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НОВІ ПІДПРИЄМСТВА – ДІЙСНІ ЧЛЕНИ ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП: 
Фізична особа-підприємець ЯНЕВИЧ 
Наталія Ярославівна (Агенція інтер-
нет-маркетингу iMAGO)

вул. Свенціцького, 5, м. Львів, 79000
моб. тел.: +38 067 680 18 19
E-mail: yanya@mail.lviv.ua
www.imago.com.ua  

Види діяльності: рекламне агентство, 
консультування з питань інформатизації.

Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА 
ІНТЕРХАБ»

вул. Чмоли, 2, м. Львів, 79026
Керівник:   Лідія БЕРЕЖАНСЬКА
моб.тел.: +38 050 371 12 81
E-mail: lb@interhub.com.ua
www. interhub.com.ua

Види діяльності: консалтингові послуги.

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «СКАНФОРУМ»

вул. Зелена, 111, м. Львів, 79035
Керівник:   Роман ГРІДЖАК
тел.: +38 032 242 50 95
E-mail: office@scanforum.com.ua
www.scanforum.com.ua

Види діяльності: гуртова торгівля камін-
ним обладнанням.

Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «ЕКСПЕРТ ТЕПЛА»

вул. Зелена, 111, м. Львів, 79035
Керівник:   Тетяна ПОПКОВА
моб. тел.: +38 067 679 36 36
E-mail: tgbryzashova@gmail.com 

Види діяльності: гуртова торгівля камін-
ним обладнання.

ВІТАЄМО!

Для участі у семінарі просимо 
звертатись:
Тел.: +38 032 295 51 83, 276 46 11 
е-mail: valkanna@cci.lviv.ua.

НАВЧАННЯ ЧЛЕНІВ 
ТЕНДЕРНОГО 
КОМІТЕТУ
Львівська ТПП проводить на-
вчання членів тендерного комі-
тету та уповноважених осіб.

Абзацом другим статті 11 Закону 
України від 25.12.2015 р. № 922-
VIІI «Про публічні закупівлі» 
пропонується голові, секретарю, 
іншим членам тендерного комі-
тету та уповноваженим особам 
пройти навчання з питань орга-
нізації та здійснення закупівель. 
Цією ж статтею передбачено, що 
голова тендерного комітету при-
значається замовником несе пер-
сональну відповідальність за ви-
конання покладених на комітет 
функцій.

ТРИДЕННИЙ 
СЕМІНАР З 
ОХОРОНИ ПРАЦІ

Відповідно до ст. 18 Закону України 
«Про охорону праці» посадові осо-
би, які пов’язані з організацією без-
печного ведення робіт, під час при-
йняття на роботу і періодично, один 
раз на три роки, повинні пройти на-
вчання та перевірку знань з питань 
охорони праці.
Львівська торгово-промислова па-
лата на підставі дозволу Держгірп-
ромнагляду України (Свідоцтво 
№80.1-14-16-004.11 від 14.12.2011 
року) проводить навчання з питань 
охорони праці посадових і службо-
вих осіб підприємств.
Після проходження навчання та 
успішної здачі іспиту слухачі отри-
мають посвідчення. Окремо учасни-
ки семінару отримають CD-диски, де 
записані основні положення законо-
давства України з охорони праці, а 
також деякі положення та орієнтов-
ні посадові інструкції для організації 
охорони праці на підприємстві.

Дата: 22-27 жовтня 2019 року.
Місце проведення: Львівська торгово-
промислова палата (Стрийський парк, 14, 
м. Львів).
Вартість навчання: 600 грн з ПДВ.
Анкета-заявка доступна на сайті 
Учбово-консультаційний центр ЛТПП:
+38 032 295 51 83,
flinta@cci.lviv.ua, centr@cci.lviv.ua.

Львівська торгово-про-
мислова палата про-
водить навчання поса-
дових і службових осіб 
підприємств з питань 
охорони праці.

Програма семінару передбачає:
• Порядок визначення предмета 

закупівлі.

• ДК 021:2015 – як правильно ви-
брати код предмету закупівлі?

• Самостійна перевірка замовни-
ком інформації про учасника, 
яка міститься у відкритих єди-
них державних реєстрах.

• Основні аспекти проведення 
електронних закупівель через 
систему ProZorro.

• Аналіз основних положень За-
кону України «Про публічні 
закупівлі»

• Реєстрація та робота на елек-
тронних майданчиках.

• Допорогові закупівлі. Надпо-
рогові закупівлі.

• Організація діяльності тен-
дерного комітету.

• Порядок та основні умови пла-
нування закупівель, Договір 
про закупівлю, коригування 
його істотних умов.

Учасники семінару мають мож-
ливість отримати відповіді фа-
хівців на запитання щодо певної 
специфіки закупівель, особли-
востей підготовки тендерної до-
кументації та вимог до неї.

Після закінчення навчання учас-
ники отримують іменний серти-
фікат про проходження навчан-
ня, збірник з нормативними 
документами на електронному 
носії (компакт-диск), а також 
забезпечуються харчуванням 
(обід та кава-перерва).

2-денні навчання членів тендер-
ного комітету буде проводитися:

4-5 вересня 2019 року;
8-9 жовтня 2019 року;
5-6 листопада 2019 року.

Вартість навчання для одно-
го представника від організації 
становить 1500 грн з ПДВ.
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Цілі сталого розвитку 
2030 для бізнесу

Корпоративне 
волонтерство

Соціальна місія 
компанії: чому це 

важливо

Wow-практики компаній 
та стартапів

Запрошуємо до участі партнерів, експертів, інформаційних 
партнерів та учасників.

Контакт: Юрій Булик
Львівська ТПП, Стрийський парк, 14

м. Львів, 79011
e-mail: bulyk@cci.lviv.ua

Детальніше про захід: www.lcci.com.ua

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

V МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
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7 червня 2019 року у конференц-залі ЛТПП відбуло-
ся засідання Президії Львівської ТПП. 

Це плановий захід, у ході якого було заслухано та затверджено інформацію 
про виконання робіт Палати, які уже відбулися цього року, а також затвер-
джено основні заходи на ІІ півріччя, які стосуються наступних напрямків 
роботи: промоція місцевого бізнесу, розвиток соціальної відповідальності 
підприємців, налагодження транскордонного співробітництва, підтримка 
експорту тощо.

Окремим пунктом схвалено роботу першого року діяльності Комітету з 
розвитку жіночого підприємництва, якому виповнився 1 рік.

Дмитро Афтанас,
Президент 
Львівської ТПП

З приємністю хочу відзначити 
ряд ініціатив, які є важливи-
ми для бізнесу. Так, сьогодні у 
компанії «Ензим» ми провели 
засідання в рамках програми 
«Мережа енергоефективних 
підприємств Львівщини», до 
якої входить 11 підприємств 
міста і регіону. Це пілотний 
проект в Україні, який якраз 
стартує зі Львівщини. Парт-
нерами виступають GIZ і 

П. Геннадію, якою сьогодні є Торго-
во-промислова палата України? 
Які з завдань у пріоритеті?

Палата – це, перш за все, організація 
довіри. Я інколи кажу, що 5 зірковий 
готель можна за одну ніч зробити 2 
зірковим, а щоб повернутися – по-
трібні десятки років. Так от і у бізне-
сі схожа ситуація: нашій організації 
довіряють, це – найбільша сила. А 
що таке сила довіри? Завдяки їй ми 
можемо використовувати синергію, 
ставати сильнішими, відстоюва-
ти інтереси компаній. Це для нас, 
для бізнес-асоціації, надзвичайно 
важливо. 

По-друге, Палата це те, що ми відчу-
ваємо, це організація, яка повинна 
бути лідером з точки зору трендів. 
Палата має відчувати  бізнес, роби-
ти те, що бізнес сам не в змозі зроби-
ти, тут і зараз. Але водночас Палата 
повинна керувати і вести за собою. 

Бізнес і політика: рух в одному 
напрямку?

Кожен із нас відчуває конкурен-
цію, у будь-якій сфері.  Думаю, ви 

ПІДСУМКИ ПІВРІЧЧЯ

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України.
 
Сьогодні було підписано угоду 
про співпрацю, за умовами якої 
11 підприємств регіону взяли на 
себе зобов’язання збільшення 
енергоефективності компаній та 
зменшення викидів СО2.

