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Чоловік повинен бути пе-
реможцем. Першим – на 
перехресті перед світло-
фором. Найкращим на  ро-
боті. Ідеалом. А якщо він 
щось зробить не так? Ко-
жен з нас падає вниз, про-
те одиниці здатні зробити 
належні висновки зі своїх 
поразок. Для того, – щоб 
потім досягти успіху. Як 

6 липня 2017 року Гене-
ральний Консул Республі-
ки Польща у Львові Рафал 
Вольські на запрошення 
Львівської ТПП зустрівся з 
представниками львівсько-
го бізнесу. Захід відбувся в 
рамках відкритого засідан-
ня Президії ЛТПП. Учасни-
ки діалогу активно обгово-
рювали актуальні потреби 
та питання, які виникають, 

До участі в заході запрошу-
ємо представників зарубіж-
них та українських ділових 
кіл, зацікавлених у розши-
ренні сфер своєї підприєм-
ницької діяльності.  
Для кожного учасника 
Форуму буде спланова-
но індивідуальний гра-
фік двосторонніх зустрі-
чей з урахуванням його 
побажань. 
Також діятимуть експози-
ційні інформативні стенди 
з презентаціями компаній 
та їхньої продукції.

це зробити і з чого почати? 
Відповіді на ці питання дає 
Павло Фортун, психолог-
практик та тренер. 
Найважливішим у житті 
кожної людини є досвід, 
який «будує» впевненість 
у собі, компетентність. По-
разки є частиною нашого 
життя.  Якщо ви так тракту-
ватимете життя, зауважите, 

наприклад, при перети-
ні українсько-польського 
кордону. Це стосується як 
приватних поїздок, так і біз-
нес-перевезень. Львівські 
підприємці подали ряд про-
позицій щодо покращення 
організації роботи митних 
переходів. Пан Вольські 
з розумінням поставив-
ся до аргументів, оскільки 
сам свого часу працював у 

що поразки є його нормою. 
На запитання як досягти 
успіху один з відомих аме-
риканських підприємців 
відповів: «Потрібно не про-
сто пережити, а й усвідоми-
ти всі попередні поразки». 
Адже вони роблять нас 
сильнішими та допомага-
ють стати кращими. 

РАФАЛ ВОЛЬСЬКІ: 
«МИ ПІДТРИМУЄМО 

ІНІЦІАТИВИ, 
ЯКІ СПРЯМОВАНІ 

НА СТВОРЕННЯ 
КОМФОРТНИХ УМОВ 

ДЛЯ ВЕДЕННЯ 
БІЗНЕСУ»

НЕ РОБОТОЮ 
ЄДИНОЮ

НИЖЧЕ ПЛІНТУСА!

Німецько-польській госпо-
дарчій палаті та був дотич-
ний до вирішення логістич-
них завдань.
Окрім бізнес-питань, пан 
Рафал розповів по те, чим 
дипломатична установа за-
ймається сьогодні. Пропо-
нуємо вашій  увазі основні 
тези доповіді.

Успіх… починається внизу. Бо саме тоді починаємо підніматись вгору. Про-
блема лише в тому, що будучи на самому дні, нам важко це усвідомити.

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

Запрошуємо  взяти участь 
у морському бізнес-круїзі 
на лайнері «Monarch», який 
відбудеться 8-20 вересня 
2017 року. 
Це найбільш розмірений і 
максимально комфортний 
спосіб помандрувати Пів-
нічною Європою – регіоном 
з особливою культурою, 
багатою історією та теплою 
атмосферою. Ви  матимете 
можливість отримати не-
забутні враження від подо-
рожі Північною Європою 
та відвідати такі міста як: 
Берлін, Росток (Німеччина), 
Копенгаген  (Данія), Амстер-
дам (Нідерланди), Лондон 
(Велика Британія), Париж 
(Франція), Більбао (Іспанія), 
Лісабон (Португалія).  
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виготовляла меблі на екс-
порт. Меблі експортували 
у понад 60 країн світу. 
Власник компанії Ґоль-
фельд Флемінг позитивно 
оцінив умови роботи на 
Львівщині. «Ми почуває-
мося тут дуже комфортно. 
Було цілковите розуміння 
влади у важливості під-
тримки інвестицій для 
створення нових робочих 
місць. Люди тут працьо-
виті, старанні. Не менш 

Запорізький «Мотор Січ» 
з 2018 року планує по-
стачати в Австрію серійні 
авіаційні двигуни АІ-450С 
для європейського бізнес-
джета DA-50.
Компанії підписали рам-
кову угоду з австрійською 

Одна з найбільших у Єв-
ропі мереж магазинів одя-
гу H&M оголосила, що 
2018 року планує вийти на 
український ринок. Про це 
йдеться в прес-релізі ком-
панії за підсумками робо-
ти в першому півріччі 2017 
року.
H&M планувала відкрити 

Бортовий комп’ютер також 
можна буде запрограмувати 
на багаторічний період ро-
боти: робот зможе сам заїж-
джати на поле, а транспортні 
модулі будуть підвозити на-
сіння, добрива та тару, від-
правляючи на склад вже 
фасовану продукцію. Таким 
чином, робот зможе постій-
но знаходитися на полі, а за 
процесом роботи можна буде 
спостерігати онлайн. 

важливо, що виробництво 
розташоване у Яворів-
ському районі, близько до 
кордону з Євросоюзом, а 
це найкраще для експор-
тоорієнтованого бізнесу», 
– сказав він.
Окрім звичайних соф, 
диванів та м’яких крі-
сел бренду «Kragelund», 
на фабриці відтепер ви-
роблятимуть дивани, які 
трансформуються у ліжка 
бренду «Innovation Living».

У Дніпрі команда україн-
ців розробила і впроваджує 
концепт автономного сіль-
ськогосподарського робота 
AgroSmart L, здатного ав-
томатизувати всі польові 
роботи. 
Розробники планують вста-
новити на агро-робота енер-
гетичну установку з соняч-
ними панелями і акумулятор, 
завдяки чому агрегат змо-
же працювати цілодобово. 

Львівщина увійшла у трійку 
областей України, які екс-
портують найбільше това-
рів до країн Європейського 
Союзу.
За даними проекту пред-
ставництва ЄС про пер-
спективи та переваги зони 
вільної торгівлі UopenEU, 

М'ЯКІ МЕБЛІ, ВИГОТОВЛЕНІ НА ЯВОРІВЩИНІ, 
ЕКСПОРТУВАТИМУТЬ У 80 КРАЇН СВІТУ

УКРАЇНЦІ СТВОРИЛИ РОБОТА, 
ЯКИЙ УМІЄ САПАТИ

ЛЬВІВЩИНА – ТРЕТЯ СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
ЗА ЕКСПОРТОМ ДО ЄС

У ЄВРОПЕЙСЬКИХ БІЗНЕС-
ДЖЕТАХ З’ЯВЛЯТЬСЯ 

УКРАЇНСЬКІ ДВИГУНИ

ШВЕДСЬКИЙ БРЕНД ОДЯГУ H&M ПРИЙДЕ В УКРАЇНУ

На Львівщині у Яворів-
ському районі в с. Лозино 
відкрили новий корпус 
меблевої фабрики дан-
ської компанії «Kragelund 
Furniture Holding and 
Innovation Living», яка по-
стачатиме м’які меблі у 80 
країн світу. 
Як розповів директор під-
приємства Назар Притула, 
фабрика на Яворівщині 
була відкрита у 2008 році 
й від початку діяльності 

Львівську область в експор-
ті до європейських країн 
випереджають тільки За-
карпатська (92,6%) та Во-
линська (77,5%). У 2016 році 
Львівщина наростила екс-
порт товарів до Європи на 
8% – до 74,4%.
Найбільшу питому вагу в 

експорті товарів регіону 
займають машини, облад-
нання, механізми та елек-
тротехнічне обладнання. 
Основними європейськи-
ми імпортерами товарів зі 
Львівщини у 2016 році були 
Польща, Німеччина, Чехія 
та Данія.

Diamond Aircraft Industries 
на поставку в 2018-2023 ро-
ках 400 двигунів АІ-450С 
для DA-50. Підписання 
твердого контракту з 
австрійською стороною 
заплановано до кінця 
року.

першу торговельну точку в 
Україні ще 2014 року. Вона 
мала з'явитися в центрі Киє-
ва. Планувалося також від-
кривати магазини в столич-
них торгово-розважальних 
центрах. Але через події в 
Україні ці плани відклали.

Hennes&Mauritz – це одна 
з найбільших у Європі роз-
дрібних мереж продажу 
одягу зі штаб-квартирою в 
Стокгольмі. 
Станом на 31 травня загаль-
на кількість магазинів гру-
пи становила 4498 точок.
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Шановні колеги,
У розпалі літо та пора гарячих 
відпусток. Це також найкращий 
час для планування своєї роботи. 

З цієї нагоди хотів ознайомити 
вас з основними напрямками роботи 

Львівської ТПП на друге півріччя цього 
року.

У ІІ половині 2017 року продовжуємо працювати над налагодженням 
міжнародних економічних контактів,  промоцією та представлен-
ням інтересів бізнесу. Ми і надалі організовуватимемо тренінги, які 
вчитимуть українських підприємців вести бізнес у країнах ЄС. 

При ЛТПП продовжує успішно працювати 6 комітетів, до роботи у 
яких просимо долучатись. 

У другій половині 2017 року заплановане проведення форуму «Місто. 
Транспорт. Екологія», а також, в рамках Міжнародного економічного 

форуму, пройде Контактна біржа «Бізнес-партнерство», на яку вже 
активно зголошуються учасники з Польщі, Канади, Чехії. На почат-
ку листопада очікуємо делегацію на чолі з віце-гетьманом Півден-
номоравського краю Романом Цели. Також заплановане проведення 
конкурсу «Обличчя міста». 
   
Маємо також  25 річницю створення Польсько-української господар-
чої палати. Її відзначення заплановане в три етапи: перший – у ве-
ресні під час Балтійського форуму у Свіноуйсьці, другий – у Варшаві, 
третій – у Львові.  Тому запрошую всіх, хто має партнерів у Польщі, 
долучатись до цих заходів.  Є й ряд міжнародних заходів, організа-
цію яких якраз плануємо (Балтійський бізнес-форум та  VII Євро-
пейський Конгрес малих та середніх підприємств та ін.). 

Завжди відриті і для ваших індивідуальних потреб та пропозицій. 
Звертайтесь!

З повагою,
Дмитро Афтанас, президент Львівської ТПП

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«РІМІТ»

вул. Польова, 57а, 
м. Львів, 29024
Керівник – Рамаз ТУРКІЯ
Тел.: +38 067 670 21 37
E-mail: 
rimit.rimmadonna@gmail.com
http://www.rimit.com.ua
Види діяльності: виробництво 
одягу, оптова торгівля одягом.

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«ГАЛИЧЕНЕРГО»

вул. Зелена, 273, 
м. Львів, 79066
Керівник – Юрій ГОЛОВЧАК
Тел.: +38 032 240 41 46
E-mail:
 info@galychenergo.com.ua
www.galychenergo.com.ua
Види діяльності: 
електромонтажні роботи, 
оптова торгівля іншими 
машинами та устаткуванням.

ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНЕЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕНОМІ КОНСАЛТИНГ»

вул. Промислова, 45/22, 
м. Львів, 79024 
Керівник – Григорій МЕЛЬНИК
Тел.: +38 067 712 03 53
E-mail: grygorii.melnyk@
enomi.com.ua
https://www.enomi.com.ua
Види діяльності: 
юридично-консультаційна, 
консалтингова, виставкова та 
рекламна діяльність.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕ  -
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДА-
ЛЬНІСТЮ «ВІДІНА»

вул. Володимира Великого, 
17/40, м. Львів, 79026
Керівник – Уляна ГОРОДНИК
Тел.: +38 099 204 79 09
E-mail: vidina.opt@gmail.com
http://www.gigajoule.com
Види діяльності: оптова торгівля 
продуктами харчування.

ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
«ГІГАДЖОУЛЬ» 

вул. Шашкевича,21, м. Стрий, 
Львівська область, 82400
Керівник – Крістіан ЧЕРНЕР
Тел.: +38 0245 4 00 30
E-mail: christian.tscherner@
gigajoule.com.ua
Види діяльності: вторинна 
переробка відходів,  
рекультивація та будівництво 
сміттєвих полігонів.

ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФУДЖІКУРА 
АУТОМОТІВ УКРАЇНА 
ЛЬВІВ»

вул. Європейська, 1, село 
Підрясне, Яворівський район, 
Львівська область, 81085
Керівник – Оксана 
ЛАШМАНОВА
Тел.: +38 0245 4 00 30
E-mail: olashmanova@fujikura-

automotive.com
Види діяльності: виготовлення 
кабельних мереж для 
автомобілів.

ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АЙКЮ ХОЛДИНГ»

вул. Куликівська, 19/4, 
м. Львів, 79044
Керівник – Андрій ЯКИМІВ
Тел.: +38 032 249 25 45
yakymiv.andriy@gmail.com
Види діяльності: консалтинг та 
управління проектами

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄД-
НАННЯ «ВЕРУМ ВІТА»

вул. Панаса Мирного, 24 Г, 
м. Львів, 79034
Керівник –  Володимир 
МАЛЬСАГОВ
Тел.: +38 050 317 36 04 
E-mail: bpllvov@gmail.com
Види діяльності: надання 
адвокатських послуг.

НОВІ ЧЛЕНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП
ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ГРАДЕЦЬ УКРАЇНА»

проспект В.Чорновола, 
63/805А, м. Львів, 79020
Керівник –  Олесь 
ЛОЗИНСЬКИЙ
Тел.: +38 067 370 04 45
E-mail: gradecukraina@ukr.net
Види діяльності: оптова 
торгівля продовольчими та 
непродовольчим товарами.

ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ІСТ-ЗАХІД-ЛОГІСТИК»

вул. В.Великого, 29, 
м.Львів, 79026
Керівник –  
Володимир РИПТИК
Тел.:  +38 032 255 01 61
E-mail: rr@ict.lviv.ua
http://www.ict.lviv.ua
Види діяльності: транспортно-
експедиційні послуги.
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TEXWORLD 2017
ВИСТАВКИ

Дата проведення: 
18-21 вересня 2017 року
Місце проведення: Париж, Франція

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

Запрошуємо відвідати 
Міжнародну виставку 
текстилю і тканин для по-
шиття одягу «TEXWORLD 
2017». 
Виставка «TEXWORLD 
2017» є однією з найваж-
ливіших подій у сфері текс-
тилю і тканин. На ній що-
року демонструється все 
те, що стосується ткацького 
ремесла, а саме: тканини 

20-22 вересня 2017 року у 
місті Свіноуйсьцє (Респу-
бліка Польща) відбудеться 
міжнародна економічна 
подія Baltic Business Forum 
2017.
Цього року почесним гостем 
форуму буде Швеція, яку 
будуть представляти пра-
цівники органів державної 
адміністрації, галузеві спіл-
ки, підприємці та інвестори.
Одна із запропонованих тем 
для обговорення  – «Чи мож-
на створити розумне місто 
без соціальної участі його 
мешканців?» Також у про-
грамі форуму – сесії присвя-
чені бізнесу, науці, політиці. 
У панельних дискусіях  ві-
зьмуть участь представники 
органів самоврядування, які 
обговорять розвиток відно-
син між економіками міст 
Польщі, України, Швеції та 
Туреччини.
Детальніше за посиланням: 
http://balticbusinessforum.eu/
en/

18-20 жовтня 2017 р. в м. 
Катовіце (Сілезьке воєвод-
ство, Польща) відбудеться 
VІІ Європейський Конгрес 
малих та середніх підпри-
ємств, який організовує  
Торгово-промислова пала-
та м. Катовіце.
Впродовж трьох днів роботи 
Конгресу відбудуться кілька 
десятків панельних сесій та 
декілька семінарів і нефор-
мальних зустрічей, у яких 
візьмуть участь експерти з 
Польщі та інших країн.
Малі та середні підприєм-
ства є найважливішим сек-
тором польської економіки, 
тому на конгресі, за участі 
іноземних делегацій, обго-
ворюватимуться виклики та 
можливості розвитку малих 
та середніх підприємств. 
Участь у заході є 
безкоштовною.

Детальніше на сайті: http://
ekmsp.eu/en/about-congress/
goal-time-place/

6-8 червня 2017 року у 
Варшаві відбувся ярма-
рок китайських вироб-
ників в Центральній і 
Східній Європі «China 
Homelife Show». 
Учасники виставки мали 
унікальну можливість 
ознайомитись з високоя-
кісною продукцією безпо-
середньо від виробників 
за конкурентними цінами. 
На ньому було представ-
лено 1200 стендів біль-
ше 680 китайських фірм. 

БАЛТІЙСЬКИЙ 
БІЗНЕС-ФОРУМ

VIІ  ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
КОНГРЕС МАЛИХ 

ТА СЕРЕДНІХ 
ПІДПРИЄМСТВ

найрізноманітніших видів, 
фасонів та з різноманітних 
матеріалів, вироби з пряжі 
і нитки, упаковка для сиро-
вини і готових продуктів, 
обладнання та інструменти, 
навчальна література,  кни-
ги і методичні посібники, 
як для фахівців даної сфери, 
так і для тих, хто цікавиться 
тканинами і текстилем. 
Виставка зацікавить всіх, 

чия сфера діяльності має 
відношення до виготовлен-
ня одягу – ремісники, крав-
ці та дизайнери.
Вартість поїздки стано-
вить 800 євро, що вклю-
чає переїзд Львів – Па-
риж – Львів, проживання, 

сніданки, вхідні квитки, 
супровід, двосторон-
ні зустрічі, візити на 
підприємства.
Додаткова інформація 
на сайті: www.texworld.
fr.messefrankfurt.com/paris/en/
visitors/welcome.html

Контактні особи:  Тарас Андрущак, Тетяна Смірнова
тел.: +38 068 046 46 51, тел.: +38 067 109 84 45.

Електроніка, будівельні 
матеріали, меб лі, тканини 
для інтер’єру – це лише 
невелика частина того, 
що було представлено на 
виставці.   
Рекордна кількість стендів 
і виставкових площ в цьо-
му році може вказувати на 
зростаючий інтерес до ки-
тайського ринку в Європі. 
Львівська ТПП вже вдруге 
організувала групу з 50 під-
приємців із Західної Украї-
ни, які відвідали цей захід.

УКРАЇНСЬКІ ПІДПРИЄМЦІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ 
У ВИСТАВЦІ CHINA HOMELIFE SHOW
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17 травня 2017 року у 
Львівській ТПП відбулась 
зустріч із Надзвичайним 
і Повноважним Послом 
Аргентинської Республіки 
в Україні паном Альберто 
Хосе Алонсо. Учасники 
заходу обговорили пер-
спективи двостороннього 
торгово-економічного та 
інвестиційного співробіт-
ництва, а також питання 
співробітництва України з 
Аргентиною. 
Президент ЛТПП Дмит-
ро Афтанас наголосив на 
необхідності пошуку нових 
шляхів співробітництва між 
Україною й Аргентиною. 
Посол схвально сприйняв 
ініціативи ЛТПП щодо ак-
тивізації двосторонніх тор-
гово-економічних відносин 
та співпраці ділових кіл 
України і Аргентини. «У нас 

ПОСОЛ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ В УКРАЇНІ ІГОР СОКОЛ: 
«НАШЕ ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ – НАЛАГОДИТИ ДРУЖНІ ЗВ'ЯЗКИ»

15 травня 2017 року у 
Львівській торгово-про-
мислові палаті відбулась 
зустріч  із Надзвичайним і 
Повноважним Послом Рес-
публіки Білорусь в Україні 
Ігорем Соколом.
У ході зустрічі сто-
рони обговорили 
поточний стан і пер-
спективи розвитку 
співробітництва, а 
також низку актуа-
льних питань регі-
онального та між-
народного порядку 
денного.

Ігор Сокол Посол Республіки Білорусь в Україні:
«З урахуванням процесів, що відбуваються в Україні 
з реформування економіки, в тому числі, процесу де
централізації, коли основна частина бюджетних і 
податкових надходжень залишається в регіонах, які 
самі розпоряджаються цими коштами, от у цьому 
ми бачимо резерв зростання нашого товарообігу». 

є потенціал, щоб розвивати 
торгово-економічні відноси-
ни. Розвиток торгівлі мож-
ливий лише тоді, коли обидві 
країни цього прагнуть і ро-
блять кроки назустріч. Се-
ред конкурентних секторів 
як Аргентини, так і України 

– аграрна промисловість, 
ядерна енергетика та ІТ», –  
зазначив Альберто Алонсо.
Обидві сторони вислови-
ли готовність продовжу-
вати рух на шляху роз-
витку взаємовигідного 
співробітництва. 

Президент ЛТПП Дмитро 
Афтанас відзначив, що 
україно-білоруські торго-
ві відносини мають давню 
історію. «Важливо розви-
вати подальшу співпрацю, 

налагоджувати ділові кон-
такти. Ми відкриті до по-
шуку партнерів у Білорусі 
та готові сприяти реалі-
зації спільних проектів», – 
сказав Дмитро Афтанас.

Посол зазначив, що за під-
сумками 2016 року товаро-
обіг між Україною та Біло-
руссю склав $3 млрд 800 млн 

і зріс на 10%. Максимальний 
рівень цього показника – 
близько $8 млрд – спостері-
гався у 2012 році.

ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ З АРГЕНТИНОЮ
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УКРАЇНА – ІРАК: ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ ДЕЛІЧ – ЖОВКВА: 
НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ 
ПАРТНЕРСТВО ТРИВАЄ

19 травня 2017 року Львів-
ську ТПП з робочим візи-
том відвідали представни-
ки Українсько-іракської 
ділової ради: Аббас Ахвар 
та Касим Аскар.
Сторони обговорили пер-
спективи співпраці між 
Україною та Іраком, зокрема 
в галузях металургії, маши-
нобудування, транспорту, 
електроіндустрії, сільсько-
го господарства, хімічної та 
харчової промисловості, а 
також туризму.
Дійсно, існують певні склад-
нощі для співробітництва 
між українськими та ірак-
ськими бізнесменами. По-
перше, це банківська сис-
тема та взаєморозрахунки, 
а також недостатній рівень 
довіри між партнерами обох 
країн. Для вирішення цих та 

17 травня 2017 року у 
Львівській ТПП  відбулась 
зустріч із партнерами з ні-
мецького міста Деліч.  
Учасники зустрічі мали 
можливість обмінятись 
інформацією про поточні 
проекти та проблеми між-
муніципального співробіт-
ництва, а також обговорити 
перспективи та плани на 
майбутнє.

Аббас Ахвар, президент Україно-іракської ділової 
ради: «Ми готові сприяти розвитку бізнесу між Іра
ком та Україною. Наші країни мають величезний по
тенціал для поглиблення торговельних відносин.
За останній час в Іраку активізувалась діяльність 
українських компаній, серед яких більшість є вироб
никами продукції харчування, а також виробниками 
та реалізаторами будівельних матеріалів. Особливу 
увагу ми також приділяємо розвитку туристичної 
галузі. Зараз процедура отримання іракських віз для 
українців є досить складною, формальною і вимагає 
чимало часу і зусиль. Ми намагатимемося зробити 
все, щоб спростити термін її отримання до 7 кален
дарних днів».

