попереднім і показує 
гарний приклад ефектив-
ності. Розсилки – один з 
найдешевших способів 
кон тактувати з клієнтами 
та отримувати бажаний 
результат. Принаймні так 
вважає 68% американських 
компаній, які надали цьому 
пункту перше місце серед 

цей негатив. Це набагато 
легше, ніж потім збирати 
негативні відгуки по всій 
мережі. Для цього ви має-
те зробити так, щоб кожен 
клієнт міг легко і швидко 
залишити свій відгук після 
кожної взаємодії з компа-
нією. Це може бути дзві-
нок, мейл чи інший спосіб 
оперативного отримання 
інформації безпосередньо  
від клієнта.

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (КСО)

Робити щось корисне 
можна не тільки для по-
тенційних клієнтів з суто 
приземлених мотивів. За-
робіть собі довгострокову 
перевагу в очах широкої 
аудиторії (своїх стейкхол-
дерів) через добрі і корисні 
справи. КСО не варто плу-
тати із благодійністю, тож 

ділитися картинками. Для 
цього вам знадобиться гар-
ний контент-план (який має 
вийти з нашого пункту 1, а 
не навпаки), конкретні цілі і 
людина, яка буде за них від-
повідати. Не тіште себе ілю-
зіями про силу органічного 
охоплення постів. Якщо у 
вас уже третій рік поспіль 
сторінка ніяк не набере 
більше 30/300/3000 фолове-
рів, то варто знайти досвід-
ченого SMM-менеджера.

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Згадайте, коли востаннє 
ви оновлювали свій блог? 
Між іншим, впевнена, 
що вам є що сказати спо-
живачам. Не соромтеся 
розповідати клієнтам не 
тільки про свої успіхи, а й 
про поразки. Формулюйте 
емоційні зв’язки з клієн-
тами. Розповідайте істо-
рії, живіть разом із ними. 
Знайдіть час і помічника, 
який допоможе вам запи-
сати, оформити і правиль-
но розмістити все, що ви 
хочете сказати. Якісний 
контент допоможе вам за-
лучити, навчити і зберег-
ти своїх клієнтів, то ж не 
нехтуйте ним.

ВІДЕО-КОНТЕНТ

Досить чекати кращих ча-
сів, адже у кожного з нас 
вже є смартфон із камерою, 
яка дає змогу знімати відео 
цілком пристойної якості. 
Люди люблять дивити-
ся відео, а вам важливо 

інших маркетингових ак-
тивностей за ROI (прибут-
ком на інвестований капі-
тал) (дані Gigaom Research, 
2015). Але в цій справі важ-
лива не кількість, а якість, 
адже стати спамом може 
кожний, а підготувати 
дійсно цікавий і корисний 
лист не так вже й просто 
(дивись пункт 5 – Контент).

КОНТРОЛЬ
ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сьогодні клієнтам скар-
житися легко, для цього ко-
жен, як мінімум, має влас-
ний профіль на Фейсбуці, 
а як максимум – залишить 
відгук на тематичних ре-
сурсах, вашій ФБ-сторінці 
та на сайті. Але вам важли-
во почути першим, якщо 
клієнт чимось незадоволе-
ний, і швиденько усунути 

КОРИСТЬ

У час матеріальної культу-
ри так приємно, коли хтось 
запропонує тобі щось по-
трібне за безцінь, чи не так? 
Чому б не дати потенційно-
му клієнтові щось корисне, 
щоб він швидше став ва-
шим? Наприклад, запропо-
нуйте завантажити якийсь 
цікавий матеріал з вашого 
сайту після короткої реє-
страції (книгу, посібник, 
інфографіку чи відкрийте 
доступ до навчальних відео 
і т.д.). Так роблять чимало 
закордонних компаній. Ви 
можете отримати ще один 
умовний плюсик від клієн-
та і як бонус – його контак-
тні дані (не забудьте його 
відразу ж використати в 
пункті 7 і подякувати за 
реєстрацію).

варто заздалегідь запла-
нувати, на які саме напря-
ми компанія спрямує свої 
зусилля. Найкраще, якщо 
програма КСО буде базу-
ватися на ваших перевагах 
та досвіді, про які ніколи не 
буде зайвим нагадати. Як у 
нас кажуть – «сам себе не 
похвалиш…».
Цифрове майбутнє вже зо-
всім поруч, тому дуже ра-
джу не відкладати реаліза-
цію хоча б декількох з вище 
перерахованих пунктів. 
Обирайте те, що виклика-
ло у вас найбільший відгук 
і – вперед! У цій справі, як і 
в усіх інших, головне – по-
чати. Тому  шукайте одно-
думців і насолоджуйтеся 
тим, що ви на хвилі!

Ольга Ільюхіна
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ЕКОЛОГІЯ

У Європейському Союзі 
відбулась економічна рево-
люція, яку ми в Україні не 
помітили. Трохи більше як 
рік тому – 2 листопада 2015 
року – ЄС прийняв пакет 
документів, спрямованих 
на перехід до так званої 
«економіки замкнутого ци-
клу». Сьогодні ці законо-
давчі ініціативи починають 
перетворюватися у кон-
кретні законодавчі норми, 
обов’язкові для виконання 
кожною країною.
Головна мета переходу до 
нової парадигми економіки 
замкнутого циклу – під-
вищити конкуренто-
спроможність на 
світовому ринку, 
сприяти стало-
му економічно-
му зростанню 
та створенню 
нових робочих 
місць. Все це 
Європейський 
Союз збирається 
зробити за рахунок 
перегляду політики по-
водження з побутовими 
відходами.
Основна ідея економіки 
зам кнутого циклу полягає у 
тому, щоб роздільно збирати 
усі побутові відходи, які по-
винні слугувати сировиною 
для нового виробничого ци-
клу. Таким чином буде вті-
люватися і екологічна мета 
– зменшення забруднення 
навколишнього середови-
ща, і економічна – зменшен-
ня видобутку та імпорту 
природних ресурсів, части-
ну яких замінять відходи. 
Ось до чого конкретно зби-
раються прийти у ЄС:
• Досягти рівня утилізації 
твердих побутових відходів 
на рівні не меншому як 65% 
до 2030 року;
• Побудувати до 2030 року 
систему, яка утилізуватиме 