Безперечно хочу запросити 
до участі у заходах,  які відбу-
дуться восени та наприкінці 
року. Це, перш за все, щорічний 
Міжнародний експортний фо-
рум, ділові поїдки та ділові місії, 
конкурс-промоція львівського 
підприємництва «Обличчя міс-
та-2019», навчання з «Prozzoro»  
по державних закупівлях  та інші. 

Відбудеться і Міжнародний 
Економічний Форум, що тра-
диційно пройде восени. 

ГЕННАДІЙ 
ЧИЖИКОВ: 
«МИ – УСЮДИ: 
НА ЗУСТРІЧАХ З 
ПРЕЗИДЕНТОМ, БІЗНЕС-
ПОДІЯХ, ПРИ СТВОРЕННІ 
РЕГУЛЯТИВНИХ 
ЗАКОНОПРОЕКТІВ…»

відчуваєте, що вплив на бізнес стає 
все більш істотним. Мало того, кож-
на політична партія хоче мати «при 
собі» бізнес-об’єднання. Великі фі-
нансові групи хочуть мати вплив,  і 
для Палати дуже  важливо зберегти 
свою незалежність. 

Я відкрию невеликий секрет: до від-
ставки посла Америки, у мене була з 
нею зустріч, не офіційна, і вона каже: 
«я бачу, що американська палата,  єв-
ропейська, такі активні, а що ж ви?». 
Я кажу, «а знаєте, що нас відрізняє? 
Скажіть, яка політична сила на нас 
впливає?». Вона відповідає: «я не 
знаю». І кажу, що і я не знаю. А хто дає 
нам гроші? Чи є якась фінансова гру-
па, яка має на нас вплив?  Вона каже 
«я зрозуміла, що ви – унікальна орга-
нізація, яка зберегла свою фінансову 
незалежність». 

Цінності, якими керується 
організація?

Це – найголовніше. Ми – патріотич-
на організація, незалежна, само-
врядна, демократична.  І сьогодні 
маю нагоду подякувати за це кож-
ному підприємцю, члену Львівської 
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Контакт:
Ольга Зінько, експерт-оцінювач
e-mail: zinko@cci.lviv.ua
Тел.: +38 032 295 01 57

АТЕСТАЦІЯ ТА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ДІАМАНТІВ

ВИД ОГРАНУВАННЯ; 
МАСА ТА/АБО РОЗМІРНІСТЬ; 
ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ; 
ЧИСТОТА; 
КОЛІР; 
ІНТЕНСИВНІСТЬ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ;

ЯКІСТЬ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ;

 

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ДІАМАНТІВ.

В И З Н А Ч Е Н Н Я Я К І С Н И Х Х А РА К Т Е Р И С Т И К Д І А М А Н Т І В З А 
О С Н О В Н И М И К Л АС И Ф І К А Ц І Й Н И М И ОЗ Н А К А М И:

ЗГІДНО З ТЕХНІЧНИМИ УМОВАМИ ДЕРЖАВНОГО ГЕМО-
ЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ УКРАЇНИ, ЩО ПОШИРЮЮТЬСЯ НА 
ОГРАНОВАНІ АЛМАЗИ (ПРИРОДНІ І СИНТЕТИЧНІ) У ВИ-
ГЛЯДІ ЮВЕЛІРНИХ ВСТАВОК І САМОСТІЙНИХ ЮВЕЛІРНИХ 
ВИРОБІВ.

ТПП зокрема.  
Хочу сказати, що Львівська торгово-
промислова палата для нас – дуже 
важлива. Це – амбітна, лідерська па-
лата, палата, яку знають усі, яка бере 
на себе відповідальність і за регіон, і 
за бізнес, і за майбутнє. У Вас є дуже 
класні проекти. Напередодні засі-
дання президії я отримав величезне 
задоволення від роботи учасників 
проекту з енергоефективності, яке 
відбулося на підприємстві «Ензим». 

Українські підприємства чекають 
допомоги з виходом на міжнарод-
ний рівень…

Так, і ЛТПП відкрила Експортний 
центр. Знаєте, бізнесмен цінує свій 
час, він повинен прийти в одне міс-
це, у те, де він довіряє спеціалістам. 
Для того, щоб отримати всі послуги. 
Тому я хочу сказати кожному під-
приємцю Львівщини – об’єднуйтесь, 
підтримуйте свою Палату. Ми чітко 
розуміємо, що і бізнес, і палати буду-
ються крок за кроком, з камінців. Це 
є традиції і це – бачення майбутнього. 

Щодо традицій – Львівська палата 
одна з найстаріших палат, а ще – це 
палата з європейським баченням. 
Разом з тим, ми повинні розуміти 
що ТПП – унікальна організація. 
В країні немає більш національно 

розгалуженої системи. Це комусь 
подобається, а комусь ні. Але ми – 
єдина організація, яка базує свою 
діяльність на Законі (прим. Закон 
України «Про торгово-промислові 
палати»). 

Які завдання стоять перед Пала-
тою сьогодні? 

Ми – організація, що підтримує біз-
нес у цілому, але зараз, коли все біль-
ше спілкуюся з регіонами, розумію, 
що ми повинні чіткіше поділити за-
вдання, які стоять перед мною чи пе-
ред Києвом і перед регіональними 

палатами.  

Ви – це організація, яка найближ-
че стоїть до своїх членів. Для нас 
головне завдання – вирішувати за-
гальноукраїнські питання з поміж 
іншого для того, щоб торгово-про-
мислова палата була авторитетною 
організацією. 

Торгово-промислова палата Укра-
їни – це вплив на бізнес-клімат.                   
Ми –   усюди: на зустрічах з прези-
дентом, бізнес-подіях, при ство-
ренні регулятивних законопроек-
тів тощо. З нами рахуються. Є така 

поважна організація, яка  захищає 
бізнес, Рада бізнес-омбудсмена, де я 
є членом наглядової ради.  Там всьо-
го 3 учасника. Тому ми маємо мож-
ливість захищати наших членів. Ми 
підписали дуже важливий страте-
гічний договір про співпрацю з на-
шим головним партнером – Мініс-
терством економічного розвитку і 
торгівлі України..

Ми проводимо кожного кварталу 
засідання з Міністерством і стави-
мо перед керівниками країни всі 
питання,  які хвилюють бізнес.
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Контакт:
Тетяна Смірнова
моб. тел.: +38 067 109 84 45
тел.: +38 032 276 46 13
e-mail: smirnova@cci.lviv.ua

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

Якщо такі виникають у бізнесу?..

Для цього так усе й працює. Якщо у 
вас є питання, прошу –  звертайте-
ся.  З Міністерством закордонних 
справ у нас також підписано договір 
про співпрацю. Ми приймали і при-
ймаємо разом з вами, підприємці, 
участь у розробці всіх стратегічних 
програм: Експортної стратегії Укра-
їни, Програми підтримки малого та 
середнього бізнесу та інших. Роботу 
налагоджено. З іншими міністер-
ствами також. Працюємо і з Верхо-
вною Радою. 

Вдячний багатьом членам Львів-
ської палати за активну участь,  
вони – активні гравці. Наприклад, 
думаю всі були свідками того, як ми 
лобіювали закон про виноробство. 
Це закон, над яким працювали наші 
ініціативні групи. 
Я прошу дуже активно залучатися 
до роботи комітетів при палатах.  
Зокрема знаю, що комітети ЛТПП – 
комітети активні. Вчора був в захваті 
від роботи Комітету з розвитку жі-
ночого підприємництва. 

Крім того палата показує свою 
чітку позицію щодо боротьби з 
корупцією. 

Повертаючись до питань 
експорту…

Львівська ТПП підтримала нашу 
ідею зробити експортні центри. 
Ідея єдиного вікна, щоб кожен біз-
несмен міг прийти і отримати ви-
черпну інформацію як починати 
роботу, як підготувати договір, що 
потрібно знати, щоб вийти на між-
народні ринки. 