Петро Вихопень, міський голова м. Жовква:
«Досвід, який ми здобуваємо, є справді унікальним. Ми 
розробили «План сталого енергетичного розвитку». 
Це дало можливість залучити кошти Європейсько
го Союзу для втілення цих проектів. Зокрема, восени 
цього року ми проведемо спільну  наукову конферен
цію у Жовкві». 

інших питань було створено 
постійне представництво 
Торгово-промислової па-
лати України в Іраку та від-
крито офіс постійного пред-
ставництва ТПП України 
у Багдаді. Окрім цього, для 
забезпечення багдадського 

офісу та для роботи з украї-
нським сектором економі-
ки було відкрито бек-офіс 
у Києві. Зокрема, він ство-
рений для ефективного ви-
рішення існуючих питань 
та швидкої реалізації украї-
нсько-іракських проектів.

Місто Жовква та місто Деліч 
із 2013 року ведуть діалог на 
тему енергоефективності. 
Співпраця полягає у вза-
ємній підтримці на шляху 
до сталого розвитку міст у 
рамках проекту «Партнер-
ство з містами України». 
Проект виконується сервіс-
ною службою «Міста в Єди-
ному Світі» благодійного 
ТОВ Engagement Global.

Манфред Вільде, мер міста Деліч:
«Нам важливо ділитись своїм досвідом, однак спів
праця з м. Жовква – це нова можливість розширити 
свої знання. Ми – ідейні  партнери і успіхи у сфері енер
гоефективності залежать від нашої співпраці».  



НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Цінуємо львівський бізнес. Показуємо його 
вплив на економіку. Щороку шукаємо та 
нагороджуємо підприємства, які змінюють 
наше оточення, розвивають місто та регіон; 
тих, хто має відвагу реалізовувати власні 
мрії і створювати додану вартість у галузях, 
в яких вони працюють. Нагорода «Обличчя 
міста» є подякою за значний  вклад у роз-
виток 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 з 20 липня на:

ОБЛИЧЧЯ
МІСТА 2017

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: bodnar@cci.lviv.ua, www.lcci.com.ua

Ідея вручення  нагороди «Обличчя міста» – це бажання популяризувати Львів та 
підвищити рівень його економічної, культурної,  наукової  і політичної привабли-
вості в регіо ні. 
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Маркус Райхель, 
директор ДРЕБЕРІС ГмбГ: 

«Звичайно, економічна ситу
ація продовжує залишатися 
складною, але є й обнадійливі озна
ки. Відчутно зросла торгівля з Німеччиною. Активно 
втілюються реформи. Безумовно, є чимало сфер, над 
якими треба працювати, але у нас склалось вражен
ня, що принаймні в економіці реформи інтенсивно 
продовжуються. Ми хочемо ознайомитись з тран
спортним ринком Львівщини і  готові допомогти та 
поділитись досвідом, який має Німечинна. Саме тому 
ми створили програму поїздки делегації німецьких 
підприємців в Україну». 

12 червня 2017 року у 
ЛТПП обговорили пер-
спективи німецько-укра-
їнського співробітництва 
у сфері транспортної інф-
раструктури у Львові та 
Львівській області. 
У заході взяли участь на-
чальник Служби автомо-
більних доріг у Львівській 
області Руслан Кандибор,  
директор Львівавтодо-
ру Олег Береза, головний 

інженер компанії «Онур» 
Олександр Добоні, Берн-
хард Дух, керівник відділу 
Східної  Європи Федераль-
ного міністерства еконо-
міки та енергетики Німеч-
чини, директор ДРЕБЕРІС 
ГмбГ Маркус Райхель та ін. 
Роман Кокотайло, заступ-
ник директора департа-
менту дорожнього госпо-
дарства, транспорту та 
зв'язку ЛОДА зазначив: 

«Найважливішими для 
зручності роботи інвес-
торів є розвинута тран-
спортна інфраструктура, 
близькість до кордону, під-
готовлені території, які 
можна використовувати 
під реалізацію інвестицій-
них проектів – усе це ми 
можемо запропонувати 
інвесторам». 
В рамках заходу, потенціал 
своїх фірм представили 10 

німецьких компаній, які 
працюють у сфері автомо-
більного транспорту. По 
закінченню офіційної час-
тини, представники укра-
їнських підприємств, які 
працюють на Львівщині, 
мали нагоду індивідуально 
зустрітись з німецькими 

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ТРАНСПОРТУ

фірмами і знайти потен-
ційних партнерів для по-
дальшої співпраці.  
Захід організовано ДРЕ-
БЕРІС ГмбГ(Німеччина) та 
ТОВ «ДРЕБЕРІС»(Україна) 
за підтримки Львівської 
т о р г о в о - п р о м и с л о в о ї 
палати. 

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

Для кожного учасника 
Форуму буде сплановано 
індивідуальний графік 
двосторонніх зустрічей з 
урахуванням його побажань. 

Також діятимуть експозиційні 
інформативні стенди з 
презентаціями компаній 
та їхньої продукції.

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ 
ПАРТНЕРІВ ТА СПОНСОРІВ ЗАХОДУ!
Оргкомітет Міжнародного ділового форуму – 
Львівська торгово-промислова палата:
тел./факс: +38 032 295 01 25, тел.: +38 032 276 46 13
e-mail: zed@cci.lviv.ua

Головним завданням Міжнародної контактної біржі є 
надання її учасникам можливостей для:

   налагодження корисних бізнес-контактів, 
    розширення співробітництва між підприємцями 

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

26-27
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II ПОЛЬСЬКО-СХІДНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ 
ПУГП ЛЮБ-ІНВЕСТ

8-9 червня 2017 року про-
йшла II Польсько-Східна 
Конференція ПУГП Люб-
Інвест. Враховуючи той 
факт, що цього року Лю-
бліну виповнюється 700  
років,  Конференція була 
присвячена  Любліну і 
Любельщизні та новим 
можливостям для контр-
агентів та інвесторів із 
сусідніх країн. 
Серед присутніх були пред-
ставники центральних та 
місцевих органів влади, 
засобів масової інформації 
країн, що представляють 

присутні, зокрема: заступ-
ник міністра екології та 
природних ресурсів Укра-
їни Василь Полуйко, за-
ступник директора Пред-
ставництва ЄС в Польщі 
др. Маженна Гуз-Веттер, 
представник міністерства 
розвитку Польщі, радник 
міністра Кшиштоф Сівек і 
генеральний консул Поль-
щі у Львові Рафал Вольські.
Конф ер енцію в і дкри-
ли заступник Маршал-
ка Люблінського воєвод-
ства Гжегож Капуста, 

Президент міста Любліна 
Кшиштоф Жук і Прези-
дент Польсько-українсь-
кої господарчої палати 
Яцек Пєхота.
Другого дня заходу – 9 
червня 2017 року – відбу-
лася виїздна сесія, з метою 
ознайомлення учасників 
конференції з економічни-
ми досягненнями Любліна 
і Люблінського воєвод-
ства, до підзони Люблін-
ської спеціальної еконо-
мічної зони Євро-Парк 
Мелець, де бажаючі могли 

ознайомитися з досяг-
неннями компаній «Біо-
Maxima» та «Aliplast».
Польсько-східна конфе-
ренція ПУГП Люб-Інвест 
внесена в календар осно-
вних економічних подій 
у відносинах Польщі з її 
східними сусідами, а її не-
змінною метою є створен-
ня всестороннього діалогу, 
обмін досвідом і зміцнення 
безпосередніх контактів 
економічного середовища 
в Центральній і Східній 
Європі.

регіон Центральної та 
Східної Європи. Серед 
запрошених гостей були 

Програма конференції складалась з двох тематичних розділів: 
   Напрям Схід – шанси, можливості і співробітництво (включав 

питання торгівлі, експорту та інвестицій на східні ринки)
   Польща – привабливий партнер для підприємців та інвесторів зі 

Сходу (призначений для учасників з-за кордону). 
Особливу увагу було приділено аналізу інвестиційних можливостей 
на території Польщі, юридичних і податкових аспектів, пов’язаних 
з реєстрацією діяльності на ринку Польщі і ЄС, сертифікації товарів і 
пропозиції Спеціальних економічних зон.

II Польсько-східна конференція мала міжнародний характер, а 
серед гостей були учасники з Польщі, України, Білорусі, Молдови та 
Азербайджану. Фото: Польсько-українська господарча палата

Фото: Польсько-українська господарча палата

Фото: Польсько-українська господарча палата

Фото: Польсько-українська господарча палата
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ДИПЛОМАТІЯ І БІЗНЕС
Віденська конвенція про 
дипломатичні відносини 
передбачає, що консули 
несуть відповідальність не 
тільки за формальні кон-
сульські проекти, а й за 
зміцнення господарчих сто-
сунків. Зараз відбувається 
зміна системи підтримки 
польського бізнесу за кор-
доном. Поступово будуть 
ліквідовані торгові відділи 
посольств. На їх місце при-
йдуть відділи Польського 
агентства торгівлі та інвес-
тицій, які відповідатимуть 
за формування стратегії 
підтримки експорту та за за-
кордонні інвестиції. В Укра-
їні Польське агентство тор-
гівлі та інвестицій з’явиться 
лише у 2019 році. 
Ми підтримуємо ініціа-
тиви, які спрямовані на 
створення комфортних 
умов для ведення бізнесу. 
Вставновлюються контак-
ти польсько-українського 
бізнесу на виставках та ін-
ших міжнародних заходах. 
Звичайно, необхідно про-
довжувати налагоджувати 
безпосередні зв’язки між 
підприємцями Польщі та 
України. Зараз цьому ак-
тивно сприяють торгово-
промислові палати, бізнес-
асоціації та Міжнародна 
спілка польських підприєм-
ців в Україні.     

БІОМЕТРІЯ
З 11 червня 2017 року 

чинником є те, що безвізо-
вий режим дає змогу бути 
більш мобільним, не 
потрібно витрача-
ти час і кошти на 
отримання візи. 
Але запрова-
дження безвізу 
не звільняє гро-
мадян України 
мати документи, 
що підтверджують 

РАФАЛ ВОЛЬСЬКІ: 
«МИ ПІДТРИМУЄМО ІНІЦІАТИВИ, ЯКІ 

СПРЯМОВАНІ НА СТВОРЕННЯ КОМФОРТНИХ 
УМОВ ДЛЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ»

чи ділові відносини (тобто 
ви самі обираєте зручний та 
потрібний документ), або 
ж квиток на виставку чи зі-
брання, якщо їх відвідання є 
метою поїздки.  

БЕЗВІЗ ТА ПРАВО НА ПРАЦЮ
Польща наразі є єдиною 
країною Шенгенської зони і 
єдиною країною ЄС, законо-
давство якої передбачає, що 
негромадяни Євросоюзу, які 
перетнули кордон у рамках 
безвізового руху, тобто за 
біометричним паспортом 
без візи, також мають право 
на роботу. Проте повинні 
оформити додаткові до-
кументи після прибуття на 
місце роботи. Отже – «безві-
зовий» українець у Польщі 
має право просити у держа-
ви дозвіл на працю. За «без-
віком» можна залишатися в 
зоні Шенгену не більше 90 
днів протягом 180 днів ка-
лендарного періоду.