ПОБУТОВІ ВІДХОДИ: 
УКРАЇНА ЗАСТРЯГЛА У БОЛОТІ МІЖ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ РЕФОРМАМИ І СТАРИМИ СХЕМАМИ

75% усіх відходів упаковки;
• У 2030 році вивозити на 
звалища лише 10% побуто-
вих відходів і менше;
• Заборонити вивозити на 
полігони відходи, які були 
окремо зібрані;
• Просувати економічні ін-
струменти, які б ставили 
бар'єри на шляху вивозу від-
ходів на звалища;
• Спростити і уніфікувати 
вартість переробки відходів 
на всій території ЄС;
• Втілити конкретні заходи 
щодо сприяння повторному 
використанню і стимулю-
вання промислового симбі-
озу, який полягає у тому, щоб 
відходи однієї галузі стали 
сировиною в іншій галузі;
• Створити економічні сти-
мули для виробників, які б 

змусили постачати на ринок 
тільки продукцію з екологіч-
ним дизайном, тобто про-
дукцію, яка після того як від-
служить свій термін, легко 
піддавалася повторній пе-
реробці чи відновленню та 
повторному використанню.
У документах Єврокомі-
сії, якими обґрунтовується 
перехід на економіку за-
мкнутого циклу, фігурують 
дані про те, що у ЄС 43% 
муніципальних відходів 
переробляються, а 31% ви-
возяться на полігони і 26% 
спалюються. Тобто ЄС зби-
рається підвищити рівень 
переробки побутових від-
ходів на 22% процентних 
пункти – з 43% до 65% у 2030 
р., тобто через 13 років. Тут 
треба обов’язково додати, 
що вказане підвищення по-
винне бути досягнуто за ра-
хунок нових країн-членів та 
деяких інших, які роками не 
вирішували проблему по-
водження з відходами. Ця 

нерівномірність переробки 
вражаюча.

Якщо на 2011 рік шість дер-
жав-членів вивозили на 
звалища менше 3% їх побу-
тових відходів, то у решти 18 
країн понад 50% комуналь-
них відходів потрапляло на 
звалища, а в деяких країнах 
і понад 90%! Тобто Україна 
знаходиться практично у та-
кому ж стані, як деякі країни 
ЄС. Тільки з однією різни-
цею. Країни-«аутсайдери» 
почали рух до вирівнюван-
ня своїх показників з країна-
ми «лідерами», прийнявши 
спільні цілі, а Україна – ні.

А ЩО Ж УКРАЇНА НА ЦЬОМУ ТЛІ?

Одні політичні інституції не 
мають достатньо політичної 
волі, щоб впроваджувати ре-
форми. Інші не хочуть поли-
шати «кормушки». З одного 
боку, Міністерство екології 
України за допомогою і на 

ДО ЧОГО КОНКРЕТНО ЗБИРАЮТЬСЯ ПРИЙТИ У ЕС, РЕАЛІЗУЮЧИ ІДЕЮ 
ЕКОНОМІКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛУ? ТА ЩО Ж УКРАЇНА НА ЦЬОМУ ТЛІ?

кошти міжнародних партне-
рів розробляє Національну 
стратегію поводження із від-
ходами, але ніхто з експертів 
не дає гарантії, що стратегія 
не буде проігнорована.
Місцеві влади намагаються 
під тиском громадськості з 
одного боку і тиском цен-
тральної влади з іншого ви-
рішити проблему сміттєвих 
полігонів, але намагаються 
зробити це так, щоб не по-
рушити старої системи, яка 
дає можливість заробляти 
на нелегальному, ручному 
сортуванні на звалищах. Ак-
тивісти, екологи та експерти 
б`ються як риба об лід, щоб в 
Україні прищепити систему 
роздільного збору побуто-
вих відходів та систему роз-
ширеної відповідальності 
виробника – як у ЄС, а лобіс-
ти у парламенті намагаються 
впровадити схему спалю-
вання твердих побутових 
відходів з метою отримання 
«зеленого тарифу».
Лобісти цієї схеми також 
збираються ввести податок 
на виробництво і імпорт 
упаковки або товарів в упа-
ковці – тобто на всі товари 
(фактично акциз, мета яко-
го зменшення споживання 
на і так падаючому україн-
ському ринку) і товарів в 
упаковці, а на зібрані гроші 
від цих податків будувати 
систему поводження з від-
ходами з міфічними пере-
робними заводами – без нас 
з вами. Без громадян. Без 
бізнесу. У темній водичці. 
Про європейські підходи та 
роздільне збирання навіть і 
мови не йде. І вже 22 лютого 
один з таких законопроектів 
№4838 планувалося винести 
на голосування екологічно-
го комітету ВР. Отже, далі 
буде!

Анна Таранцова
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16 лютого 2017 року відбулось засідання Президії Львів-
ської торгово-промислової Палати. Розглянуто напрям-
ки подальшої роботи організації та затверджено План 
розвитку Львівської ТПП на 2017-2020 р.р. У заході взяли 
участь перший заступник голови ЛОДА Ростислав За-

млинський, перший 
віце-президент 
ТПП України Ми-
хайло Непран, 
віце-президент 
ТПП України 
Валерій Король 
та президент 
Л ь в і в с ь к о ї 
ТПП Дмитро 
Афтанас. 

Дмитро Афтанас, президент ЛТПП:
«Ми продовжуємо представляти та лобіювати інтереси бізнесу. У першу чер-
гу – це підтримка експорту. З цією метою було створено Центр підтримки 
експорту при Львівській ТПП.  У 2016 році прийнято більше 20 іноземних деле-
гацій та окремих представників владних та бізнесових кіл.  
Львівська ТПП була партнером і учасником ІІ міжнародної конференції «Зони 
вільної торгівлі: можливості та виклики для України і партнерів» за участю 
Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Були організовані ділові по-
їздки на виставки до 5 країн світу, в яких взяли участь понад 100 учасників.
Ми налагодили співпрацю з партнерами у Чехії (м. Брно), спільно з якими було 
організовано та проведено діловий візит чеських підприємців; проведено пере-
говори з потенційними українськими партнерами. 
Як бізнес-платформа регіону, Палата у 2016 році зосереджувала свою роботу 
на покращенні ділового клімату області. Прикладом фаховості та добрих 
результатів у минулому році стала розробка пропозицій і рекомендацій для 
ефективної роботи системи «єдиного вікна» на Львівській митниці».