Ви чули про експортну стратегію 
України? Палата записана у 23 пунк-
тах. Жодна з організацій не взяла 
на себе таких повноважень з точки 
зору підтримки експорту. Схожа 
ситуація і в питаннях підтримки 
малого та середнього бізнесу, екс-
порту для малого та середнього біз-
несу. Ми будемо в цьому напрямку 
розвиватися і надалі, нарощува-
тимемо систему наших представ-
ництв за кордоном. Вже у 30 країнах 
вони працюють. 

Чи є міжнародні програми для 
бізнесу?

Звісно, це і SES, і робота Європей-
ського офісу при ТПП України та 
інші. Є ще така програма для бізнес-
менів, які виходять на зовнішні рин-
ки, як Enterprise Europe Network. Цю 
програму Палата веде безкоштовно 
для всіх наших членів. У цій мере-
жі – 20 млн організацій, більше ніж 
у 60 країнах.  Це – можливість заяви-
ти про себе, про свою продукцію, і 
отримати зворотній зв'язок, щоб 
зрозуміти, наскільки ваші послуги, 
ваша продукція є цікавими. Давай-
те використовувати ці можливості. 
Прошу звернути увагу на такі про-
грами як стипендіальна програма 
Еразмус для молоді. Для молодих 
підприємців це – дуже важливо, 
для тих, хто закінчує університе-
ти, чи для молодих спеціалістів, які 
прийшли на підприємство. Це зно-
ву ж таки безкоштовна програма 
для вас, для тих, хто хоче залучити 
на підприємства більш досвідчених 
людей.

Дякую,
Юрій Булик
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Головним пріоритетом стоматоло-
гічної клініки «Soprano» є турбота 
про комфорт і безпеку своїх пацієн-
тів: в клініці дотримані всі санітар-
но-епідеміологічні норми, встанов-
лені ергономічні крісла та сучасне 
обладнання.

На сьогоднішній день стоматологіч-
на клініка «Soprano» стрімко розви-
вається, ми рішуче налаштовані роз-
ширити наш штат і не збираємося 
зупинятися на цьому!

Наша команда – професіонали сво-
єї справи, ми не шкодуємо коштів 
для підвищення рівня кваліфікації 
фахівців кожного рангу. Навчаємо 
не лише наших лікарів, а й лікарів 
по всій Україні, оскільки у нашій 
клініці проводяться різноманітні 
курси з підвищення кваліфікації 
стоматологів.
Ми надаємо весь спектр стоматоло-
гічних послуг – від елементарного 

пломбування зуба до встановлення 
дентального імпланта. Унікальним 
у нашій методиці є те, що після лі-
кування пацієнт отримує докумен-
тально підтверджену пожиттєву 
гарантію на імплантат, що діє в 
будь-якій країні світу.  Відповідно 
наші пацієнти нічим не ризикують, 
а впевнено крокують до здорової 
посмішки.

Стоматологічна клініка «Soprano» 
використовує сучасні технології 
лікування, що передбачає: вико-
ристання мікроскопа при лікуванні 
каналів зубів, лікування зубів уві 
сні, використання цифрової техно-
логії, комп'ютерна томографія, ви-
користання PRF-методики та бага-
то іншого.

Усі матеріали – сертифіковані та 
постачаються з провідних країн 
світу, таких як Швейцарія, США, 
Німеччина.

СУЧАСНА СІМЕЙНА 
СТОМАТОЛОГІЯ

Займаюся зовсім іншою справою, проте завжди вважав і вважаю, що стан зубів та їх зовнішній вигляд це те, що 
є візиткою карткою сучасного успішного чоловіка. 
Зуби відразу говорять про рівень та статус людини. Періодично відвідую стоматологічні клініки, щоб підтриму-
вати здоровий стан своїх зубів. 
Вважаю, що потрібно відкривати нові стоматологічні клініки, з новим, якісним обладнанням та сервісом.
Клініці «Soprano» хочу побажати перш за все хороших і вдячних клієнтів, швидкого розвитку та росту, щоб їх 
мережа збільшувалася, а бренд був впізнаваним та знаним на ринку.

Сергій Мігей, підприємець
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Я – актор Національного академічного українсь-
кого драматичного театру ім. М. Заньковецької. 
І, не лише з огляду на професію, вважаю, що 
кожна людина мусить мати здорові зуби. Адже 
це – певна естетика. І до того ж – посмішка додає 
упевненості.

Януш Юхницький, 
актор Національного театру 

імені Марії  Заньковецької,  
 народний артист України

Від щирого серця хочу побажати колективу стоматологічної клініки 
«Soprano», щоб вони виконували свою роботу і щоб ця робота прино-
сила користь та задоволення їхнім клієнтам, і щоб їх робота не полягала 
виключно у лікуванні зубів, а й естетичному вигляді, промоції здоро-
вого способу життя! Тут є чудова та прекрасна техніка і вони мають всі 
ресурси щоб задовольнити своїх пацієнтів. Так тримати, нових вершин 
та розвитку!

Ігор Гаврилів,
актор Національного академічного українського драматичного теа-

тру ім. Марії Заньковецької, Заслужений артист України

Віддаю велику пошану стоматології, адже це – 
обов'язково:  мусимо дбати про нашу усмішку. 
Дуже добре, що сьогодні відкрилася нова стомато-
логічна клініка «Soprano». Стоматологія та космето-
логія – справа дуже індивідуальна. Шаблонів бути не 
може. Кожна людина має мати свого стоматолога у 
клініці, в якій їй найбільш комфортно, де можуть 
запропонувати належний і догляд, і умови. Слід йти 
до стоматолога не тільки в тому випадку, коли бо-
лить, нормою для кожного повинні бути консуль-
тації та профілактика, 
робота на випереджен-
ня якщо хочете. 
Мені надзвичайно ім-
понує назва клініки, 
хоча в житті я співаю 
альтом, а не сопрано, 
але це – красиво, це 
означає, що люди, які 
тут працюють, мають 
споріднену з творчістю 
душу. Це дуже добре

Альбіна Сотникова,
актриса Національ-

ного академічного 
українського драма-

тичного театру ім. М. 
Заньковецької, народна 

актистка України

Клініка "Soprano"
м.Львів, вул. І. Рутковича, 11а

+38 096 75 55 100, +38 066 75 55 100, +38 093 75 55 100
soprano.lviv@gmail.com

www.soprano.lviv.ua
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ІНТЕРВ'Ю НОМЕРА

ІРИНА ПЛАХТІЙ: 
«КОЖЕН ПРАГНЕ ГАРМОНІЇ ТА 
БАЛАНСУ В ЖИТТІ!»

Пані Ірино, зовсім нещодавно на 
сторінках нашого журналу Ви роз-
повідали про суть коучингу, про те, 
коли він потрібен підприємцю, що 
буде результатом. Читачі заціка-
вились, хотіли б дізнатись про Вас, 
про Ваш досвід і як прийшли до цієї 
професії?

Приємно чути. Ще з дитинства я 
мріяла про психологію. Народже-
на у родині лікарів, моя доля була 
«сформована» наперед: я стала лі-
карем. Мрія впродовж багатьох 
років так і залишалася мрією. Але 
завжди я намагалася допомагати 
людям, слухаючи про їх проблеми, 
співчуваючи і допомагаючи, аж до 
виснаження (сміється). У 36 я все-
таки наважилася її реалізувати, і по-
чала шукати можливість вивчитися 
на психолога. Тепер уже знаю, що 
це – не випадково, трапилась на очі 
інформація про навчальну програ-
му саме з коучингу. Тоді я ще зовсім 
не знала, що це таке... Нове завжди 
манить. Коли прийшла на навчання, 
група вже була набрана і почалися 
навчалася. Довелось наздоганяти 
програму, і це було для мене дуже 
не просто... Я практично нічого не 
розуміла, предмет був новий, на-
прямок – не пропрацьований, то ж 
прийняла рішення припинити на-
вчання. Але в один момент до мене 
підійшов викладач і сказав: у Тебе 
все вийде! Я вірю у Тебе!!! І я спро-
бувала йти далі... Крок за кроком, я 
здобувала знання з коучингу, навча-
ючись, пізнавала не тільки предмет, 
але й себе. Коучинг – це про резуль-
тат і дії, а я завжди була спрямована 
на реалізацію своїх цілей. 

Чому Ви вирішили стати коучем?