ПЕРЕТИН
Із запровадженням безвізо-
вого режиму, ми зіштовхну-
лись із низкою проблем при 
перетині польсько-укра-
їнського кордону. Кордон 
нас єднає, але, водночас, – є 
певним бар’єром. З одно-
го боку – маємо спільний 

Богдан Матолич, Інститут тран-
скордонного співробітництва та єв-

ропейської інтеграції:
З 1 січня до 30 червня 2017 року тривало 

формування проекту за програмою Транскор
донного співробітництва ПольщаБілорусьУкраїна. 
Станом на 1 січня 2017 року було надіслано 749 про
ектів, з них – 344 пройшли другий етап відбору, 44 з 
них – з Львівщини. Зараз триває другий набір. Важли
во, що кожен з проектів підтримує польський і укра
їнський партнер. Ми координуємо і є бенефіціарами 
4 проектів. Також маємо налагоджені ділові зв’язки із 
Кросно, ґміною Заршин та ін. Бачимо зацікавленість 
польської сторони в регіональному партнерстві. 
Здебільшого, це соціальні та екологічні проекти. 
Оскільки минулого  року була затверджена Державна 
програма розвитку транскордонного співробітни
цтва на 20162020 роки і Львівщина є одним з клю
чових регіонів, ми підготували пропозиції подальшої 
співпраці і хотіли б детальніше їх обговорити з поль
ською стороною. 

громадяни України, які ма-
ють біометричний паспорт, 
можуть користуватись пра-
вом безвізового в’їзду до 
країн-членів ЄС (крім Вели-
кої Британії та Ірландії). В І 
половині 2017 року зросла 
кількість заяв на отримання 
і шенгенських, і робочих віз. 
Проте з 11 червня кількість 
бажаючих отримати візу 
зменшилась. Позитивним 

мету подорожі. Це може 
бути запрошення на зу-

стріч або інший 
документ, який 

підтвердж ує 
торговельні 

Продовження.Початок на с. 1

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
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ринок ЄС, з іншого – вну-
трішній ринок України. Ми 
не можемо обійти сам факт 
існування кордону. Потріб-
но працювати над тим, щоб 
спростити та полегшити 
його перетин. 

Марія Мулява, виконавчий дирек-
тор ПП «ГалТранс-Логістик»: 

Пане Консуле, одним з пріоритетних за
вдань обох держав є розвиток господарського на
прямку. Проте нагальною проблемою є перетин 
кордону вантажними автомобілями. Нашими клієн
тами є іноземні компанії, які мають виробництво в 
Україні. Чотири роки тому час перетину кордону ста
новив 6 годин. Зараз – це 810 год.  Черги продовжують 
зростати. 
Р. В.: Дякую за запитання. Прошу підготувати звіт 
у письмовому вигляді та передати мені для розгляду 
цієї проблеми. Певний її вдастся вирішити.

Позитивним кроком є 
збільшення авіасполучень і 
впровадження залізнично-
го сполучення. До прикла-
ду, представники польської 
залізниці очікували, що на-
вантаження потяга Львів-
Перемишль становитиме 
50-60%, сьогодні – продаж 
квитків складає майже 
100%. Також з серпня го-
тується запуск нової гілки 
сполучення Львів-Краків. А 
ще цього року запрацюють 
два нові напрямки авіа-
сполучення: Львів – 
Познань та Львів 
– Бидгощ. 

СТАТИСТИКА
Генконсульство Польщі 
у Львові є рекордсменом 
за кількістю виданих віз. 
Ми видали майже 40% від 
усіх віз в Україні (понад 
515 тис. віз). З 1 січня по 
30 червня 2017 року вида-
но 300 тис. віз. З 11 червня 
відбувається зменшення 
кількості заяв на отри-
мання віз. З 12 червня до 5 
липня 2017 року ми вида-
ли всього 32 тис. віз, тоді 

як до 11 червня 
ми видали 

42 тис. віз. 
Т о б т о 
б е з в і з 
працює. 
Т а к о ж 

зменшується кількість 
заяв на отримання ро-
бочих віз. В березні 2017 
року їх було 33 тис., в черв-
ні – лише 25 тис. 
Кількість громадян Укра-
їни, які перетинають кор-
дон за біометричними 
паспортами становить 
близько 10%. Середній 
час обслуговування одно-
го пасажира з біометрич-
ним паспортом – на 10 с. 
менше. Не справдились 
побоювання українців і 
стосовно збільшення кіль-
кості відмов при перетині 
кордону за біометричним 
паспортом і це, в першу 
чергу, заслуга української 
сторони. 

Михайло Коропецький,  ге-
неральний директор СП 

«СІГМА»:
Пане Посол, Ви згадували про 

Угоду між Кабінетом Міністрів 
України  та Урядом Республіки Польща, яка стосу
ється правил місцевого прикордонного руху. В ході  
її реалізації були виявлені певні негативні моменти. 
Одним із них є ситуація на піших переходах поль
ськоукраїнського кордону. Із впровадженням безвізу, 
потрібно внести певні зміни до цієї постанови. Чи 
ведуться переговори про внесення змін до цієї Угоди? 
Також я хотів би запропонувати з метою розвитку 
прикордонних територій створити спільні україн
ськопольські підприємства, скажімо, на українській 
території. 
Р. В.: Малий прикордонний рух не повинен всіляко об
ходити українські закони і підтримувати контра
банду, яка не є механізмом подальшого економічного 
розвитку цих територій. Тому правова база потре
бує вдосконалення. У перспективі – запровадження 
механізмів, які допоможуть створити робочі місця. 
Ми стикались зі схожими проблемами 20 років тому 
на польськонімецькому кордоні, але нам вдалось 
успішно їх подолати. На мою думку, українським під
приємцям було б цікаво обмінятись досвідом з коле
гами зі схожих структур з польськонімецького та 
з польськочеського прикордоння з Нижньої Сілезії, 
Брандернбурга та Саксонії. 

Але, зважаючи на інфра-
структурну різницю наших 
країн (брак доріг та погана 
якість існуючих доріг, прим. 
ред.), очікувати на вста-
новлення 40-а пропускних 
пунктів на польсько-укра-
їнському кордоні (як це було 
на німецько-польському 
кордоні) найближчим часом 
не можна. 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
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Справжній чоловік не по-
винен програвати?

Власні поразки переживає 
кожен з нас. Це – немину-
че. Питання тільки у тому, 
що людина робитиме? 
Коли проводжу тренінги, 
малюю на таблиці синусої-
ди. Вгору – вниз, успіх – по-
разка. Питаю учасників, 
коли, на їх думку, почина-
ється справжній успіх. І 
вони показують: ось тут, 
внизу.

Тобто саме в той мо-
мент, коли ми пережива-
ємо поразку?

Так, якщо я не здаюся. По-
разка може бути цінним 
досвідом, може змінити 
нашу долю  в кращу сторо-
ну. Ось приклад з власного 
досвіду: після закінчення 
школи я не знав, що буду 
робити в житті. Подав до-
кументи та захотів вчи-
тись на психолога. Такий 
підхід був у багатьох моїх 
приятелів. Знайомо, прав-
да? Не вступив. Відчував 
розчарування, бо у школі 
я був хорошим і амбітним 
учнем. Рік перерви я ви-
користав для того, щоб об-
думати майбутнє, визна-
читись, ким я хочу стати.  
Вступив на психологію, 
проте цього разу це був 
свідомий вибір. Я вчився 
з захопленням, а потім – 
став академічним викла-
дачем. Не знаю, чи був би я 
тут, де я зараз, якщо б пер-
шого разу склав іспит.

Поразка – це трамплін до 
успіху?

Можна й так сказати, але за 
певних умов. Перш за все, 
необхідно усвідомити, що 
ми програли. Це важко в 
суспільстві, яке приймає 
лише успішних людей. Ми 
– чемпіони, як співала гру-
па «Queen». Цю пісню ра-
дісно співають  майже всі 
на  великих імпрезах, на 
всіх континентах. І все ж у 

НИЖЧЕ
ПЛІНТУСА!
кожному матчі, на кожних 
змаганнях хтось програє. 
Бувають навіть народи, які 
настільки налаштовані на 
перемогу, що трапляються 
курйозні ситуації, як то під 
час зустрічі США-Англія 
на чемпіонаті світу з фут-
болу в Південній Африці. 
Наступного дня газета 
«New York Post» повідоми-
ла своїм читачам:  «США 
виграє 1:1». Використо-
вуємо різні стратегії, щоб 
не допустити навіть дум-
ки про те, що ми зазнали 
невдачі.

Наприклад?

Говоримо: «Та нічого не 
сталося!» Протягом бага-
тьох років говоримо так 
нашим футболістам і на-
справді – нічого не стаєть-
ся. Заперечуємо очевидне, 
ховаємо програші збірної 
«під килим», і, звичайно 
не робимо з цього ніяких 
висновків. 
Екстремальним прикла-
дом цієї стратегії є тлума-
чення звичайних алкого-
ліків «Все було не так», «Це 
не я», «Зранку все змінить-
ся». Інша стратегія –  зви-
нувачувати всіх навколо. 
Тоді «вони» стають від-
повідальними за наші не-
вдачі. Іноді, замість того, 
щоб змиритися з цим, ми 
говоримо: «Але я ще не 
закінчив!». Або ж переко-
нуємо себе та інших, що 
ця невдача не рахується. 
Всі ці методи допомагають 
нам впоратися з важки-
ми  емоціями, які завжди 
виникають, коли ми від-
чуваємо розчарування, 
тому що щось або хтось 

перешкоджає досягненню 
нашої мети. А це власне і є 
поразкою.

Але ж добре, що ми нама-
гаємося впоратися з нега-
тивними емоціями?

Вони – справді потрібні! 
Це завдяки їм ми в стані 
почати діяти, зібратися, 
усунути причину диском-
форту. Зробити так, щоб 
нам знову було добре. Я 
колись познайомився з 
менеджером, який роз-
повів мені, що свого часу 
відповідав за важливі пе-
реговори, які, на жаль, за-
кінчилися невдачею. Він 
замкнувся в будинку на 
декілька днів, позачиняв 
усі вікна, лежав на дивані і 
переживав. Печаль, страх, 
розчарування, гнів або по-
чуття провини і сорому, 
збентеження – всі ці «мон-
стри», вилазять із темря-
ви. Вони діють мотива-
ційно, турбують нас. Ось 
чому, нарешті, ми встаємо 
з дивану і говоримо «До-
сить. Мушу позбиратись 
до купи».

Все це виглядає досить 
просто, але ж, насправді, 
не все так легко?

Ні. Це можна зробити в три 
етапи. В першому призна-
йтеся собі: «Стоп! Це – по-
разка». Приймаю цей факт 
до відома. Мене звільнили 
з роботи? Не вдаю, що я 
і надалі працюю, не ви-
ходжу щоранку з дому з 
портфелем, так начебто я 
іду в офіс. У другому ета-
пі роблю перегрупування 
думок, тобто раджу собі з 

психологічними проблема-
ми, яких мій досвід зазнав у 
результаті поразки. І, наре-
шті, третій крок: роблю ви-
сновки на майбутнє, вчуся.

Той другий крок: як наш 
справжній мужчина, який 
мужньо стверджує, що 
зазнав невдачі, має тепер 
собі дати раду з тим, що 
він відчуває?

У мене є декілька простих 
способів. Вважаю, що най-
кращі ліки від поразки – пе-
ремога. Її не можна здобути 
в тій галузі, де ми працювали 
і в якій нам так і не вдалось. 
Якщо ви втратили роботу 
в рамках групового звіль-
нення в компанії, в якій 
пропрацювали 10 років, ви 
не знайдете нової роботи 
за тиждень. Але, звичайно, 
дещо можна зробити! Огля-
ніться навколо, сходіть на 
співбесіду до фахівця з 
агенції з працевлаштуван-
ня, або ж напишіть книгу 
про невдалу кар’єру (це вже 
для тих, хто дійсно має такі 
навики). Кожен з цих кроків 

сам по собі не є успішним, 
але може привести до нього 
в майбутньому.