Михайло Непран, перший ві-
це-президент ТПП України:
«На шляху успішного розвитку 
бізнесу в Україні стоять певні 
перешкоди. Щоб проілюстру-
вати це, достатньо навести 
декілька прикладів. Одним з них 
є історія  французького пере-
селенця Крістофа Лакарена де 

Фаб'яні, який 12 років тому поряд із приморським селищем 
Шабо, поблизу Одеси, заснував приватну виноробню. Але для 
того, щоб Крістоф Лакарен зміг успішно реалізувати продук-
цію, потрібно було скасувати ліцензію на оптову торгівлю 
вином для приватних виноробів, що обходиться виноробу в 
500 тисяч гривень та спростити процедуру продажу вина, 
виготовленого приватними виноробами із власної сировини. 
Тому, завдяки спільним зусиллям Торгово-промислової па-
лати, фахівців та юристів було розроблено законопроект 
про розвиток малих виноградарських підприємств. У вересні 
його розглянув парламент. А 7 жовтня Президент України під 
час робочої поїздки до Одеської області підписав довгоочіку-
ваний закон щодо оптової торгівлі алкогольними напоями, 
виготовленими з власного (не придбаного) виноматеріалу 
– «Про внесення змін до Закону України «Про державне регу-
лювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

QUO VADIS?
СТРАТЕГІЇ

Дипломом «За активне розширення географії експорту 
та освоєння нових ринків збуту» було нагороджено 
ПП «Торговий дім «Майола».

Детальніше за посиланням: 
http://lcci.com.ua/plany/  

Ростислав Замлинський, 
перший заступник голови Львівської ОДА:
«Серед пріоритетних завдань на 2017 рік – створення спри-
ятливого середовища для розвитку підприємництва та під-
приємницької діяльності. Минулого року було затверджено 
стратегію розвитку Львівщини до 2020 року і завдяки співп-
раці з асоціативними об’єднаннями та окремими бізнес-асо-
ціаціями  ми вже маємо перші позитивні результати.
Першочерговим є створення сприятливого інвестиційного 
клімату. Ми підтримуємо всіх, хто хоче чесно працювати 

на території Львівської області. Зокрема, було створено Службу інвестора, яка працює як 
консультативно-дорадчий орган при облдержадміністрації та допомагає інвесторам, а 
також сприяє налагодженню співпраці між інвесторами та органами місцевого самовряду-
вання. Іноземні компанії зацікавлені в пошуку партнерів, ринків збуту й інвестиціях у вироб-
ництво на Львівщині. 
Ще одним кроком до поліпшення інвестиційного клімату стало запровадження «єдиного ві-
кна» на митниці, що дозволило спростити та скоротити терміни отримання дозвільної 
документації для імпорту та експорту товарів. Зокрема, при Міністерстві економічного 
розвитку і торгівлі створені Офіс залучення та підтримки інвестицій та Офіс зі сприяння 
експорту. 
Львівська область залучена до програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», яка 
спрямована на вивчення комплекторних бар’єрів та пошуку шляхів їх подолання».   



ПОТРЕБИ СЬОГОДЕННЯ
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Хоч окремі дані датчиків є 
цінними самі по собі, багато 
фірм може отримати цінні 
висновки, виокремлюючи 
зразки з-посеред тисяч за-
писів, що приходять протя-
гом тривалого часу від бага-
тьох продуктів.
Аналітика великих зборів 
даних використовує цілу 
низку нових методів, щоб 
віднайти потрібні записи. 

ПО МІРІ ТОГО, НАСКІЛЬКИ ОСНОВНИМ ДЖЕРЕЛОМ ПЕРЕВАГИ НА РИНКУ СТАЄ ВМІННЯ ВИОКРЕМИТИ ВСІ ЦІННОСТІ ДАНИХ, РОСТЕ ЗНА-
ЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ, ЯКИЙ ВІДПОВІДАЄ ЗА УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ, НАГЛЯД НАД НЕЮ, АНАЛІЗ ТА ОХОРОНУ.

Проблема в тому, що зазви-
чай ці дані приходять невпо-
рядкованими. Тут і записи 
датчиків, і параметри поло-
ження, і реєстри продаж чи 
поломок, і записи темпера-
тури. Звичайні калькуляцій-
ні листки чи таблиці нам не 
допоможуть. Тут на допомо-
гу приходить «озеро даних» 
або репозиторіум, у яко-
му різнорідна інформація 

нагромаджується у форма-
тах джерел. Ці дані можна 
вивчати, використовуючи 
нові аналітичні інструмен-
ти. Вони діляться на 4 кате-
горії: описові, діагностичні, 
прогностичні та нормативні 
(детальніше див. схему: Ви-
користання даних для ство-
рення нових цінностей).
Щоб краще розібратись у 
багатстві даних, отриманих 

через розумні продукти з 
доступом до мережі, фірми 
починають використовува-
ти таке знаряддя як цифро-
вий двійник. Це тривимірна 
віртуальна копія фізичного 
продукту. По мірі напливу 
даних, він еволюціонує, по-
казуючи, як продукт модифі-
кується і використовується, 
а також, які зовнішні чин-
ники його «випробовують». 

Це свого роду аватар реаль-
ного продукту. Цифровий 
двійник дає змогу компанії 
візуально відтворити стан 
пристрою, який у реально-
му просторі може бути за 
тисячі кілометрів. Цифрові 
двійники також постачають 
нові знання про те, як краще 
можна проектувати продук-
ти, виготовляти їх, обслуго-
вувати та направляти.

АНАЛІЗ ДАНИХ

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

ЧЕРЕЗ НЕЯКІСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ – МОЖНА ВТРАТИТИ ВСЮ КОМПАНІЮ.