Коли побачила, що з допомогою ко-
учингу можна чітко йти до мети, йти 
своїми стратегіями, не блукаючи, 
зрозуміла, що це саме той напрямок, 
за допомогою якого можу допома-
гати людям, які прагнуть успіху.

Львівський ринок – як часто звер-
таються підприємці, ділові люди 
та й просто усі зацікавлені та з 
якими питаннями?

Вже більше 15 років працюю у цьому 
напрямку у Львові. Щодня в серед-
ньому у мене 2-3 клієнти. Зазвичай 
це – люди, які бажають розібратися 
зі своїми цілями, зрозуміти, що далі, 
після певного етапу в житті. Серед 
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них 80% – ділові люди, підприємці, 
бізнесмени. 20% – це люди, які бажа-
ють створити свій власний бізнес, 
часом вони навіть не знають, що це 
таке. Хто б не звертався до мене, і з 
якими запитами, є певна аксіома: 
всі люди прагнуть гармонії та ба-
лансу в житті. Тому говорити, що 
запити суто бізнесові, не вірно. Всі 
запити є комплексними, оскільки 
один «контекст» життя, допомагає 
збалансувати інший. Усе в житті 
взаємопов'язано.

Зазвичай знають про можливос-
ті, які дає коучинг, чи потрібно 
пояснювати?

Деякі люди знають. Вже зараз це до-
волі популярний метод взаємодії. 
Але при зустрічі я завжди пояснюю і 
розповідаю, як ми будемо працюва-
ти, які можливості людина отримає, 
і яку відповідальність вона несе за 
своє життя . 

Що вирізняє доброго, професійного 
коуча?

Результати клієнтів (сміється). 
Вони різні, залежно від запитів. Але, 
на мою думку, професійний коуч – 
той, хто вміє і може створити мак-
симальний простір довіри у своїй 
роботі. Це один з найпріоритетні-
ших аспектів роботи.

Які методики використовуєте у 
роботі?

Серед методик, за якими я працюю 
є і системний коучинг, і невербаль-
ний коучинг. Ще – арт-терапія, арт-
коучинг, провокативний коучинг, 

танцювально-орієнтовані практи-
ки, трансформаційні коучингові 
ігри, психотерапевтичні методики, 
коучинг рівня місії. 

Як навчитись розуміти клієнта і 
як задати потрібне питання? Це 
питання часу і практики?

Розуміти клієнта, це не найперше, 
що потрібно. Важливо задати пра-
вильне питання так, щоб клієнт сам 
себе почув і зрозумів себе. Задаючи 
запитання, я вже виводжу людину 
на певний рівень усвідомлень. А 
відповідаючи на запитання, клієнт 
мимохідь формує своє бачення ви-
ходу з проблемного простору. Та-
ким чином не я розповідаю, а він 
мені говорить покрокові дії. Зали-
шається тільки взяти відповідаль-
ність і робити.

Якісь цікаві випадки?..

Цікавих випадків є чимало. Прак-
тично кожен. Жодної схожої ко-
уч-сесії. Я ніколи не можу перед-
бачити, що буде відбуватися на 
зустрічі. Тому маю володіти багать-
ма інструментами, щоб вчасно за-
стосувати той чи інший у конкрет-
ному випадку. 

Один з яскравих випадків: молодий 
хлопець закохався у артистку, поба-
чивши її в одному ток-шоу. Це був 
ТВ-серіал. Прийшов до мене і сфор-
мував запит: хочу з нею одружити-
ся. Не зважаючи на те, що молоді 
люди жили у різних містах, жодного 
разу не зустрічалися, тільки по різні 
сторони екрана, запит був постав-
лений дуже серйозно і конкретно. 

Ми почали працювати над цією ціл-
лю. Не буду довго розповідати, але 
не пройшло і року, як молода пара 
одружилася. Знайдено вірні страте-
гії, і ціль досягнута.

Перейдемо до «каверзних запи-
тань»: чи є якісь мінуси в роботі 
коуча? Що не влаштовує?

Мінуси є у кожній роботі. Але свої 
не називаю мінусами, швидше – 
уроками або зворотнім зв'язком, 

який коуч має вміти приймати. Бу-
ває різне: іноді клієнт вимагає мит-
тєвої реалізації цілі, іноді не бажає 
діяти, чекає, що все має відбутися 
само. Дехто вважає мене феєю, екс-
трасенсом, і просить див. Часом 
людині дуже важко вийти із зони 
комфорту. І тоді вона починає дра-
туватися і припиняє рухатися впе-
ред, приймає рішення залишитися 
на тому ж рівні. І це рішення я по-
важаю також. 

Чи є люди, яким протипоказана 
робота з коучем? Чи може вона 
навпаки – нашкодити? Чи може 
більш ефективним виявитись 
самокоучинг?

Протипокази роботи з коучем – за 
станом здоров'я: психічні розлади. 
Також не працюю з людьми, яких 
рідні та близькі змушують насилу 
працювати зі мною. Людина має 
мати власні амбіції, тільки тоді ро-
бота буде мати результат. Коучинг, 
якщо він професійний, нашкодити 
не може. Є методики самокоучингу, 
але щоб результат був глибинним, 
має бути супровід. 

Які результати може отримати 
від коучингу власник бізнесу?



ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ

11
№3,  2019

Ірина ПЛАХТІЙ

• Лікар, сертифікований пер-
сональний мотиваційний 
коуч

• Керівник та засновник 
ГО «Західноукраїнський 
центр коучингу та розвитку 
особистості»

• Арт-коуч та арт-терапевт
• Сертифікований невербаль-

ний коуч за системою «5 
кілець С.Хеллера»

• Ведуча трансформаційних 
ігор, авторка тренінгів та 
семінарів

• Голова правління БФ «Із 
янголом на плечі»

• Директорка львівського 
осередку Міжнародного Клу-
бу «Успішних Жінок «Жінки 
України»

Представництво у Києві:
+38  050 444 65 33
+38  097 547 97 33

Представництво у Львові:
+38 067 711 3126 
+38 067 342 1868 

iryna_plakhtiy@hotmail.com
www.irynaplakhtiy.com

Власник бізнесу отримає завжди 
конкретне бачення, буде знати де 
взяти ресурси, і створить чіткий 
план дій, для реалізації цілі. Прово-
джу роботу з колективами та бізнес-
командами, внаслідок якої команда 
усвідомлює свою місію, та розуміє 
важливість цілі.

Пані Ірино, яким Ви бачите світ 
через 50 років? І роль коучингу у 
ньому?

Це розвинуте суспільство, без війн 
і агресії. Праця – автоматизована, 
до дрібниць, люди не втомлюють-
ся фізично. У них – певні цінності: 
розвиток, сім'я, родина, традиції, 
віра. Кожна нація знає і розвиває 
свою ідентичність. Світ культурних 
цінностей і мистецтва. Світ, який 
розуміє цінність екології. Світ, в 
якому забезпечена старість і щас-
ливе дитинство. Є конкретні зако-
ни: не вбий, не вкради, алкогольна 
і наркотична залежність відсутні. 
Допомога ближньому – одна з про-
філюючих цінностей. Світ без полі-
тиків, без вождів, тому що там, де є 
любов, щось доводити та боротися 
немає потреби. Світ, в якому вся ав-
томатизація спрямована для блага 
людей та їх комфорту. Світ, у якому 
на першому місці – здоров'я людей, 
медицина та профілактика. 

Коучинг – як напрямок розвитку 
особистості – явище адаптоване 

у суспільстві. Він викладається в 
школах, ВНЗ, має різноманітні за-
стосування. Від молодшого віку – до 
літнього. Всі люди мають своїх коу-
чів, тому життя людей максимально 
гармонійне.

Ви отримуєте задоволення від 
коуч-сесії?

Зазвичай так. До кожного випадку 
ставлюсь із щирою цікавістю, безу-
мовним прийняттям та розумінням 
стану людини. Іноді бувають мо-
менти, які б ніколи не передбачила, 
а часом буває результат настільки 
швидкий, що коуч-сесія закінчу-
ється за 30 хв і клієнт залишається 
максимально задоволеним.

Коли працюю – знаходжуся у коуч-
позиції. Це нейтральне сприйнят-
тя ситуації, і вміння не нав'язувати 
своєї власної думки людині. Карта – 
не територія. І у кожного своя влас-
на реальність.