А інші варіанти?

Раджу багато читати, осо-
бливо біографії. Ніщо так 
не приводить до тями як 
історії людей, і їх невдачі. 
Анджей Вайда, Стів Джобс, 
Адам Навако та чимало ін-
ших видатних людей – всі 
вони зазнавали невдач чи-
мало разів. Хтось інший 
відмовився б робити одне 
й те саме знову і знову, але 
вони цього не зробили, 
і тому, власне, знайшли 
себе там, а не в іншому 
місці. На вершині. Також 
добре шукати позитивні 
приклади у власному ото-
ченні. Майже всі знають, 
героя, в житті якого було 
чимало невдач , але він зі-
брався з силами. Але як? 
Варто проаналізувати цей 
процес. І якщо це можли-
во – щось для себе запо-
зичити, спроектувати на 
свою ситуацію. Ще один 
спосіб: наші близькі.

Продовження.Початок на с. 1
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Тобто?

Можете запитати дружи-
ну або приятеля: «Нагадай 
мені, як я колись давав по-
ради, бо якось тепер ніщо не 
приходить до голови». Рідні 
та близькі точно пам’ятають 
ваші перемоги та неочіку-
вані успіхи. У той час коли 
ми, будучи «внизу», не змо-
жемо цього пригадати. Так 
працює пам'ять – в хвилини 
смутку надсилає нам спога-
ди, здебільшого, відповідно 
до актуального емоційного 
стану, і це прикро. Запро-
шуйте знайомих і влаштуй-
те дебати, де кожен з гостей 

розповість  про свою най-
більшу поразку.

Чи така зустріч не ста-
не причиною погіршення 
настрою?

З власного досвіду знаю, 
що такі зустрічі, ввечері, за 
келихом вина, є навпаки ве-
селими. Буває, що розповіді 
які ми слухаємо, нас вра-
жають. Досягнення людей, 
яких ми вважаємо успіш-
ними, зазвичай починались 
з перших невдач, які потім 
робили їх сильнішими. У 
кожного є свої «злети і па-
діння», тому життя нагадує 

синусоїду. Зрештою, варто 
усвідомити, що є справи, 
які можна назвати інвента-
ризацією життя.

У чому вона полягає?
Трохи схожа на вісь часу на 
Facebook. Ви повинні виді-
лити кілька вільних годин, 
нікуди не поспішати і про-
аналізувати свою діяльність 
у буквальному розумінні від 
дитячого садочку чи школи 
і до сих пір. Що найбільше 
любили? Що нам добре вда-
валось, а що ні? Випишіть 
усі успіхи і невдачі. Згадайте 
перших друзів, радісні мо-
менти, перше розчарування 

ЯК НЕ БОЯТИСЬ?
Ми ненавидимо програвати, бо відчуваємо тяжкий біль! Однак можна щось 
зробити, щоб боліло менше. Ось терапія страху перед поразкою з 4 кроків.

КРОК 1: ЧИ СПРАВДІ ВАМ ШКОДА?
Руйнуються довготривалі стосунки. Звільняють з роботи. Вас переповнюють 
емоції, але погляньте на справу раціонально. Може робота була марудною, безпер
спективною, на яку ви вже роками нарікали? Можливо, ви вже тривалий час хотіли 
розірвати стосунки? Більше цінуємо те, що маємо – саме це психологи називають 
це ефектом наявності. І коли ми щось втрачаємо, то відчуваємо жаль. Тому варто 
розібратись, чи це того варте.

КРОК 2: ОПАНУЙТЕ СТРАХ
Ми так влаштовані, що не женемось за новим. Більшість з нас нічого б не змі
нювала у своєму житті. Бо знову потрібно буде змінювати звички, а це вимагає 
певного часу та зусиль. Поразка часто означає перелом в житті, а це нас лякає! 
Перестаньте боятись, пригадайте собі 5 ситуацій, коли вам щось не вдавалось в 
житті, а в результаті… ви досягли успіху! І що? Біль став трохи меншим?
 

КРОК 3: ІНШИЙ ПОГЛЯД
О Боже, потрібно шукати нову роботу! Проблема. Стоп, це не проблема, це – за
вдання! Справді, важливо якими словами ви окреслюєте ситуацію, що вас оточує. 

КРОК 4: СТАВКА НА РОЗВИТОК
Найважливішим в житті кожної людини є досвід, який «будує» впевненість у собі, 
компетентність. Поразки є частиною нашого життя.  Якщо ви так трактува
тимете життя, зауважите, що поразки є його нормою.На запитання як досягти 
успіху один з відомих американських підприємців відповів: «Потрібно не просто пе
режити, а й усвідомити всі попередні поразки». Адже вони роблять нас сильніши
ми та допомагають стати кращими. 

в коханні, перший невдалий 
проект на роботі. Однак ви 
ж дали собі раду, пішли впе-
ред і зайшли досить далеко! 
Тож все-таки можете знову 
рухатися вперед.

А не краще зробити пере-
рву, видихнути, набрати-
ся сил?

Коли ми перебуваємо внизу 
синусоїди, добре набрати 
дистансу до  поразки,  роз-
почати щось зовсім нове. 
Може, тренінг з випасання 
овець? Аспірантура? Важ-
ливо, перебувати серед 
людей з зовсім іншими за-
хопленнями, які розширять 
наші погляди. В їхніх очах, 
ми не є «Іваном, якого звіль-
нили з роботи» чи «Сашком, 
який провалив проект або 
збанкротував». Ви для них 
є хорошим хлопцем, який 
добре знає, як водити кру-
тий мотоцикл або є кращим 
рибалкою, якого вони будь-
коли зустрічали. 

Чи  батько може навчити 
свою дитину мистецтва 
програвати?

Звичайно. І чим швидше 
це станеться, тим краще. 
Kолись на батьківських 
зборах у школі мене здиву-
вала позиція батьків сто-
совно того, що діти пови-
нні навчитись програвати 
і переносити це: «О ні, ще 
зарано!».
Сьогодні багато хто з бать-
ків вчать своїх чад прагнен-
ню до самовдосконалення, 
концентрації, приміром, на 
процесі, наприклад на грі в  
футбол, а не на результаті 
матчу.

Чи можна навчити дити-
ну робити висновки після 
програшу?

Це чудова ідея і велика 
місія для кожного. Не за-
мовчуймо поразок дітей, 
обговорюймо їх. Давайте 
подивимося, що за ними 
стоїть. Коли ми відкинемо 
почуття жалю, зможемо по-
чати діяти.

Пам’ятаймо, що батько є 
для дитини найбільшим ав-
торитетом у школі життя. 
І якщо він робитиме від-
повідні висновки з невдач 
і боротиметься далі, його 
дитина це теж зможе. Він не 
повинен їх боятися, а віри-
ти, що перемога можлива, 
але якщо не вдається – то 
світ не перевернеться. Така 
надія є заразливою і на-
роджується ще у дитячому 
віці. Варто про це пам’ятати 
і не вдавати, що нічого не 
трапилося, навіть якщо ста-
лась халепа. Сказати собі: 
«Так, я приклав максимум, 
але не вийшло. Тепер зро-
блю усе, щоб дізнатись чому. 
І наступного разу досягну 
своєї мети». Так роблять 
справжні чоловіки. 

Юрій Бойко 
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CUFTA В ДІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ З КАНАДОЮ
13 червня 2017 року у 
Львівській ТПП відбув-
ся семінар: «CUFTA в дії: 
можливості вільної тор-
гівлі з Канадою». 
Учасники обговорили мож-
ливості, які відкриваються 
перед Україною з підписан-
ням Канадсько-Української 
Угоди про вільну торгівлю 
(CUFTA). У заході взяли 
участь президент ЛТПП 
Дмитро Афтанас, менеджер 
проекту CUTIS Ольга 
Вергелес, стар-
ший експерт 
з торгівлі та 
інвестицій-
ної політи-
ки проекту 
CUTIS Олек-
сандра Бровко 
та виконавчий 
директор Канад-
сько-української торгової 
палати Емма Турос. 
Дмитро Афтанас, прези-
дент ЛТПП, наголосив на 
важливості розвитку укра-
їнсько-канадської співпра-
ці. «Потрібно не боятись, а 
сміливо йти вперед»,  –  ска-
зав він. 
«Угода про вільну торгівлю 
між ЄС та Канадою назива-
ють «угодою нового поколін-
ня». По-перше, це додатко-
вий аргумент «за» торгівлю 
з Канадою. Так, нас розділяє 
океан, поруч конкуренція з 
США, але у ХХІ столітті це 

швидше не пере-
пони, а виклики, 
які за наявності 

якісного товару, 
продуманої марке-

тингової стратегії та 
логістики зникнуть. По-
друге, не варто гаяти часу, 
оскільки початок вільної 
торгівлі між Канадою та ЄС 
може посилити конкурен-
цію на ринку Канади, тому 
про своє «місце під сонцем» 
варто задуматися вже за-
раз», –  сказала  Олександра 
Бровко, старший експерт з 
торгівлі та інвестиційної 
політики проекту CUTIS.
Ольга Вергелес, менеджер 
проекту CUTIS зазначила: 
«Зі вступом в силу, CUFTA 
відкриє українським екс-
портерам доступ до 98% 

канадського ринку това-
рів, а сама угода містить 
важливі положення 
щодо усунення 
н е т а р и ф н и х 
бар’єрів, спри-
яння торгівлі, 
участі у дер-
жавних заку-
півлях, тощо».
Виконавчий ди-
ректор Канадсько-
української торгової пала-
ти, Емма Турос відзначила, 
що українсько-канадські 
відносини мають давню 
історію. 
Вона закликала бізнес 
проявляти ініціативу і 
об'єднуватись для досяг-
нення виходу на експорт-
ний ринок Канади. 
На тематичних сесіях, які 

Контактна електронна адреса: office@cutisproject.org.
Сайт: https://cutisproject.org/news/five-priorities/

CUTIS – п’ятирічний канадсько-український 
проект з підтримки торгівлі та інвестицій.   
CUTIS  виділяє п'ять пріоритетів для збільшення 
українського експорту до Канади у відповідності 
до Експортної стратегії України.
До фінальної п'ятірки входять:
  ІТ-послуги;                 меблі;
  одяг;                            шоколад та
  взуття;                           кондитерські вироби.

Емма Турос, виконавчий директор 
Канадсько-української торгової па-

лати:
«Канада відкрита для торгівлі з Украї

ною. Але часто українські підприємці дума
ють, що приїхавши до Канади, відразу укладуть 

контракти на кругленькі суми. Насправді, вести біз
нес у Канаді складніше, аніж в Україні – це висококон
курентний, прогресивний і платоспроможний ринок, 
недостача продукції на якому дуже швидко заповню
ється. За нього слід боротися».