IT-IQ: ЯК РОЗУМНІ ПРОДУКТИ З ДОСТУПОМ 
ДО МЕРЕЖІ ЗМІНЮЮТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Продовження. Початок на с. 1
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛАНЦЮГА ЦІННОСТЕЙ
ЗАХОПЛЮЮЧІ МОЖЛИВОСТІ НОВИХ ДАНИХ, ЯКИМИ СЬОГОДНІ ВОЛОДІЮТЬ КОМПА-
НІЇ, А ТАКОЖ НОВІ КОНФІГУРАЦІЇ РОЗУМНИХ ПРОДУКТІВ З ДОСТУПОМ ДО МЕРЕЖІ, 
У ПОЄДНАННІ З ЇХ НОВИМИ ЗДІБНОСТЯМИ, СПРИЧИНИЛИСЯ ДО ПЕРЕФОРМАТУВАН-
НЯ ТРАДИЦІЙНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ РІВНІВ, ІНКОЛИ – ЗОВСІМ РАДИКАЛЬНО. ЦІ 
ПЕРЕТВОРЕННЯ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ У ВІДДІЛІ ОПРАЦЮВАННЯ НОВИХ ПРОДУКТІВ І 
ОХОПЛЮЮТЬ ВЕСЬ ЛАНЦЮЖОК ЦІННОСТЕЙ. ПО МІРІ ТОГО, ЯК ВОНИ ПОШИРЮЮТЬСЯ, 
КОРДОНИ МІЖ ВІДДІЛАМИ ЗМІЩУЮТЬСЯ І ПОСТАЮТЬ НОВІ РІВНІ.

Опрацьовування  продуктів.
Розумні продукти з до-
ступом до мережі вима-
гають зовсім іншого спо-
собу проектування. На 
фундаментальному рівні, 
створення нових продуктів 
з процесу механічної ін-
женерії є схожим на щось, 
що можемо сьогодні на-
звати міждисциплінарною 
інженерією систем. Про-
дукти стають комплексни-
ми системами, що містять 
програмування і вимага-
ють стільки ж або й більше 
програмування у хмарі. 
Тому формування групи 
проектантів також зміню-
ється: там, де переважали 
інженери-механіки, сьо-
годні, у більшості випадків, 
– інженери-програмісти. 
Розумні продукти з досту-
пом до мережі також вима-
гають використання засад 
проектування продуктів, 
які радикально відходять 
від традицій:
Низька вартість змінності. 
У традиційних продуктах 
заміна є досить дорогою, 
оскільки складається з ви-
користання різноманітних 
фізичних запчастин. На-
томість модифікування 
програмування розумних 
продуктів з доступом до ме-
режі є набагато дешевшим. 
Наприклад, американський 
концерн John Deere раніше 
виготовляв багато двигу-
нів різної потужністі, що 
обраховувалися кількістю 
кінських сил. Сьогодні він 
може модифікувати потуж-
ність стандартного двигу-
на, використовуючи для 
цього лише програмуван-
ня. Аналогічно цифровий 

проектування.
Постійне  управління  якістю. 
У розробках нових продук-
тів давно використовується 
тестування, що полягає на 
спробі відтворення умов, в 

інтерфейс користувача 
може замінити годинники 
та пристрої, спричиняю-
чись до того, що модифіка-
ція продукту стане легшою 
та дешевшою, оскільки ви-
магатиме лише зміни опції, 
яку пропонуватиме панель 
управління.
Задоволення потреб клі-
єнтів на різні продукти 
з використанням програ-
мування, а не запчастин, є 
сьогодні дуже важливим, 
новим аспектом програму-
вання. Відмінні варіанти 
продуктів є необхідними не 
лише різним сегментам клі-
єнтів, але й покупцям з різ-
них географічних регіонів. 
Програмування полегшує 
також пристосування про-
дуктів до специфіки окре-
мих країн і використання в 
тих продуктах, наприклад, 
локальних мов. Трапляється 
й таке, що місцеві закони, які 
стосуються стандартів об-
робки даних (наприклад, ре-
гулювання трансляції даних 
через державні кордони) 
вимагають дублювання інф-
раструктури для зберігання 
даних або аплікації. Ці зако-
ни створюють нові відмін-
ності між країнами і регіона-
ми, часом вони виникають з 
політичних причин.
Надчасовий проект. Стара 
модель проектної діяльнос-
ті передбачала створення 
оновлених моделей продук-
ту. Новий продукт пропону-
вав повний спектр бажаних 
нововведень, а його кон-
струкція не змінювалася до 
моменту повстання наступ-
ної генерації пристрою. 
Розумні продукти з до-
ступом до мережі можна 

постійно модифікувати, 
використовуючи програ-
мування, часто – віддалено. 
Можемо їх також вдоско-
налювати. Так, щоб вико-
нували вимоги клієнтів або 
були більш продуктивними. 
Останнім часом концерн 
Tesla розпочав у своїх маши-
нах вміщувати «автопілот», 
здібності якого мають на 
меті допомагати у віддале-
ному управлінні актуаліза-
ції програмування.
Нові інтерфейси користува-
ча і розширена реальність. 
Цифрові інтерфейси корис-
тувача продуктів нової ге-
нерації можна розміщувати 
у аплікаціях на планшетах, 
смартфонах, що дає мож-
ливість віддаленого обслу-
говування цих продуктів, 
а навіть нівелює потребу 
встановлення елементів 
управління у самому про-
дукті. Впровадження ін-
терфейсів є дешевшим, а їх 
модифікація – набагато про-
стіша, ніж у випадках реаль-
ного вдосконалення за до-
помогою запчастин. До того 
ж, вони дають можливість 
операторам бути набагато 
мобільнішими.
Деякі продукти вже вико-
ристовують імпонуючу нову 
технологію, якою є «розши-
рена реальність» (augmented 
reality). За посередництвом 
скерованого на продукт 
смартфона, планшета або 
розумних окулярів, апліка-
ції розширеної реальності 
поєднуються із хмарою і ге-
нерують цифрову накладку 
на продукт. Ця накладка міс-
тить інформацію, що стосу-
ється моніторингу, роботи, а 
також сервісного пристрою, 

що робить можливим його 
більш якісне обслуговуван-
ня та ремонт. Будова цих 
потужних цифрових інтер-
фейсів є черговим, надзви-
чайно істотним аспектом 

ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ НОВИХ ЦІННОСТЕЙ

АНАЛІТИКА
ОПИСОВА  ДІАГНОСТИЧНА  ПРОГНОСТИЧНА     НАКАЗОВА

Вихоплює 
інформацію про 
стан продукту, 
його оточення 
та діяльність

Вивчає причини 
аварії продукту 
або спаду його 
продуктивності

Викриває 
правильні рухи, 
які сигналізують 

майбутні події

Вказує кроки, 
які слід зробити, 
щоб виправити 

результати 
або усунути 
проблеми

СИРІ ДАНІ 

СИРІ ДАНІ 

БІЛЬШ  
ГЛИБОКІ ВИСНОВКИ

БАЗОВІ 
ВИСНОВКИ

Такі як зразки 
експлуатації

КОНТРОЛЬ І
ОПТИМІЗАЦІЯ

Наприклад, 
завдяки акту-
алізації про-
грамування, 

які є причиною 
продуктивнос-

ті продукту

КОМПАНІЯ КЛІЄНТ ПАРТНЕР
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яких клієнти будуть їх ви-
користовувати. Вони мають 
запевнити виробника, що 
нова пропозиція відповідає 
специфікації, а також міні-
малізувати гарантійні ви-
трати. У випадку розумних 
продуктів з доступом до 
мережі управління якістю 
йде на декілька кроків по-
переду. Ці продукти роблять 
можливим накопичення 
даних щодо своєї реальної 
продуктивності, що, у свою 
чаргу, дає змогу виробникам 
бачити і вирішувати кон-
структивні проблеми, які 
не проявились під час тес-
тування. Наприклад, у 2013 
році в двох автомобілях Tesla 
Model S було пошкоджено і 
загорілись акумулятори піс-
ля того, як водії вдарили ма-
шини об металеві предмети 
на дорозі. Така ситуація не 
симулювалась у ході тесту-
вання, але концерн зумів її 
відтворити. Після цього, до 
всіх своїх авто було надісла-
но актуалізацію програму-
вання, яке в схожих випад-
ках автоматично піднімало 
підвіски, що значно знизило 
ризик чергових аварій тако-
го типу.
Сервіс через мережу. Сьо-
годні проект продукту по-
винен враховувати додаван-
ня пристроїв, що виконують 
функції збору даних і містять 
інсталяції діагностичного 
програмування, що стежить 
за станом і продуктивністю 
продукту, а також поперед-
жає працівників сервісу пе-
ред поломкою. В силу того, 
як зростатиме функціональ-
ність програмування, все 
частіше сервісні послуги ро-
битимуться віддалено.
Підтримка нових бізнес-
моделей. Розумні продукти 
з доступом до мережі дають 
можливість компаніям ста-
ти не одноразовими про-
давцями, а працювати за мо-
деллю надавача продукту як 
послуги. 
Однак ця зміна має вплив на 
спосіб проектування про-
дукту. Коли він пропону-
ється як послуга, виробник 
залишається відповідаль-
ним за його консервацію/

збереження та пов’язані із 
цим кошти, що може зміни-
ти кілька проектних пара-
метрів. Це питання є дуже 
важливим, особливо, коли 
продуктом користується де-
кілька клієнтів. Таким при-
кладом можуть бути вело-
сипеди, які беремо напрокат. 
Компанія, що їх виготовляє, 
єднає їх із мережею. Проте 
вона дбає й про те, щоб ці ве-
лосипеди мали кращу гуму, 
щоб їх не крали тощо.
Продукти, які пропонуємо 
як послугу, повинні також 
містити дані щодо експлу-
атації, щоб можна було 
нараховувати кошти за їх 
використання. Це вимагає 
детального обміркування. 
Слід усвідомлювати, які дат-
чики потрібно встановити, 
які дані збирати, а також як 
часто їх аналізувати. Коли 
компанія Xerox перейшла 
від продажу копіювальних 
апаратів до нарахування 
оплат за кількість зробле-
них копій документів, вона 
вбудувала датчики в бубон 
фоторецептора, в лоток по-
дачі паперу і у коробку то-
нера для того, щоб можна 
було якомога точніше по-
рахувати кількість, а також 
спростити продажі експлу-
атаційних матеріалів, таких 
як папір та тонери.
Інтеропераційність сис-
тем. По мірі того, наскільки 
продукти стають елемен-
тами більших систем, мно-
жаться шанси оптимізації їх 
конструкції. Завдяки спіль-
ному проектуванню, компа-
нії кожуть одночасно опра-
цьовувати і вдосконалювати 
обладнання та програму-
вання цілих «сімей» продук-
тів, у тому числі тих, які ви-
готовляють інші фірми. 
Продукція. Розумні про-
дукти з доступом до мережі 
мають нові вимоги на етапі 
виробництва, проте – вони 
відкривають і нові можли-
вості перед користувачами. 
Наприклад, кінцевий мон-
таж продукту може відбува-
тись не у клієнта. Останнім 
кроком буде впровадження 
даних до комп’ютера і кон-
фігурація програмування. 

Однак більш радикальна 
зміна полягає в тому, що 
теперішня продукція ви-
ходить за рамки фізичного 
пристрою, оскільки функ-
ціонування розумних про-
дуктів з доступом до мережі 
вимагає системи, що базу-
ється на хмарі, яка робить 
можливою їх обслуговуван-
ня протягом всього періоду 
експлуатації.
Розумні фабрики. Завдяки 
новим здібностям розумних, 
інтегрованих машин, зміню-
ється функціонування самих 

виробничих закладів, де об-
ладнання  все частіше мож-
на об’єднувати у системи. В 
рамках нових ініціатив, та-
ких як Smart Manufacturing 
(«Розумна продукція») у 
США чи Industrie 4.0 («Про-
мисловість 4.0») у Німеч-
чині, підключені до мережі 
пристрої повністю автома-
тизують і оптимізують про-
дукцію. Виробнича машина 
може, наприклад, викрити 
потенційно 
н е б е з -
печний 

брак, вимкнути всі пристрої, 
які могли б бути пошкоджені, 
і повідомити про це аварійну 
групу/службу.
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Спрощені підгрупи. Фізич-
на здатність продуктів часто 
зменшується, по мірі того, як 
їх функції все більше пере-
ходять до програмування. 
Ця зміна робить непотріб-
ними деякі фізичні роботи 
підгрупи людей, пов’язані з 

місцезнаходження. Завдяки 
цьому – отримуємо багато 
даних не лише про актуальне 
місцезнаходження, а й про іс-
торію переміщення, технічний 
стан чи про умови оточення.
Вважається, що розумні про-
дукти з доступом до мережі 
безповоротно перенесуть 
логістику на новий рівень 
розвитку.