Якою Ви є у позаробочий час?

Звичайна чуттєва жінка, не ідеаль-
на, зі своїми слабинками та бажан-
нями. Іноді можу дозволити собі 
поскаржитися і пожалітися. І коли 
чую у відповідь: ну Ти ж коуч, в Тебе 
все має бути ідеально, розумію:  ча-
сом мене ототожнюють із моєю ро-
ботою настільки сильно, що наді-
ляють мене якимось незвичайними 

якостями, ідеалізують. Тоді я нага-
дую: я жива жінка, з емоціями, по-
чуттями та відчуттями, і я також 
маю право на слабкість та помилки. 
І слава Богу за це!!! Дуже важливо 
не перетворитися на бездушного 
робота. 

Як знаходите клієнтів?

Клієнтів я не знаходжу. Вони знахо-
дять мене. 

Не буду приховувати: всюди, де б я 
не була, розповідаю про свою діяль-
ність. Це промоція моєї роботи, яку 
я дуже люблю!!! Мені хочеться, щоб 
люди знали про свої можливості. За 
багато років роботи вже сформова-
на мережа людей, з якими працюю, 
і які втішають мене своїми резуль-
татами. Працює і так зване «сара-
фанне радіо». Коучинг – специфіч-
ний напрямок, щоб розповісти про 
нього – потрібно спробувати на 
собі, відчути , а вже пізніше радити 
комусь. Тому вважаю, що слід якіс-
но працювати, і тоді клієнти завжди 
будуть.

Дякую,
Юрій Булик

ІНТЕРВ'Ю НОМЕРА
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Найбільша в Європі мережа під-
тримки підприємництва, створена 
Європейською комісією у 2008  році 
та працює в рамках Програми   ЄС 
«Конкурентоспроможність підпри-
ємств малого та середнього бізнесу 
(COSME)».

Пропонуємо використати потенціал  
Європейської мережі підприємств  з 
метою розширення інвестиційних 
та торгівельних можливостей укра-
їнських підприємств і надаємо на-
ступні послуги:
• Пошук партнерів-інвесторів у 

країнах – учасницях  EEN;
• Пошук інноваційних технологій 

у країнах – учасницях  EEN;
• Пошук партнерів у країнах – 

учасницях   EEN для створення 
спільних підприємств;

• Пошук партнерів у країнах – 
учасницях   EEN для імпорту й 
експорту товарів.

Пріоритети  EEN:
• інтернаціоналізація МСП – по-

шук партнерів у 65  країнах світу;

• комерціалізація інновацій – 
трансфер технологій, пошук ін-
вестора/партнера за кордоном 
для виведення на ринок нової 
технологічної продукції чи по-
слуг, захист прав інтелектуаль-
ної власності.

Мережа EEN включає:
• понад 600 організацій із під-

тримки та розвитку бізнесу;
• понад 2,5 мільйона 

організацій-учасників;
• понад 6000 технологічних 

профілів;
• понад 10000  бізнесових 

профілів;
• понад 100 великих заходів і 18   

тисяч b2b-зустрічей на рік.

http://een.ec.europa.eu

Львівська торгово-промислова палата спільно з Генеральним консульством 
Чеської Республіки у м. Львові запрошують Вас до участі в ділових перегово-
рах з чеськими компаніями в 
м. Усті-над-Лабем, Чеська Республіка з 01.10. по 04.10.2019 року.
Заявки приймаємо до 09.09.2019 року.

Вартість поїздки 144,00 євро, що включає: переїзд Львів – Усті-над-Лабем – 
Львів, проживання в двомісних номерах (три ночі), зі сніданками, ділові пере-
говори, супровід.

За детальною інформацією звертайтеся в Управління міжнародних еконо-
мічних зв’язків: Тарас Андрущак - моб.тел.: 063  393 66 28, тел./факс: 032-276 
46 13, e-mail: taras@cci.lviv.ua.

АНОНСИ

ЄВРОПЕЙСЬКА 
МЕРЕЖА 
ПІДПРИЄМСТВ
EUROPEAN ENTERPRISE NETWORK  (EEN)

ДІЛОВІ ПЕРЕГОВОРИ. 
ЧЕХІЯ

Контактна особа EEN у Львівській 
торгово-промисловій палаті:
Артур Торський
Тел.: +38 067  130 17 41
zed@gmail.com

ОGВ s.г.о. - виробництво внутрішнього та 
будівельного скла, обробка алюмінієвих 
профілів (www.ogb.cz);

RTT, а.s. - переробник комунальних і про-
мислових відходів, який має інтерес до 
українського ринку як у формі безпосе-
редньої діяльності, так і через постачання 
технології (www.rtt.cz);

HERKUL, а. s. - виробник матеріалів для до-
рожного покриття - виробництво повного 
асортименту сумішей для дорожнього по-
криття від нижнього до верхнього шарів, 
у тому числі асфальтобетонних сумішей 
з модифікованих асфальтів, спеціальних 
асфальтів - дренажного малошумного і бу-
дівельного (www.herkul.cz);

МК – MONT ILLUMINATIONS s.r.o - виробник 
спеціальних освітлювальних пристроїв та 
освітлення для публічних заходів - від різд-
вяних прикрас до окремих тематичних свят 
(www.mkmont.cz);

ČEZ, a.s - відновлювальні ресурси, парки 
сонячних батарей; має інтерес до україн-
ського ринку - від експлуатації до реаліза-
ції проектів для конкретного замовника 
(www.cez.cz);

ОЕZ s.г.о. - виробник промислових елек-
тричних компонентів, напр. комплектного 

електрообладнання для виробничих і мон-
тажних залів тощо (www.oez.cz);

Speciální stavby Most spol. s.r.o - спеціальні 
демонтажні роботи, діяльність в межах ЄС 
(www.specialnistavbymost.cz);

Žernosecké vinařství s.r.o - виробник вина; 
зацікавлений у постачанні продукції на 
український ринок (www.zernosecke-
vinarstvi.cz);

ВОНЕМІА HEALING MARIENBAD WATERS 
a. s. - Bílinská Kyselka лужна, бікарбонатна 
мінеральна вода з високою мінераліза-
цією; компанія зацікавлена у виході на 
український ринок, на даний час працює на 
багатьох ринках від Росії до Китаю (www.
bilinska.cz);

SČA – Severočeská armaturka, spol. s r. o - 
виробництво перевіреного асортименту 
арматури, зокрема запірних, регулюючих 
та запобіжних клапанів, газової арматури 
та для газорегуляторних станцій, (www.
sca.cz);

НЕТ spol. s г.о. - виробництво фарб на водній 
основі, (www.het.cz);

Palírna U Zeleného stromu a.s – вироб-
ництво алкогольних напоїв, https://
palirnauzelenehostromu.cz

ПРОФІЛІ КОМПАНІЙ, ЯКІ БУДУТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНІ НА ЗУСТРІЧІ:



ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ

13
№3,  2019

хімія, машини для в'язання, виши-
вання та ткацтва, нитки, домашній 
текстиль.
Додаткова інформація на сайті:  
https://www.shanghaitex.cn/STX19/
showinfo/eng

Вартість поїздки 1   477,00 євро, 
що включає: переліт в обидві сто-
рони Львів – Стамбул – Шанхай 
(час очікування на пересадку 2 
год.), багаж 23 кг, трансфер аеро-
порт – готель – виставковий центр, 
підготовка документів на візу, ві-
зовий збір, проживання в готелі 
«Royal International Hotel Shanghai- 
Pudong International Airport*****», 
сніданки, (двомісне розміщення, 
4 ночі), запрошення на виставку, 
супровід.
Заявки приймаємо до 07.10.2019 
року. (оформлення візи до 25 днів).

«Mercatini di Natale a Roma» – 
один з найпопулярніших різд-
вяних ярмарків як у місцевих 
жителів, так і серед відвідува-
чів з Європи та всього світу.  

Різдвяний сезон у Римі особливий 
завдяки смачній традиційній їжі, 
цікавими вертепам, святковими вог-
нями, ярмарками, каруселями, які 
розташовані по всьому Риму. Най-
більші ярмарки знаходяться в таких 
туристичних районах – «Іспанські 
сходи», вулиця Трастевере і  площа 
«П’яцца Навона». 