відбулися після презентації 
проекту, учасники зустрі-

чі ознайомились 
з первинною 

інформацією 

про можливості доступу на 
ринки сільськогосподар-
ської та харчової продукції, 
продовольчих товарів та 
ІТ-послуг.  
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ВКЛЮЧІТЬ ЕМОЦІЇ  

У своїй книзі «Як працює мо-
зок» Манфред Спрітзер опи-
сує експеримент, у ході якого 
піддослідні мали завдання 
запам’ятати перелік медичних процедур, які нада-
вала клініка. Особи, які брали участь у експерименті 
були розділені на дві групи. Кожній з груп було пред-
ставлено історію про хлопця, який вибрався до клі-
ніки, щоб провідати свого батька. Різниця полягала 
лише в тому, що другій групі розповіли, що хлопець 
по дорозі потрапив в аварію. Здавалося б, трагічний 
випадок мав би відволікти увагу слухачів від перелі-
ку медичних процедур. Однак – ні, особи, які вислу-
хали більш емоційну розповідь (аварія), тиждень по 
тому пам’ятали більше медичних процедур ніж ті, хто 
почув «нейтральну» розповідь. Емоції – досконалий 
союзник під час науки. Все тому, що ділянки мозку, 
які відповідають за емоції, тісно пов’язані з ділянка-

ми, що відповідають за пам'ять. Звісно, 
приємніше, коли емоції – позитивні. Тож 
перед навчанням зробіть щось приєм-
не, а суть того, що вивчаєте, асоціюйте з 
чимось, що сильно просякнуте 
емоціями.

ПЕРЕХОДЬТЕ ДО КОНКРЕТИКИ

Вчені довели, що розуміння нами аб-
страктних понять завжди базується 
на тому, що ми в стані собі уявити. 
Наприклад, ми говоримо про час, що 
він летить або пливе, так, ніби це було 
щось фізичне/матеріальне. У ході навчання вар-
то абстракційні поняття завжди трактувати за 
допомогою конкретних ситуацій. Так, англійську 
ідіому «between hell and high water» українським 
відповідником «між молотом і ковадлом», хоч до-
слівно це мало звучати «між пеклом та високою 
водою». Якщо ми собі уявимо пекло та хвилі, які 
його заливають, а посередині ще помістимо куз-

ню коваля, то матимемо гарантію, що запам’ятаємо 
новий фразеологічний оборот.

КОНТАКТУЙТЕ 
З ІНШИМИ

Це правда: поява 
письма, а пізніше 
– книг, принесло людству 
справж ню освітню революцію. 
З цього моменту ми можемо 
самостійно навчатись. Хоч на-

справді для людини – це не є природнім процесом. 
Довгий період часу знання передавались виключно 
через контакти між людьми. Розмова, дискусія, обмін 
точками зору – це досконалі форми здобування і по-
глиблення знань. 

БУДЬТЕ 
АКТВИНИМИ

Читання та слухання  – 
найбільш пошире-
ні форми навчання. 
На жаль, вони є па-
сивними формами. 
Найбільш дієвими є 
ті форми, що вимага-
ють відповідних дій. 
Звісно, що читання є 
корисним, проте, піс-
ля ознайомлення з 
текстом, було б добре 
з кимось порозмовля-
ти про прочитане або 
ж зробити відповідні 
нотатки. Таким чином 
ваше навчання стає 
активним.

«ПЕРЕНОЧУЙТЕ ІЗ ЦИМ»

Навчання буде ефективним, якщо мате-
ріал час від часу повторювати чи розділити його 
запам’ятовування сном.  Науковці стверджують, що 
нові знання інтегруються у пам'ять під час повільної 
фази сну.

ЗМІНЮЙТЕ ОТОЧЕННЯ

Тести на тваринах показують, що пацю-
ки, які від народження жили у клітці, у 
порівнянні з тваринами, що зростали 
на волі, мають менше нервових сполу-
чень мозку, а також гірше радять собі 
з різними пізнавальними завданнями. 
З людиною така ж сама історія: оточення, у якому 
ми запам’ятовуємо інформацію, може мати вплив 
на якість запам’ятовування. Наприклад, знання, які 
ми отримали в школі, ми з легкістю можемо згадати 
у цьому приміщенні і зовсім не пам’ятати деінде.  То 
ж, щоб краще послуговуватись здобутими знаннями, 
вчені радять змінювати оточення. І навчання за кели-
хом вина, на веранді чи в автомобілі – аж ніяк не по-
ганий приклад. Завдяки різному контексту навчання 
знання будуть «доступними» вам за найрізноманітні-
ших обставин.

18 +

ЗНАННЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Як прийнято, маємо для вас дві новини. Погана: 
вже після 20 року життя швидкість сприйняття 
інформації нашим мозком починає спадати. До-
бра: дорослий вік – це і надалі досконалий момент 
для розвитку. Представляємо вашій увазі 7 спосо-
бів навчання в дорослому віці.

ЗОСЕРЕДЬТЕСЬ НА ТОМУ, 
ЩО ВИ ВЖЕ ЗНАЄТЕ

У 1972 році Джон Брендсон та Марса 
Джонсон, вчені з Нью-Йоркського уні-

верситету, опублікували результати експерименту, 
де вивчали схильність до запам’ятовування фраг-
менту прози. Учасників експерименту розділили на 
дві групи. Перша група прослухала аудіозапис двічі. 
Другій групі спочатку показали ілюстрацію до розпо-
віді, а пізніше – дали прослухати аудіозапис (лише 1 
раз). Виявилось, що особи, які раніше бачили малю-
нок, значно краще запам’ятали зміст аудіофрагменту. 
Чому? Бо, при отриманні нових знань, нам стає у при-
годі інформація, якою ми уже володіємо. Отриман-
ня нових знань відбувається на базі того, що ми уже 
знаємо. Мистецтво навчання і полягає на побудові 
зв’язків та проведенні аналогій з уже відомою нам ін-
формацією. Висновок? Пізнаючи нові речі, намагай-
тесь їх асоціювати з чимось, що вже є відомим.

1
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Про пріорітети й особли-
вості роботи у  сучасних 
умовах української еконо-
міки в розмові з директо-
ром ТзОВ «Агро ЛВ Лімі-
тед» Андреа Б'янко. 

Пане, Андреа, чому Ви об-
рали Львівщину для  веден-
ня  агробізнесу?

Україна має багато перспек-
тив. Тут фантастичні землі й 
цікаві люди, які споконвіку 
працюють в сільському гос-
подарстві.  Ми зрозуміли, 
що потенціал є і з 2006 року 
розпочали свій бізнес на 
Львівщині.

В чому полягає специфіка 
роботи в Україні?

АНДРЕА Б’ЯНКО:
«НАШ ОРІЄНТИР – 

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ»

українських підприємств. 
Наша мета – максимальна 
ефективність у вирощуванні 
культур, якість товару, а вже 
потім урожайність.
Протягом усього часу в 

якісної продук-
ції, ми ретельно 
контролюємо ви-
трати на її виробництво. 
Здавалося б, тут немає нічого 
екстраординарного, проте, 

щоб бездоганно дотримува-
тися цих принципів, потріб-
на неабияка дисципліна на 
всіх етапах.

Які технології на виробни-
цтві використовуєте?

Протягом деся-
тирічної ді-

я л ь н о с т і ,  
інвестиції 
в компа-
нію пере-
вищили 1 
млрд грн. 

В свою 
чергу, це до-

зволяє постій-
но оновлювати 

устаткування. Госпо-
дарство має сучасний тех-
нічний парк, забезпечено 

зерно- і картоплесховища-
ми з автоматичним контр-
олем мікроклімату.
Сьогодні в обробітку пере-
буває понад 43 тис. га ріл-
лі. Велика увага в компанії 
приділяється підвищенню 
родючості ґрунтів. Запро-
ваджуються новітні енер-
гоощадні безпечні для до-
вкілля технології обробітку 
ґрунту, живлення й захисту 
рослин.
Підприємство застосовує 
ефективну бізнес-модель 
поєднання європейсько-
го досвіду з українськими 
реаліями. Господарська ді-
яльність та облік ведеться 
за найновішими програм-
ними технологіями, допо-
вненими супутниковим 
зв’язком та GPS-системами.

ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед», яка є дочірнім підприємством 
сільськогосподарської компанії «Continental Farmers 
Group», була заснована на теренах Львівської області 
у 2006 році. З 2013 року до засновників ТзОВ «Агро ЛВ 
Лімітед» долучилася об’єднана фермерська холдингова 
компанія з Саудівської Аравії. За результатами 2016 
року, підприємство є лідером виробництва картоплі в 
Україні. «Агро ЛВ Лімітед» спеціалізується на вирощу
ванні елітного та репродукційного насіння картоплі 
столових сортів: Рів’єра, Імпала, Мелоді, Пікассо, Роко, 
Гала та чіпсових Леді Клер, Піроль. Також займається 
вирощуванням, доробкою й реалізацією на внутріш
ньому та зовнішньому ринках зерна пшениці, ячменю, 
жита, кукурудзи, сої, ріпаку та цукру.

Доволі швидко ми звикли 
до українських реалій. Перш 
за все ми розуміємо, щоб 
створити бізнес, ми пови-
нні адаптувати бізнес-стра-
тегію до реальних умов. 
Тому зростаємо поступово 
та методично, але не надто 
швидко, як це намагаються 
зробити деякі з інтенсивних 

Україні ми інвестуємо в 
оренду правильних вироб-
ничих площ компактним 
розміщенням, обладнання, 
навчання людей. Обрана біз-
нес-модель є максимально 
еластичною, тобто піддаєть-
ся трансформації й адаптації 
до конкретних умов. Взявши 
орієнтир на вирощування 

Фото: прес-служба «Агро ЛВ Лімітед»

Фото: прес-служба «Агро ЛВ Лімітед»
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Для іноземних інвесторів, 
які працюють в Україні, 
важливою є співпраця з різ-
номанітними державними 
та недержавними струк-
турами. Чи маєте ви таку 
підтримку?

ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед» є 
членом Українського клубу 
аграрного бізнесу, також 
тісно співпрацює з Депар-
таментом агропромисло-
вого розвитку Львівської 
ОДА. На підприємстві 

проводяться семінари дер-
жавного  і обласного рівнів. 
Компанія неодноразово 
отримувала подяки, грамоти 
і дипломи: «За продуктив-
ність праці», «За високі по-
казники», «За високу якість», 
«Інвестор року» та ін. 

Що Вас найбільше здиву-
вало за весь період ведення 
бізнесу в Україні?

Маючи величезний потен-
ціал, Україна є мало під-

готовленою в бізнесовому 
сенсі. Я маю на увазі досвід 
власників в розробці біз-
нес-планування, стратегії 
розвитку компаній, тощо. 
Українські фермери мали б 
навчитися прораховувати 
свої дії на кілька кроків упе-
ред, уважно дотримуватися 
попередньо окрес-
лених планів 
та ідей. На 
жаль, в 
Ук р а ї н і 
ц ь о г о 

побачити не вдається. Не-
зважаючи на політичні 
зміни останніх років, в 
аграрній сфері реформи 
рухаються надто повільно. 
Найбільшою несподіван-
кою, особисто для мене, 
стало те, як багато аграр-
них підприємств в Україні 
успішно ведуть бізнес без 
жодної підтримки держави, 
самі собі дають раду подеку-
ди в безвихідних ситуаціях.

Які умови створені для 
працівників компанії?

Ми витрачаємо чимало 
часу на навчання спеціа-
лістів, підвищення їх про-
фесійних знань, бо усвідом-
люємо цінність людського 

капіталу для підприємства. 
Для працівників компанії 
створено належні умови 
для розвитку, навчання 
та самореалізації. Наші 
спеціалісти систематично 
стажуються у відомих єв-
ропейських компаніях. На 
підприємстві діють курси з 
вивчення англійської мови. 
Дванадцять працівників 
здобуває другу вищу осві-
ту. На особливому місті в 
роботі персоналу компанії 
– якість і стандарти, охо-
рона праці та дотримання 
правил виробничої і по-
жежнеої безпеки. Регуляр-
но проводяться тренінги 
для виробничого персоналу 
із впровадження стандар-
тів компанії та підвищення 

якості виконання вироб-
ничих процесів. Зокрема, 
на виробничих базах під-
приємства щорічно прохо-
дять стажування студенти 
Львівського національного 
аграрного університету.