Нові способи сегментації 
ринку та пристосування 
пропозиції. Дані, що пе-
ресилаються розумними 
продуктами з доступом до 
мережі творять набагато 
виразніший образ експлу-
атації продукту, вказуючи 
на функції, які найчастіше 
використовують клієн-
ти і на ті, якими вони не 
користуються. 
Порівнюючи зразки екс-
плуатації, компанії мають 
шанс реалізувати набага-
то детальнішу сегмента-
цію клієнтів за галузями, 
географічними регіонами, 
організаційними підроз-
ділами тощо. Маркетологи 
можуть використовувати 
ці поглиблені знання для 
створення пропозицій або 
пакетів післяпродажного 
обслуговування. Можуть 
також доповнити функції 
для окреслених сегментів 
ринку і опрацьовувати на-
багато кращі стратегії вста-
новлення цін, краще допа-
совуючи ціну до цінності на 
рівні цілих груп адресатів, 

їх виробництвом та монта-
жем. Однак, коли спадає фі-
зична робота при створенні 
продуктів, росте кількість 
датчиків та аплікацій, що 
означає інсталяцію нових 
деталей, а відтак – зростає 
складність.

Зміна організації процесу 
монтажу. Продукція розви-
вається у напрямку створен-
ня стандартних платформ 
і пристосування окремих 
продуктів до вимог клієн-
тів на все пізніших етапах 
монтажного процесу. Такий 
підхід гарантує ощадність 
шкали і зменшення запасів 
складів. Завдяки розумним 
продуктам з доступом до 
мережі йдемо ще далі. Про-
грамування можна встави-
ти у продукт або в хмару, а 
також конфігурувати його 
ще довго після того, як про-
дукт залишить фабрику. Це 
можуть робити працівники 
сервісних служб або й самі 
клієнти. Можна додавати 
нові аплікації чи конфігуру-
вати е-клавіатури на екра-
нах різними мовами. Зміни в 
продукті можна здіснювати 

чи навіть окремих клієнтів.
Нові взаємовідносини із 
клієнтами. По мірі того, 
як організації все силь-
ніше зосереджуються на 
наданні клієнтам сталих 
корисних переваг, продукт 
перестає бути ціллю сам по 
собі і стає методом їх поста-
чання. Через продукт по-
стачальник має постійний 
контакт з клієнтом, відтак 
– отримує нову основу для 
ведення безпосереднього 
та постійного діалогу. Ком-
панії починають розгля-
дати продукт як вікно, яке 
проливає світло на потреби 
і джерела задоволення клі-
єнта. Вони не очікують, що 
це клієнти будуть вчитись, 
які можливості має про-
дукт і як подбати про його 

продуктивність.
Наприклад, американська 
фірма All Traffic Solutions 
виготовляє розумні, з до-
ступом до мережі дорож-
ні знаки, які вимірюють 
швидкість автомобілів і за-
вантаженість доріг. Знаки 
дають можливість зроби-
ти детальний аналіз даних 
щодо зразків поведінки 
автомобіля і допомагають 
контролюючим органам 
віддалено стежити за рухом 
на дорогах, а також управ-
ляти ним. Взаємовідносини 
з клієнтом розвиваються 
від продажу самих знаків у 
напрямку довготривалого 
надання послуг, що покра-
щують безпеку на дорогах 
без інтервенції поліції. Зна-
ки є лише інструментами, за 

допомогою яких компанія 
пристосовує пропозицію до 
потреб клієнта і надає по-
слуги управління рухом.
Нові бізнес-моделі. Повний 
огляд того, як клієнти ви-
користовують продукцію, 
дає змогу компаніям ство-
рювати зовсім нові бізнес-
моделі. Наприклад, модель 
продажу «потужність за го-
дину» концерну Rolls-Royce 
полягає у тому, що авіалінії, 
замість того, щоб купувати 
двигуни, а потім платити 
за їх збереження та ремон-
ти, переходить на оплату 
часу роботи цих двигунів 
у формі послуги під час пе-
рельотів. Багато промисло-
вих компаній починають 
сьогодні пропонувати про-
дукти у формі послуги. Ця 

зміна має великі наслідки 
для роботи відділу продажу 
чи маркетингу. Метою фа-
хівців з продажу є тривалий 
успіх клієнтів, а не лише сам 
факт продажу товару/по-
слуги. Це вимагає створен-
ня сценарію, який прино-
сить користь як клієнтам, 
так і підприємству.
Зосередження на системах, 
а не на окремих продуктах. 
По мірі того, як продукти 
стають елементами біль-
ших систем, розширюється 
й пропозиція цінності для 
клієнтів. Якість продукту 
і його функціональність 
повинні доповнитись іс-
тотною перевагою – інтеро-
пераційністю з поєднуваль-
ними продуктами. 
Часто, для того, щоб забез-
печити поєднання продук-
ту з важливими платфор-
мами, необхідністю стає 
співпраця з партнерами. 
Потрібно буде навчати про-
давців вести продажі спіль-
но з партнерами.

МАРКЕТИНГ ТА ПРОДАЖІ

ЛОГІСТИКА

МОЖЛИВІСТЬ ПОСТІЙНОГО ПОЄДНАННЯ З ПРОДУКТОМ І СТЕЖЕННЯ ЙОГО ЕКСПЛУА-
ТАЦІЇ ЗМІНЮЮТЬ ПІДХІД КОМПАНІЙ ДО ВЗАЄМОВІДНОСИН З КЛІЄНТАМИ. ЗАМІСТЬ 
КОНЦЕНТРАЦІЇ НА ПРОДАЖАХ, ПЕРЕВАЖНО ОДНОРАЗОВИХ, НАША УВАГА ЗОСЕРЕД-
ЖУЄТЬСЯ НА НАДАННІ КОРИСТУВАЧУ МАКСИМАЛЬНОЇ КОРИСТІ ВІД ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОДУКТУ ПРОТЯГОМ ТРИВАЛОГО ЧАСУ. ТОМУ ВІДДІЛИ МАРКЕТИНГУ ТА ПРОДАЖ 
СЬОГОДНІ СТОЯТЬ ПЕРЕД НОВИМИ ВИМОГАМИ ТА ШАНСАМИ.