Вартість поїздки на особу – 266,00 
євро, (сума оплачується по курсу 
НБУ на день виставлення рахунку) 

Вартість включає: переїзд: Львів 
– Краків (Польща) – Львів (мікро-
автобусом VW Caravelle), переліт: 
Краків – Рим (Італія) – Краків, до-
датковий багаж 10кг+ручна покла-
жа, відвідання різдвяних ярмарків, 
супровід.

Додатково оплачується на місці: 
проживання в готелі  «Hotel 
Montecarlo***»  3 ночі в двомісному 
номері зі сніданками – 135,00 євро.
трансфер аеропорт-готель-аеропорт 
- 15 євро

Дата проведення: 
19.11.2019 – 22.11.2019
Місце проведення: Ptak Warsaw 
Expo, м. Варшава, Польща 
Основні тематичні розділи вистав-
ки: тканини/в’язання, додатки/аксе-
суари, пряжа, швейне устаткування, 
домашній текстиль.
На виставці будуть проводитись чис-
ленні майстер-класи і додаткові події, 
майстер-клас з шиття, курс прикра-
шання одягу, курс дизайну одягу і 
багато іншого.
Супровідним заходом на  виставці є 
Текстильний Форум, в рамках якого 
відбувається багато лекцій, присвя-
чених технологіям і спеціалізованим 
стратегіям, які використовують в 

Дата проведення: 
24.11.2019 – 29.11.2019
Місце проведення: «Shanghai New 
International Expo Centre», Китай
19-а міжнародна виставка 
текстильної промисловості 
(ShanghaiTex 2019) відбудеться 25-
28 листопада 2019 року в Новому 
міжнародному виставковому цен-
трі Шанхая. Виставка буде прохо-
дити в дев'яти виставкових залах 
загальною площею 103 500 кв.м. 
Очікується, що виставка прийме 
понад 1200 експонентів, 65   000 
відвідувачів. 

Основні тематичні розділи вистав-
ки: цифрові друкарські машини, 
в'язальні та трикотажні машини, 
аксесуари для одягу, нові матері-
али, технології та конструкції для 
в'язання виробів, машини з нетка-
ного полотна та швейні машини, 
програмне забезпечення та ІТ для 
текстильної та швейної промисло-
вості, запчастини та аксесуари для 
текстильних та швейних машин, 
прядильне обладнання, текстильна 

АНОНСИ

MERCATINI 
DI NATALE A ROMA 

МІЖНАРОДНА ТЕКСТИЛЬНА 
ВИСТАВКА  «FAST TEXTILE 2019»

МІЖНАРОДНА 
ТЕКСТИЛЬНА 
ВИСТАВКА  
«SHANGHAITEX 2019»

За детальною інформацією звертайтеся 
в Управління міжнародних економічних 
зв’язків: Тарас Андрущак - моб.: 063  393 
66 28, тел./факс: 032-276 46 13, e-mail: 
taras@cci.lviv.ua.

За детальною інформацією звертайтеся 
в Управління міжнародних економічних 
зв’язків: Тарас Андрущак -
 моб.тел.: 063  393 66 28, тел./факс: 032-
276 46 13, e-mail: taras@cci.lviv.ua.

Контактна особа – Тарас Андрущак:
Моб.тел.: +38  063  393 66 28, 
e-mail: taras@cci.lviv.ua

текстильній промисловості. 
Додаткова інформація на сайті :  
https://fasttextile.com 
Заявки приймаємо до 05.11.2019 
року.
Вартість поїздки 170,00 євро, що 
включає: Львів – Варшава – Вистав-
ковий центр – Львів, проживання в 
**** готелі (двомісні номера, дві ночі зі 
сніданками), запрошення на вистав-
ку, супровід.
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7 червня 2019 р. відбулася уні-
кальна подія – керівники 11 під-
приємств Львівщини, які ми-
нулого листопада об’єдналися в 
енергоефективну мережу, оголо-
сили спільну енергоефективну 
мету та добровільно взяли на себе 
зобов’язання по скороченню свого 
споживання енергії та викидів CO2. 
Незабаром підприємства розпо-
чнуть реалізацію енергоефектив-
них заходів та регулярно обмі-
нюватимуться досвідом, а також 

ЗАДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ 
ЕНЕРГОЗАТРАТ ТА ВИКИДІВ CO2

отримуватимуть кваліфіковану екс-
пертну підтримку та супровід. Опти-
мізувавши таким чином свої енерго-
витрати, учасники мережі зможуть 
стати більш конкурентоздатними. 

Це вже третя зустріч компаній-
учасниць в рамках мережі, цього 
разу вона відбулася на підпри-
ємстві ПрАТ «Компанія Ензим». 
ПрАТ «Компанія Ензим» – велике 
українське підприємство, безпере-
чний лідер на вітчизняному ринку 

дріжджового продукту, яке екс-
портує близько 40% продукції в 14 
країн Європи. Технологічно компа-
нія впевнено конкурує з подібними 
компаніями у світі. Беручи участь у 
«Мережі енергоефективних підпри-
ємств Львівщини», компанія може 
не лише ділитися власним досвідом 
реалізованих енергоефективних 
проектів, але й розширити профе-
сійні уявлення  своїх фахівців. Під 
час зустрічі приймаюче підприєм-
ство показало власне виробництво, 
розповіло про свій досвід впрова-
дження енергоефективних заходів 
та поділилось планами на майбутнє. 
Захід привернув увагу Міністерства 
економічного розви-
тку і торгівлі України, 
Агентства Держе-
нергоефективності, 
керівники яких ви-
ступили з вітальними 
словами.

Львівська ОДА, Львів-
ська міська рада, 
ТПП України також 

підтримали учасників Мережі на 
вищому рівні.   «Низька енергое-
фективність є однією з найболючі-
ших проблем української промис-
ловості, адже вона призводить до 
здорожчання вартості продукції. А 
це негативно впливає на її конкуре-
тоздатність і становить загрозу для 
підприємства в цілому. Саме тому 
підвищення енергоефективності у 
промисловості – пріоритет нашої 
державної політики», – підсумував 
Максим Нефьодов, Перший заступ-
ник Міністра економічного розви-
тку і торгівлі України.
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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 ре-
кламно-видавничих пос луг Палати:

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

Лілія Боднар, редактор
pr@cci.lviv.ua
тел./факс: +38 032 295 63 17 

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

Друк: ФОП Подоляк Р. С. 

Верстка: Ольга Чернікова

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 
достовірність реклами видавець відпо-
відальності не несе. 

КУР’ЄР
Зовнішньоекономічний

Комітет з питань розвитку жіночого підприємництва 
при Львівській ТПП було засновано 12 червня 2018 року. 
Це – постійнодіючий консультативно-дорадчий орган, 
утворений з числа жінок-підприємців та представни-
ків підприємств. 
До роботи Комітету можуть залу-
чатися також представники органів 
державної влади та місцевого само-
врядування. Мета діяльності Комі-
тету – покращення умов діяльності 
жіночого підприємництва у Львів-
ській області. Комітет сприяє роз-
витку жіночого підприємництва 
у Львівській області та залученню 
кращого зарубіжного досвіду.
 
За рік роботи Комітету було 
проведено:
• 8 бізнес-сніданків для жінок з ві-

домими спікерами;
• Всеукраїнський діловий жіно-

чий Форум;
• Комітет був співорганізатором 

Національного рейтингу ТОП-
100 успішних жінок Львівщини, 
Форуму – Жінка нової генерації.

НАМ 1 РІК

13 червня 2019 року, під час уро-
чистого підведення підсумків 
першого року роботи, Наталію 
Карпенчук-Конопацьку – голову 

Комітету, було нагороджено гра-
мотами Львівської обласної дер-
жавної адміністрації та Верховної 
Ради України.
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У Львівському державному коледжі харчової і пере-
робної промисловості НУХТ з 30 березня до 18 квітня 
2019 року із викладачами циклової комісії готельного 
обслуговування та студентами ІІ та ІІІ курсів спе-
ціальності «Готельно-ресторанна справа» працю-
вав експерт Міжнародної організації SES – Nikolaus 
Schrötter. 