В чому Ваш секрет успіху?

Як і кожен управлінець, я 
хочу виконувати свою ро-
боту якомога краще. Коли я 
бачу, що звичайний фермер, 
робить щось краще ніж я, то 
без вагань прошу у нього 
поради. Якщо ви любите те, 
що робите, то робитимете 
це добре. Ось і весь секрет. 
Головне в бізнесі – багато 
працювати і не втрачати 
віри у власні сили. 

Ірина Стельмах

Фото: прес-служба «Агро ЛВ Лімітед»

Фото: прес-служба «Агро ЛВ Лімітед»

Фото: прес-служба «Агро ЛВ Лімітед»
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Віртуальна і доповнена реа-
льність – терміни, які вико-
ристовують режисери кіно-
фільмів, творці відеоігор, 
медики та психотерапевти. 
Архітектор доповненої ре-
альності, по суті, вибудовує 
новий світ, повний можли-
востей і емоцій. 
Архітектори VR розро-
блятимуть концептуальні 

Щодня ми рахуємо все, що 
тільки можна: кількість ка-
лорій, пройдених кроків, ви-
питих літрів води. Отриму-
ємо інформацію про власне 
здоров'я: серцевий ритм, 
якість сну, фази активнос-
ті. Але цього все одно мало. 
Важливо не тільки знати по-
казники, а й розуміти, що ж 
вони означають. Для цього 
вам знадобиться персональ-
ний аналітик – людина, яка 

Нанотехнології дозволять лег-
ко створювати субатомні ме-
ханізми – крихітних роботів, 

Якщо раніше це називалося «модним 
експериментом», то сьогодні ми вже нор-
мально сприймаємо одяг, надрукований 
на 3D-принтері. Такий одяг з'явився на 
всіх подіумах – від Мілана до Нью-Йорка, 
а прикраси, створені таким способом, ста-
ли звичайним явищем для модниць. Чим 
доступнішою стає технологія, тим потріб-
ніші дизайнери, які вміють працювати з 
3D-принтерами.

10
ПРОФЕСІЙ,

БЕЗ ЯКИХ НЕ ОБІЙТИСЬ 

МАЙБУТНЬОМУ
У НАЙБЛИЖЧОМУ

Які фахівці будуть 
затребувані через 
15-20 років? Згідно з 
«Атласом нових про-
фесій» в майбутньому 
люди будуть їздити 
на електрокарах по 
«розумних» дорогах, 
відпочивати у віртуа-
льних світах і жити в 
«розумних будинках», 
на дахах яких будуть 
рости овочі і фрукти. 
Медики зможуть змі-
нювати геном людини 
і підбирати молеку-
лярну дієту. Отож, 
без яких професій ми 
не уявлятимемо свого 
майбутнього?

2. АРХІТЕКТОР ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

3. ПЕРСОНАЛЬНИЙ АНАЛІТИК ПОКАЗНИКІВ

4. НАНОМЕДИК

які будуть допомагати ліку-
вати пацієнтів і проводити 
профілактичні обстеження. 

Фахівці по роботі з таким об-
ладнанням будуть затребу-
вані у всьому світі.

рішення для створення як 
віртуального світу з нуля, 
так і працюватимуть з реаль-
ним світом, нашаровуючи 
на нього пласти доповненої 
реальності. І це будуть вже 
не тільки додатки на кшталт 
Pokemon Go, а, наприклад, 
освітні та просвітницькі 
проекти.

1.  ДИЗАЙНЕР ОДЯГУ, 

ЯКИЙ ДРУКУЄТЬСЯ НА 3D-ПРИНТЕРІ

зможе інтерпре-
тувати отрима-
ні дані і вибу-
дувати для вас 
індивід уа ль-
ний план під-
тримки здорового 
способу життя. І, судячи з 
того, якими популярними 
є фітнес-трекери і розумні 
годинники, такий фахівець 
незабаром буде потрібен 
всім нам.
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Архітекторам пора почи-
нати працювати над тим, 
щоби враховувати розви-
ток смарт-технологій при 
плануванні міста, впровад-
жувати їх безпосередньо в 
будівлі, вулиці та парков-
ки. Відповідно до цього 

Смарт-мережі – це концепт, 
який стає популярним у 
архітекторів. Ідея полягає 
в тому, щоби комбінувати 
найбільш ефективні ресур-
си, сучасні еко-технології та 

Через те, що наші квартири 
стають розумними, нам по-
трібна нова система вимірю-
вань, яка б зв'язала воєдино 
цифрові технології і житло-
во-комунальне господар-
ство. Так, необхідно з'єднати 

Процес аналізу даних змі-
нюється. Обсяг інформації, 
необхідної для нормальної 
роботи, став набагато біль-
шим. Тому той, хто може 
інтерпретувати і системати-
зувати масштабні масиви да-
них, стане одним із найбільш 
затребуваних працівників.

Все частіше ритейл-ма-
газини залишають при-
міщення і переходять 
повністю на роботу в 
онлайн-режимі. Цьому є 
пояснення: різноманіт-
ність платформ для прода-
жів і неймовірна кількість 
інструментів для залучен-
ня клієнтів дають фору 

ТРЕНДИ

повинна створюватися і інф-
раструктура міста. Все час-
тіше вакансії з такою назвою 
з'являються на провідних 
сайтах з пошуку роботи, а 
значить, цьому світу потріб-
ні планувальники міст кар-
динально нового рівня.

5. ПЛАНУВАЛЬНИК РОЗУМНОГО МІСТА

6. АРХІТЕКТОР СМАРТ-МЕРЕЖ

наукові знання, створюючи 
чисті зелені міста. Зайняти 
місце архітектора смарт-
мереж зможе людина, яка 
розбирається в інженерії і 
проектуванні міст.

нас буде цікавити найбільше 
на світі. Але це буде тривати 
недовго, адже альтернативні 
валюти на зразок біткойнів 
(інноваційна платіжна сис-
тема та новий вид грошей – 
«24») стають впливовішими. 
Розібратися у коливанні об-
мінного курсу валют, навчи-
тися передбачати поведінку 
курсу і, головне, отримувати 
прибуток за допомогою аль-
тернативних грошей, допо-
міг би відповідний фахівець.

роботу відповідних девайсів 
і, наприклад, водопостачан-
ня, а для цього потрібно на-
вчити їх «спілкуватися». В 
Англії таку вимірювальну 
систему вже створили і пред-
ставили восени цього року.

7. ТЕСТУВАЛЬНИК ВИМІРЮВАЛЬНИХ

9. АРХІТЕКТОР БАЗ ДАНИХ

10. МЕНЕДЖЕРИ У СФЕРІ E-COMMERCE

8. ФАХІВЕЦЬ З АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАЛЮТ

СМАРТ-СИСТЕМ

традиційним методам ве-
дення бізнесу. Таким мага-
зинам необхідний експерт 
і управлінець, здатний 
адекватно керувати інтер-
нет-бізнесом. І хоча рані-
ше ця ніша не сприймала-
ся серйозно, сьогодні всім 
стало ясно: за e-commerce 
майбутнє.

Банкіри можуть починати 
хвилюватися: їхні послуги 
скоро будуть не такими за-
требуваними, як зараз. Мож-
ливо, якийсь час курс долара 
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ЩО
НАСПРАВДІ

ДЛЯ НАС Є
НАЙВАЖЛИВІШИМ?

Про що люди найбільше 
жаліють перед смертю? 
Бронні Вор, австралій-
ська медсестра будинку 
престарілих, протягом де-
кількох років розмовляла 
з людьми, яким лишилося 
жити декілька тижнів/мі-
сяців. Вона розпитувала їх  
з-поміж іншого про те, що 
б вони змінили, якби мо-
гли прожити життя ще раз. 

Про що жаліють? Вияви-
лося, що відповіді пацієнтів 
були дуже схожими і дотич-
ними до якості життя, а не 
до матеріального майна чи 
показових досягнень. Пані 
Вор підсумувала усі розмо-
ви з пацієнтами, відокрем-
люючи  п'ять  речей, про які 
ті найбільш жаліли, дивля-
чись в обличчя смерті. 

Літня пора. Час на рефлексії над власними цінностями і над тим, чи ми живемо у згоді із ними. До того ж, дорос-
лий вік – це саме той період, коли ми свідомо можемо ще щось змінити.

1. Багато хто з них не мали 
досить відваги, щоб бути у 
повній мірі самим собою і 
жити для себе, а не так, як 
очікували  цього  інші.  
2. Що багато і важко 
працювали. 

3. Часто-густо не відва-
жувались виражати свої 
почуття. 

4. Не залишались на кон-
такті зі своїми старими 
знайомими. 

5. Не дозволяли собі бути 
щасливими.

У цілому, люди починають 
розміркувати про те, що ж 
насправді в їх житті є най-
більш важливим тоді, коли 
настають критичні момен-
ти  –  переживаючи кризу 

або травму. В такі моменти 
вони розуміють, наскільки 
важливою насправді є сім'я, 
здоров'я чи діяльність на 
благо інших. Рефлексії над 
задоволенням від власного 
життя не варто відкладати 
на останню мить. Це наче ми 
відкладали життя на пізніше, 
живучи з дня на день, в біга-
нині, згідно чужого сценарію. 
Час на рефлексії над власни-
ми якостями і тим, чи живе-
мо ми так як варто, – саме те-
пер, коли ми можемо ще щось 
змінити.
Коли я була підлітком і сприй-
мала світ як суцільне пасмо 
страждань  і несправедли-
вості, я запитала тата, як по-
трібно поступати в житті.
Він мені відповів: «Доню, 
кожного ранку я голюся і див-
люся у дзеркало. Поки я можу 
дивитися в очі сам собі – все 

гаразд. У житті потрібно 
мати принципи і їх дотриму-
ватися. Бути чесним по від-
ношенню до людей і до себе». 
Сьогодні я – доросла: я маю 
сім'ю,  працюю з колегами, 
розвиваюся і підтримую лю-
дей в їх розвитку, знаю, що 
для мене важливо, а що не 
дуже. Чітко усвідомлюю, що 
напрямок життя людини, 
визначають його індивіду-
альні цінності. Знайомство 
з власними цінностями і 
залежна від них поведін-
ка, нам дає силу, відчуття 
реалізації і сенсу. Ієрархія 
цінностей підказує, який 
вибір зробити, якою доро-
гою піти, з якими людьми 
будувати відносини, в що 
ангажувати свій час час і 
енергію.
Сенс цінності влучно трак-
тує пан Валкевич, який у 

своїй книзі «Повноцінне 
життя» стверджує, що: 
«Цінності знаходяться у 
підвалинах наших переко-
нань, а переконання є при-
чиною усіх наших дій». Цін-
ності «підтримують» нас у 
прийнятті рішень. Допома-
гають пізнавати незвідане. 
Їх важко «насадити»  іншій 
людині. І навіть у випадку, 
якщо це вдалося, їх вплив 
буде не суттєвим. Чужі цін-
ності вказують нам якийсь 
не до кінця відповідний на-
прям. Тому таким важли-
вим є усвідомлення власних 
цінностей. Вони можуть та-
кож змінюватись, разом зі 
змінами в житті. Важливо,  
щоб на якийсь час  можна 
було зупинитись і обдума-
ти свою власну ієрархією 
цінностей.

Домініка Лебда

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ



ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ

21
липень-серпень,  2017

ДЛЯ ЧОГО ЩОДНЯ РАНО ВСТАЄМО З ЛІЖКА?