до останнього моменту або 
й після доставки.
Постійне обслуговування. 
Ще донедавна продукція 
була окремим процесом, 
який закінчувався разом 
з відправленням товару. 
Однак розумні продукти з 
функцією з’єднання не пра-
цюють без використання 

хмари технологій. Ця су-
купність технологій є одним  
елементів продукту, таким, 
який продуцент повинен 
обслуговувати і вдоскона-
лювати протягом всього 
періоду експлуатації про-
дукту. У такому розумінні 
продукція стає постійним 
процесом.

Корінь розумних продуктів з 
доступом до мережі сягає від-
ділу логістики, який займа-
ється, у широкому розумінні 
цього терміна, транспорту-
ванням сировини, персоналу, 
а також поставками комплек-
туючих. Сьогодні ми маємо 
можливість постійно від-
слідковувати продукт, неза-
лежно від його положення та 

Продовження 
у наступному номері ЗК
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ЯКІ ОСНОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ВИПУСКНИКІВ?
  будування психологічного добробуту 
завдяки ефективним та доказовим інструментам;
  розуміння управлінських процесів;
  розробка й імплементація програм превенції 
розладів;
  плекання стресостійкості та особистісного 
зростання;
  вплив на підвищення продуктивності 
працівника зосібна, організацій загалом;
  командотворення та адвокація фаху;
  базова допомога при поширених розладах тощо

ПСИХОЛОГІЯ +  БІЗНЕС = ПЕРСПЕКТИВИ

КОНТАКТ: 

Приймальна комісія: 

вул. Іл. Свєнціцького, 17, 

к. 124, м. Львів, 79011 

+38 032 240 99 40 

+38 097 015 34 36 

vstup@ucu.edu.ua 

cbt.ucu.edu.ua

Віталій Климчук, доктор психологічних 
наук, психотерапевт, керівник про-
грами: «Здебільшого підприємства, які, 
наймають психолога, не до кінця розу-
міють, якими компетентностями він 

повинен володіти. Часто психологи не 
розуміють, з одного боку, проблем органі-

зації, організаційного розвитку, бізнес-проце-
сів і деколи «заходять не на свою територію», а з іншого, – як 
не парадоксально, не обізнані в темі психічного здоров’я та 
методів його покращення. Проблеми ж психічного здоров’я в 
організаціях можна подолати як завдяки прямим інтервенціям, 
так і завдяки системним організаційним змінам. Ми хочемо до-
помогти студентам стати агентами цих змін».

Олег Романчук, психіатр, психо-
терапевт, директор Інститу-
ту психічного здоров’я УКУ та 
Українського інституту ког-
нітивно-поведінкової терапії: 

«Поява в організаціях фахівців у 
сфері психічного здоров’я може до-

сить дивно звучати для нашої мен-
тальності. Наразі суспільство більше сфокусоване 
на усуненні наслідків психологічних проблем, аніж на 
превенції розладів та плеканні психологічного благо-
получчя. Але дбати про якість життя, психологічний 
клімат, культуру взаємин, а не концентруватися на 
хворобі – насправді першочергові завдання!»

Продуктивність

Задоволення

Зростання

Відп
овід

альн
ість

Мотивація

Ідеї

Лідер

Лідерство

Моральність

Успіх

Можливо
сті

Підтримка
Командотворення

Цінності

Місія

«ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я
В ОРГАНІЗАЦІЯХ» –
ЦЕ ПЕРША В УКРАЇНІ МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА, ЦЕНТРОВАНА НА ПІДТРИМЦІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 
ПРАЦІВНИКІВ БІЗНЕС-СТРУКТУР ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ПОБУДОВАНА ЗА БРИТАНСЬКИМ ВЗІРЦЕМ, ЯКА ЦЬОГОРІЧ 
СТАРТУЄ В УКРАЇНСЬКОМУ КАТОЛИЦЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НА БАЗІ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ.

У ЧОМУ ОСОБЛИВІСТЬ ПРОГРАМИ?
  розробляється на основі та за консультаційної підтримки фахівців подібного 

освітнього проекту, який діє в Королівському коледжі Лондона;
  триває 1 рік та 10 місяців;
  модульна організація навчання: 5 днів на місяць - аудиторне навчання, інший час - 
самостійна робота, інтервізії, супервізії та практика;
  залучення до соціальних і наукових грантових проектів Інституту психічного здоров’я УКУ;
  майстерні та виклади від вітчизняних та закордонних лідерів у сфері психічного здоров’я та 
організаційного розвитку – вчених, практиків, громадських діячів, реформаторів;
  формація в особливому середовищі УКУ, де твориться спільнота і панує атмосфера 
доброзичливості, свободи та гідності;
  по завершенню - державний диплом магістра психології;
  вартість: 32 тис. грн в рік.

КОГО ЧЕКАЄМО СЕРЕД 
ВСТУПНИКІВ?
не лише психологів, але й 
інших фахівців, які прагнуть 
спеціалізуватись у проблемі 
психічного здоров'я в органі-
заціях. Будемо раді заявкам 
на підготовку якісних фахів-
ців від організацій (врахуємо 
специфіку компаній в індиві-
дуальних навчальних планах 
студентів).

За офіційною статистикою 1,7 млн укра-
їнців за 2016 рік зверталися за допомо-

гою до психіатричних сервісів. Тих же, які 
не зверталися, але мали розлади, – наба-
гато більше. Водночас 60-70% від загаль-

ної кількості людей з розладами психічно-
го здоров’я працюють в організаціях. З них 

45% відсутні на роботі через проблеми 
зі здоров’ям. В Англії свого часу через де-

пресію працівники сумарно пропустили 
100 млн робочих днів, відтак втрати 
країни зросли до 9 мільярдів фунтів 
стерлінгів. Це дослідження зумовило 
розвиток навчальних програм «орга-
нізаційної психології». Адже більшість 
психічних розладів лікуються за допо-
могою доказових методів психоте-
рапії із ефектом від 40-80%.