СКАЖИ МЕНІ 
СКІЛЬКИ МОВ ТИ 
ЗНАЄШ, І Я СКАЖУ 
ТОБІ, ХТО ТИ

Мета проекту: покращити якість 
навчання майбутніх фахівців спе-
ціальності «Готельно-ресторанна 
справа» у коледжі шляхом належ-
ного керівництва і навчання екс-
пертом SES, а також покращення 
навиків та знань викладачів. 

Працюючи з експертом SES, робоча 
група розглядала питання спеціа-
лізації засобів розміщення на об-
слуговуванні певного контингенту 
туристів та організацію їх роботи з 
врахуванням природно-кліматич-
них умов та особливостей плану-
вальної організації рекреаційного 
середовища, основні функціональ-
ні обов’язки спеціаліста сфери рес-
торанного обслуговування, вимоги 

до професійних знань та умінь фа-
хівців готельно-ресторанної спра-
ви; ознайомилися з типологією та 
специфікою обслуговування різно-
го контингенту туристів. Студенти 
провели порівняльну характерис-
тику презентаційних матеріалів 
закладів готельно-ресторанного 
бізнесу України та Федеративної 
Республіки Німеччини. 

«Скажи мені скільки мов ти зна-
єш, і я скажу тобі, хто ти» – нове 
«прислів’я-поневіряння», яке ста-
вить чимало українських студен-
тів у глухий кут. Проте, це не про 
студентів спеціальності «Готель-
но-ресторанна справа» Львівсько-
го державного коледжу харчової і 

переробної промисловості НУХТ, 
які вважають, що сьогодні зна-
ти одну іноземну мову – справа 
обов’язку. Студенти вільно спілку-
валися англійською мовою під час 
занять з експертом SES, що сприяло 
розвитку мовної поведінки, необ-
хідної для ефективного спілкуван-
ня в академічному та професійному 

середовищі майбутніх фахівців го-
тельно-ресторанної справи.

Експерт SES Nikolaus Schrötter 

поділився із студентами професій-
ними секретами, вкрай важливими 
для навчання студентів та розумін-
ня особливостей обслуговування 
на практиці, навчав приймати та 
розміщувати гостей. Також зазна-
чив, що важливою складовою хо-
рошого сервісу є саме професійний, 
привітний персонал, який працює 

з гостем на рівні «Friendly service», 
що в перекладі з англійської означає 
«ввічливе обслуговування». 
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Експерт SES провів майстер-клас 
з сервірування столу, де студенти 
мали змогу докладніше ознайоми-
тися з основними  вимогами щодо 
сервірування, технікою сервіруван-
ня,  загальними правилами накри-
вання стола скатертиною, сервіру-
вання стола тарілками, приборами, 
скляним і кришталевим посудом 
для напоїв, правилами подачі серве-
ток та ознайомив студентів із стан-
дартами якості обслуговування 
гостей у світовому готельному об-
слуговуванні, правилами і стандар-
тами спілкування персоналу з клі-
єнтами. Також провів майстер-клас 
з порядку реєстрації та розміщення 
гостей із особливим акцентом на 
психологію обслуговування.

Згідно із завданням Nikolaus 
Schrötter, студенти у рамках мар-
кетингового дослідження, направ-
леного на оцінювання споживчого 
досвіду, отриманого клієнтом у 
процесі придбання послуги, з ме-
тою визначення рівня дотримання 
стандартів обслуговування клієнтів 
персоналом провідних готельно-
ресторанних комплексів, провели 
дослідження в ролі таємних покуп-
ців (з англ. Mystery Shopper/Secret 
Shopper) у готельно-навчальному 
комплексі «Гетьман», готелях «Но-
біліс», та «Reikartz Дворжец». В рам-
ках даного сервіс-тестування відбу-
валась перевірка та оцінка якості 
асортиментної пропозиції, рівня 
якості сервісу, атмосфери та інших 
важливих параметрів, що безпосе-
редньо впливають на рівень якості 
закладів готельного господарства. 
За результатами дослідження сту-
денти узагальнили інформацію 
щодо застосування маркетинго-
вих інструментів у реалізації про-
грам розвитку підприємств сфери 
гостинності.

Підсумовуючи результати роботи 
експерта SES у Львівському держав-
ному коледжі харчової і переробної 
промисловості НУХТ, проведено 
круглий стіл, де Ірина Тарасюк – го-
лова циклової комісії готельного 
обслуговування, к.п.н., підвела під-
сумки роботи експерта SES, про-
звітувавши  про кожен день роботи 
із робочою групою. Зазначила, що 
співпраця з експертом пройшла 
змістовно завдяки значному прак-
тичному досвіду експерта Nikolaus 
Schrötter та можливості обговорен-
ня із студентами реальних ситуацій, 
проведених майстер-класів. 

Михайло Григорців – директор 
коледжу, к.е.н, доцент, висловив 

щиру вдячність експерту SES за 
співпрацю. Зауважив, що завдяки 
участі в проекті ми підвищили ква-
ліфікацію викладачів; отримали 

професійні поради для вирішення 
технічних, організаційних проблем 
при опрацюванні теоретичних та 
практичних питань; обмінялися до-
свідом та сформували нові ідеї для 
організації навчального процесу та 
роботи із студентами; запозичили 
інноваційні, нестандартні прийоми 
та методи навчання; ознайомились 
з вимогами європейського ринку 
праці до професійних компетен-
цій фахівця готельно-ресторанної 
справи; забезпечили циклову комі-
сію сучасною фаховою літературою.

Григорій Дідик – заступник дирек-
тора коледжу з навчально-виробни-
чої роботи зауважив, що співпраця 
з експертами SES, завдяки співпраці 
з Львівською торгово-промисло-
вою палатою, позитивно впливає 

на підготовку конкурентоздатних 
фахівців в галузі готельно-ресто-
ранної справи.

Студенти, які були в складі ро-
бочої групи висловили Nikolaus 
Schrötter вдячність за отриману 
цікаву інформацію, тепле спіл-
кування, позитивні враження та 
можливість навчання і здобуття 
професійних навиків сервісного 
обслуговування в сфері гостиннос-
ті у експерта міжнародного рівня.

Експерт Nikolaus Schrötter із при-
ємністю відзначив щире захоплен-
ня наших студентів професією і по-
бажав не звертати з обраного шляху, 
а продовжувати розвиватись і набу-
вати нових знань, результатом яких 
стане успіх.

SES
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Кевін Робертс, голова агентства Saatchi & Saatchi – однієї з 
провідних творчих організацій світу з персоналом у більш 
ніж 6500 чоловік і 130-ма відділеннями в 70 країнах світу. 
Saatchi & Saatchi працює з 6-ма з 10 топових рекламодавців 
планети

Кевін Робертс – автор нашумілого бестселера "Lovemarks: 
Майбутнє Поза Брендами", виданого на 18 мовах світу

В даний час є почесним професором інновацій і креативу в 
університеті Окленда, почесним професором креативного 
лідерства в університеті Ланкастера, і почесним професо-
ром лідерства та інновацій в університеті Вікторії

ПРО КРЕАТИВНЕ 
ЛІДЕРСТВО І ПРО МАРКЕТИНГ 
ЯК МИСТЕЦТВО

Ми живемо в світі, який американ-
ці називають світом VUCA – неста-
більним, невизначеним, складним і 
неоднозначним (VUCA – volatility, 
uncertainty, complexity, i ambiguity). 
Саме таким є сьогоднішній світ – і 
він не збирається змінюватися. Але 
це дуже цікавий час для креативних 
людей, тому що старі робочі моделі 
більше не функціонують. Марке-
тинг помер. Стратегія померла. 
Ми перейшли в епоху ідей. Мені 
здається, що ми живемо в енер-
гетичному, повному надії і опти-
мізму, вільному і революційному 
світі. У минулому, для того, щоб 
щось змінити, потрібні були гроші, 
зв’язки, влада. Сьогодні для цього 
потрібен лише комп’ютер, Youtube, 
Facebook. І, звичайно ж, хороша 
ідея. З цим можна змінити світ за 
12 годин. 
Прогрес сьогодні – справа рук без-
умців, тому що у них є ідеї, сміли-
вість їх реалізовувати і вони не 
бояться невдач. Єдине, що нас зу-
пиняє, – це невпевненість в собі, у 
своїх силах і брак уяви. 
Ми перейшли від економіки ува-
ги до економіки участі. Все, що ми 
робимо, повинно приваблювати і 
залучати. Старі моделі маркетингу 
і менеджменту –  односторонні, а 
сьогодні люди хочуть брати участь 

КЕВІН РОБЕРТС:
МЕНЕДЖМЕНТ ПОМЕР. МАРКЕТИНГ 
ПОМЕР. СТРАТЕГІЯ ПОМЕРЛА.