Нікого не здивуємо сьогодні місіями, візіями чи за
вданнями компаній, принципами, за якими вони руха
ються. Вони туди прийшли з нашого повсякденного 
життя. А от задля внутрішньої гармонії, чи дотри
муємось ми таких організаційних моментів в особис
тому житті? 
Місія життя є відповіддю на запитання: як я хочу про
жити життя? Що я хочу дати світові? У чому сенс 
мого життя? Яким хочу бути? Покликання є щось ін
дивідуальним і унікальним, це як відбитки пальців або 
райдужна оболонка ока. Це – за словами Джеймса Хіл
мана, видатного психолога, учня Карла Юнга і засно
вника архетипної психології – його ДНК. Місію власно
го Я слід шукати в собі.
Місія повинна мотивувати до дій, надихати, бути ві
тром змін. Вона визначає, як ми хочемо жити і чому 
так, а не інакше. Нагадує нам про найважливіших лю
дей, проблеми, цінності і принципи. Яким чином сфор
мулюємо власну місію, залежить лише від нас самих. 
Ми можемо описово зафіксувати все на цілу сторін
ку, можемо зафіксувати це у декількох фразах, одним 
реченням або ж кількома ключовими словами, важли
вими для нас. Пам’ятаймо про те, щоб включити 
до опису власної місії не тільки те, як ми хочемо 
діяти, але й те, якими ми хочемо бути. Нижче на-
ведемо деякі з запитань, які можуть допомогти 
вам знайти свою життєву місію.
•   Що дає вам  радість і почуття виконаного обов'язку?
•   Які заходи дають вам відчуття сенсу?
•    До чого ви маєте  талант, схильність?
•   Якщо б вам протягом місяця не потрібно було б ду
мати про щоденні обов’язки, що б ви робили?
•   Що змушує вас сказати наприкінці дня, що це був хо

роший день?
•   За що б ви заплатили, просто тільки могти це зробити?
•    Уявіть своє 80річчя, на якому кожен з людей, важливих для вас, має можливість 

подякувати вам за те, яким/якою ви для нього/неї були/є. Що вони скажуть про 
тебе?

•   Що хотіли б дати від себе іншим? Що ви хочете дати світові?
•   Коли ви думаєте про свою роботу, то які дії вважаєте найбільш цінними?
•    Коли ви думаєте про своє особисте життя, то які дії/вчинки вважаєте найваж

ливішими?

СТВОРИ ВЛАСНУ ІЄРАРХІЮ ЦІННОСТЕЙ!
Вправа, яку подаємо нижче, дасть вам змогу обдумати, які цінності для вас в житті є найбільш важливими. 
Матимете також можливість поміркувати над тим, що ці цінності для тебе означають, та як ви їх реалізо-
вуєте на практиці, к повсякденному житті.

КРОК 1
Нижче знаходиться спи-
сок цінностей. Зазначте ті, 
які для вас є важливими.

☐    Кохання 
☐    Незалежність 
☐    Особистий розвиток 
☐    Прийняття/акцептація 
☐    Гнучкість 
☐    Освіта 
☐    Довіра 
☐    Свобода
☐    Віра
☐    Мудрість
☐    Креативність 
☐    Здоров'я 
☐    Фізична вправність 
☐    Уява
☐    Енергія до життя 
☐    Краса
☐    Зручність 
☐    Мрії
☐    Інтимність 
☐    Добра забава
☐    Гумор 
☐    Безпека 
☐    Спокій
☐    Енергія 
☐    Комфорт 
☐    Внутрішня зібраність 
☐    Щирість 
☐    Дружба 
☐    Чесність 
☐    Лояльність 
☐    Вдячність 
☐    Задоволення 
☐    Підтримка 
☐    Радість 
☐    Певність
☐    Вразливість 
☐    Щастя 
☐    Справедливість 
☐    Баланс 
☐    Багатство 
☐    Гордість 
☐    Гармонія 
☐    Достаток 
☐    Інтуїція
☐    Успіх 
☐    Пригода 
☐    Мотивація 
☐    Перфекціонізм 
☐    Час для себе
☐    Внутрішній спокій 
☐    Патріотизм
☐    Правда 

☐    Толерантність
☐    Чиста совість 
☐    Повага 
☐    Погідність духу
☐    Виклики 
☐    Активність 
☐    Кар'єра
☐    Вплив 
☐    Працьовитість 
☐    Заангажування 
☐    Слава
☐    Знання 
☐    Наука
☐    Спадщина по собі 
☐    Інтелект
☐    Ризик 
☐    Хобі
☐    Фінансова незалежність 
☐    Вільний час

 
КРОК 2
Занадто довгий список важ-
ливих цінностей є причи-
ною того, що ми розпорошу-
ємось, а перед прийняттям 
важливих життєвих рішень 
нам важливо вибрати те, 
чим ми будемо керуватися. 
Тому з обраних  цінностей 
виберіть десять найваж-
ливіших у вашому житті. 
Занотуйте їх нижче.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

КРОК 3
Відкидання цінностей може 
бути не простим – зробіть 
це повільно і обдумано, бу-
дучи у згоді самим з собою. 
Виберіть п'ять цінностей, 
найбільш важливих для 
вас. Занотуйте їх.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

КРОК 4
Приймати важливі життєві 
рішення легше тоді, коли ми 
добре знаємо власну ієрар-
хію цінностей. Якщо ви по-
вною мірою переконані, що, 
наприклад, для вас найваж-
ливішою є сім'я, то вам лег-
ше буде відмовити шефові 
у понаднормових  годинах, 
коли у вашого сина день 
народження або ж хвора 
донька. Упорядкуйте п'ять 
цінностей, починаючи від 
найважливішої.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

КРОК 5
Придивися тепер  до вибра-
них   цінностей і задумайте-
ся над кожною із них:
•     Що точно значить для 

мене ця цінність? Як я її 
розумію?

•     Чому це для мене важливо?
•     Що свідчить про те, що 

я керуюся тією цінністю? 
Якими є мої дії, рішення, 
переконання, спосіб жит-
тя і т.д.?

Ви саме визначили ієрар-
хію власних цінностей. 
Запам'ятайте її  і повер-
тайся до неї що якийсь час 
– особливо, коли не будете 
знати, куди рухатись або 
яке рішення прийняти.

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
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НАЙБІЛЬШИХ
10
ЕКОНОМІК СВІТУ

Китай
14,84%

Японія
5,91%

Решта 
економік світу

9,41%

Джерело: World Development Inductors database, World Bank, 1 February 2017

Північна 
Корея
1,86%

Туреччина
0,97%

Саудівська 
Аравія
0,87%

Таїланд

0,53%

Сингапур

0,39%Іран 0,57%

ОАЕ
0,5%

Росія
1,8%

Ізраїль 0,4%

Південна Африка 0,42%

Єгипет 0,45%

Нігерія 0,65%

Аргентина 0,79%

Колумбія 0,39%

Гонконг 0,42%
Малайзія 0,4%
Філіпіни 0,39%

Континенти:

Африка

Азія

Австралія

Європа

Північна Америка

Південна Америка

Решта економік світу

Індія
2,83%

Індонезія
1,16%

Німеччина
4,54%

Франція
3,26%

Італія
2,46%

Мексика
1,54%

Австр
алія

1,81%

Бразилія
2,39%

Канада
2,09%

Нідерланди
1,01%

Іспанія
1,62%

Бельгія
0,51%

Норвегія
0,52%

Австрія
0,51%

Данія   0
,4%

Венесуела   0,5%

Ірландія
0,38%

Швейцарія
0,9%

Швеція
0,67%

Польща
0,64%

Великобританія
3,85%

Згідно з 
о с т а нні м и 

даними Світово-
го банку, економіка 

США є найбільшою в сві-
ті та становить 18 триль-

йонів $, що охоплює чверть еко-
номіки світу (24,3%).
Китай з 11 трлн $ (14,8%) другий, а 
третя Японія, яка знаходиться на 
третьому місці, має $ 4,4 трлн, що 
становить майже 6% ВВП світу.

Європейські країни займають 
три наступні позиції: Німеч-

чина – четверта (3,3 трлн 
$), Британія – п'ята (2,9 

трлн $), Франція – шос-
та (2,4 трлн $). На сьо-

мому місці з 1,8 трлн $ 
Індія, Італія – вось-
ма (1,8 трлн $), 
Бразилія – дев'ята 
(1,8 трлн $), Ка-
нада – десята 
(1,5 трлн $).

У 2017 РОЦІ
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ЕКОНОМІКА, ЩО ЗРОСТАЄ 
НАЙШВИДШЕ
Однак США не можуть домі-
нувати безкінечно, хоча Ки-
тай і відстає на 7 трильйонів 
доларів, проте  поступово 
скорочує цей розрив. За да-
ними МВФ, у 2016 році еко-
номіка Китаю  зросла на 6,7% 
в порівнянні з 1,6% у США.
Китай також обігнав Індію 
як країну з економікою, що 
розвивається найшвидше. 

ТРЕНДИ ГЛОБАЛЬНИЙ
ДРЕНАЖ МІЗКІВ
Незважаючи на ріст зацікавлення засобів масової інформації біженцями та 
іншими мігрантами, відсоток людей, що живуть поза країною, у якій вони 

народилися, становить 3%. Він не мінявся з 1960 року. Натомість змінили-
ся «таланти» і вміння мігрантів. Протягом 1990 – 2010 років глобальна 

кількість мігрантів, які закінчили коледж (або інші навчальні закла-
ди та отримали ступінь не нижче бакалавра), зросла на 130%. У 

той же ж час – кількість мігрантів з нижчим ступенем освіти 
збільшилась лише на 40%. Висококваліфіковані мігранти 

все частіше переїжджають до Сполучених Штатів Аме-
рики та до інших англомовних країн, де міцно ста-

ють на ноги. Нещодавне дослідження показало 
наступний результат: половина підприємців та 

спеціалістів з інноваційних технологій, що 
працюють у Кремнієвій долині, народи-

лись не у США. 
Джерело: Гарвард Бізнес Рев’ю,

 червень, 2017. 

Згідно з прогнозом МВФ 
«Перспективи розвитку сві-
тової економіки», в 2016 році 
економіка Китаю виросла на 
6,7%, в порівнянні з 6,6% в 
Індії.
Очевидно, що азійський 
блок має більшу частку, ніж 
інші та становить трохи 
більше третини (33,84%) 
світового ВВП. У порівнян-
ні з Північною Америкою, 
яка становить трохи більше 

Найбільші економіки світу

Джерело: World Bank and Visual Capitalist

США

Китай

Японія

Німеччина

Великобританія

Франція

Індія

Італія

Бразилія

Канада

чверті, 27,95%.
Третє місце займає Європа, 
де частка ВВП становить 
лише одну п'яту (21,37%). 
Разом ці три блоки генеру-
ють понад чотири п'ятих 
(83,16%) від загального об-
сягу виробництва в світі.

НАЙБІЛЬШІ ЕКОНОМІКИ В 
2050 РОЦІ
У новому дослідженні 

Pr icewaterhouseC o op er 
йдеться про те, що Китай 
буде на першому місці до 
2050 року, тому що економі-
ки, що розвиваються будуть 
розвиватись інтенсивніше, 
ніж ті, які є передовими на 
даний момент.
Індія посяде друге місце, 
США – третє, Індонезія – 
четверте. Великобританія 
може опинитись на десято-
му місці до 2050 року, в той 

час як Франція може втра-
тити місце в першій десятці, 
а Італія вийде з 20 кращих, 
оскільки її місце посядуть 
країни, що розвиваються, 
такі як Мексика, Туреччина 
і В'єтнам.
До 2050 року світова еконо-
міка може подвоїтися за роз-
міром тому, що технологічна 
продуктивність роботи на-
багато випереджає зростан-
ня населення.

НАПРИКІНЦІ
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