ФАКУЛЬТЕТ НАУК
ПРО ЗДОРОВ'Я



ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ

23
березень-квітень,  2017

Більше пропозицій – на сайті ЛТПП: http://lcci.com.ua/category/komercijni-propozyciji/   

ЗАЦІКАВИЛИСЯ? КОНТАКТУЙТЕ З НАМИ!
Публікація комерційних пропозицій для дійсних членів Палати безкоштовна. 

Пропозиції щодо вдосконалення та розширення on-line послуг чекаємо за адресою: bodnar@cci.lviv.ua

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК «МЕРЕЖА АПТЕК DS» – 
ЕКОНОМТЕ СВІЙ ЧАС І ГРОШІ
Через мобільний додаток можна здійснити онлайн-резервування 
товарів аптечного асортименту з будь-якого мобільного пристрою 
і місця, де є інтернет.
Робите всього 4 кроки: знаходите потрібні ліки, медичні вироби, 
косметику чи товари для мами і малюка, обираєте найближчу ап-
теку і оптимальну для вас ціну, додаєте товар у кошик і оформляє-
те замовлення, забираєте його в аптеці поза чергою!

X СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА «ТЕПЛО. ВОДА. ПОВІТРЯ. 2017»
Час проведення: 5-7 квітня 2017 року
Місце проведення: Палац спорту «Україна», вул. Мельника, 18, м. Львів.
Виставка «Тепло. Вода. Повітря 2017» має на меті надати чудову можливість скористатися досвідом провідних виробників, ознайомитись з 
найсучаснішими тепло-, енерго-, ресурсоощадними технологіями та матеріалами для виробництва, встановлення, експлуатації інсталяційних систем 
опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання та водовідведення, водоочищення, сучасних засобів автоматизації.
Контакти:
тел.: +38 032 244 18 88, 
е-mail: expolviv@gmail.com

НАПРИКІНЦІ

Видавець: Львівська 
торгово-промислова палата
Стрийський парк, 14, 
Львів, Україна, 79011

www.lcci.com.ua

Наклад: 5 000 примірників
Свідоцтво: ЛВ №401 від 
14.05.1998
З питань розміщення 
інформаційних матеріалів та 
реклами звертайтесь у відділ 
зв’язків з громадськістю та 
рекламно-видавничих пос луг 
Палати:

Юрій Булик, шеф-редактор,
начальник відділу
bulyk@cci.lviv.ua
тел./факс: +38 032 295 63 17 
моб.: +38 050 431 888 7

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

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

Друк: ФОП Подоляк Р. С. 

Верстка: Олександра 
Вакарова

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

КУР’ЄР
Зовнішньоекономічний

КОМЕРЦІЙНІ  ПРОПОЗИЦІЇ

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «SIMPLEX»

•      надає широкий спектр послуг у сферах інтелектуального, 
корпоративного, банківського та фінансового права;

•      розробляє нестандартні та комплексні методи для вирішення 
правових питань із належною відповідністю до нормативних/
законодавчих змін;

•      забезпечує різносторонній підхід до вирішення проблеми із якісною 
оцінкою ймовірних та існуючих ризиків, розуміючи, що кожна ситуація 
– індивідуальна.

Контакти:
Тел. +38 (032) 233 63 90 
E-mail: info@simplex.com.ua

Дійсні члени Львівської ТПП мають можливість користуватися on-line інструментами інтернет-порталу Палати (www.lcci.com.ua). 
Зареєструвавшись на «Персональній сторінці компанії-члена ЛТПП», кожен може розмістити інформацію про послуги та товари, які пропонує 

ваша організація, у рубриці «Комерційні пропозиції». Оголошення, опубліковані на сайті Палати, є автоматично включеним у щотижневу 
розсилку до усіх членів, клієнтів та партнерів ЛТПП, а також до регіональних палат інших областей України (понад 6000 контактів).

КОМПАНІЯ GLS 
пропонує повний комплекс послуг з організації та забезпечення доставок вантажів, включаючи проектні та 
спеціалізовані замовлення.
Для здійснення якісних автомобільних вантажоперевезень, GLS використовує автотранспорт всіх типів 
(рефрижератори, ізотерми, криті і тентові авто, зерновози, контейнеровози та ін.). При перевезенні 
враховуються всі вимоги замовника щодо специфіки транспортування.

Переваги співпраці з GLS:
•     страхування відповідальності експедитора до 4 000 000 грн.;
•     оперативне інформування та звітування;
•     орієнтація на довготривалу співпрацю;
•     консультації з будь-яких транспортних питань.
Контакти:  
Микола Козій
Тел.: +38 067 671 33 89
E-mail: info@gls.lviv.ua

Можливості і переваги додатку «Мережа аптек DS»:
•      відкрита інформація про наявність продукції  

та ціни у режимі онлайн;
•     швидкий пошук товарів – введіть 3 перші букви;
•      оптимізація маршруту – пропозиція найближчої  

до вас аптеки;
•      зручна процедура резервування на сторінці товару  

в обраній аптеці за обраною ціною – все швидко і надійно!
•      електронна Картка клієнта “D.S.”. – пластикова Картка  

вам більше не потрібна!
•      детальна історія покупок і замовлень – ціни, суми, локації,  

баланс балів (за Карткою клієнта);
•     інструкції до ліків, затверджені МОЗ України;
•     корисні статті.

Додаток працює на трьох найпопулярніших мобільних 
платформах і підтримується на наступних операційних 
системах:

•     Android 4.1 і вище
 •     iOS 8.0 і вище
•     Windows 8.1 і вище

Запрошуємо Вас скористатися перевагами Мобільного додатку  
«Мережі аптек DS» та стати користувачем нашого on-line сервісу.



З питань співпраці звертайтесь:
організаційний відділ 

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

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД

ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ СЕРВІС 
ДЛЯ ВАШОГО БІЗНЕСУ,

БІЗНЕС-ПЛАТФОРМА ЛЬВІВЩИНИ

www.lcci.com.ua

ЛЬВІВСЬКА 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 

ПАЛАТА

ЛЬВІВСЬКА  ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

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

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