в усьому самі – писати твіти, бло-
ги, фотографувати, обмінюватися 
думками і враженнями. Від епохи 
потоку інформації ми переходимо 
до епохи натхнення. Маркетинг по-
винен надихати людей на дії. 
Сьогодні маркетингом керують 
емоції. Маркетинг – це не наука, це 
мистецтво. Раціональне мислення 
веде до висновків. Креативне мис-
лення веде до дії. Забудьте про все, 
що ви знаєте, позбудьтеся скепсису 
і довіртеся своїм інстинктам. Коли 
ви стикаєтеся з ідеєю, задайте собі 
три питання:
• Чи хочу я це побачити ще раз?
• Чи хочу я цим поділитися?
• Чи хочу я це покращити?

В новому світі перемагають не 
владні лідери, а креативні. Що по-
трібно для того, щоб стати креатив-
ним лідером?
Мати мету. У вас повинна бути 
мрія, частиною якої всі  хотіли б 
стати. 
Мати багато маленьких ідей. Не 
потрібно витрачати час на пошу-
ки великої ідеї, якщо у вас її немає. 
Креативні лідери висувають дрібні 
ідеї – нехай споживачі розвивають 
їх самі. 
Вміти міняти ракурси. Стів Джобс 
створив новий продукт з відсут-
ності звичних можливостей: він 
забрав в своїх товарах все зайве і 
завищив ціну. Креативні лідери 
вміють перетворювати проблеми в 

можливості.
Дивувати очевидними речами. 
Багато років Стів Джобс відмов-
лявся продавати товари Apple у 
роздріб. Відкривши магазин, він 
здивував очевидним. Тепер його 
магазин найприбутковіший у 
всьому світі. 
Створити неперевершене. Ми го-
воримо про майбутнє за межами 
брендів. Бренди легко замінні. По-
трібно створювати не те, що пре-
тендує на не замінимість, а непере-
вершене, – те, перед чим люди не 
зможуть встояти. 

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЦЬОГО ДОСЯГ-
ТИ СЛІД ПОДУМАТИ ПРО НА-
СТУПНІ АСПЕКТИ:

а) таємничість. Чим більше люди 
про щось знають, тим менше в них 
зацікавленості. Їх притягують іс-
торії, а не інформація. Ваша робота 
повинна бути подібна на роботу 
казкаря. Саме казкарі в найближ-
чому майбутньому будуть заро-
бляти найбільше. 
б) чуттєвість. Ми пізнаємо світ че-
рез свої п’ять відчуттів одночасно. 
Більшість брендів звертаються 
тільки до двох. Знайдіть спосіб за-
лучити всі п’ять.
с) відчуття близькості. При всій 
своїй таємничості ми повинні бути 
на одній хвилі зі своїми споживача-
ми, і ми повинні бути на рівних. Ми 
більше не даємо своїм споживачам 

вказівок,  а тільки допомагаємо і 
радимо. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КРЕАТИВ-
НОГО ЛІДЕРСТВА

Надихати інших. Креативні лідери 
надають, створюють суспільство, в 
якому «забезпечені» відповідаль-
ність, навчання, визнання і радість. 
Саме в такому суспільстві наро-
джуються ідеї. 
Виконувати задумане. Замість того, 
щоб місяцями планувати, обгово-
рювати і вести переговори, креа-
тивні лідери націлені на конкрет-
ні дії. У нашому агентстві немає 
річних планів, ми складаємо план 
тільки на сто днів і виконуємо го-
ловне. Потрібно навчитися терпіти 
невдачі і швидко виправляти свої 
помилки. 

І наостанок – три важливих 
правила. 
Перше – живіть з ентузіазмом: у 
нас всього одне життя і потрібно 
прожити його з ентузіазмом.
Друге – шукайте ракурс:  інший по-
гляд продовжує життя видатним 
ідеям. 
І третє – зробіть світ кращим: роль 
бізнесу у тому, щоб зробити світ 
кращим для кожного з нас. 

Підготував Юрій Бойко
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МОЛОДЬ В ДІЇ

ЩО ТАКЕ IKIGAI?

Ikigai – це японська метода пошу-
ку сенсу життя. Iki – з японської 
«жити», gai – «причина». Отже, до-
слівно це «сенс життя» – чому ми 
вранці прокидаємося і йдемо ро-
бити щось із задоволенням.
Ця метода виникла на японсько-
му острові Окінава. Там мешкає 
найбільша кількість людей віком 
за 100 років, а середня трива-
лість життя жінок на острові – 92 
роки. Тож ikigai – це ще й секрет 
довголіття.
Чому варто обирати не професію, 
а життєвий шлях? Професійні ін-
тереси змінюються, людина живе 
етапами. До 32 років професій-
ні інтереси змінюються щоро-
ку, і людина часто не помічає, як 

Як обрати фах молодому фахівцю, якщо за п’ять років кільканадцять профе-
сій зникнуть, а ще кілька десятків нових з’являться? Відповідь мають японці: 
не обирайте професію взагалі, натомість обирайте життєвий шлях. 
Альона Оленич, психологиня та координаторка профорієнтаційної програ-
ми в Новопечерській школі, розповідає про ikigai  – японську концепцію сенсу 
життя.

IKIGAI: ЯК ОБРАТИ  
НЕ ПРОФЕСІЮ, А 
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ

трансформуються її внутрішні 
потреби. Тож завдання кожного з 
нас – знайти ту справу, яка буде мо-
тивувати і надихати рухатися далі.
Ikigai складається з чотирьох ве-
ликих кіл, що перетинаються. Це 
кола «що я люблю», «що я вмію», 
«що потрібно світові», «за що до-
бре платять». На цих перетинах 
кіл добре видно, що професія – це 
тільки те, що я вмію і за що добре 
платять. Якщо не буде перетину 
із колом «що я люблю», людина 
швидко вигорить емоційно і про-
фесійно. Якщо немає перетину з 
колом «що потрібно світові», у лю-
дини виникає відчуття, що вона 
робить щось безглузде, нікому не 
потрібне. Якщо за роботу погано 
платять, людина не має ресурсів 
для власного відновлення.

5 ПОРАД ПРО IKIGAI 
ВІД КЕНА МОҐІ, АВТОРА 
БЕСТСЕЛЕРА «IKIGAI: СЕНС 
ЖИТТЯ ПО-ЯПОНСЬКИ»:
Починайте з малого –  більшість людей 
бояться робити кроки, бо мають страх 
помилок і поразок.
Прийміть себе – прийміть усі свої зна-
ння і навички такими, якими вони є. 
Тоді спробуйте розібратися, що у вас не 
виходить і що можна зробити, щоб це 
виправити.
Живіть у гармонії з навколишнім світом.
Звертайте увагу на маленькі радощі – 
оточуйте себе красивими і приємними 
речами.
Проживайте життя тут і зараз – помічай-
те кожну мить свого життя і цінуйте її.

3 ПРОСТІ ВПРАВИ, 
ЩО ДОПОМОЖУТЬ 
ЗНАЙТИ СВІЙ IKIGAI

1. Розвивайте свою здатність до 
креативності
Візьміть аркуш паперу і заповніть його 
весь якостями, які вважаєте в собі найкра-
щими або їх помічає оточення. Ця вправа 
допоможе заглибитися у себе і краще себе 
зрозуміти. Адже щоб зробити щось креа-
тивне і класне, має відбутися перетин того, 
що ми любимо, того, що ми вміємо, і того, 
що ми робимо легко і з натхненням.

2. Поверніться подумки у своє дитинство
Багато з тих, хто віднайшов свій ikigai, від-
значають, що помітили його ще в дитинстві 
або в підлітковому віці. Тоді необхідність 
обирати професію не заважає нашій уяві 
і дає можливості для мріянь. Користь 
таких фантазій величезна, адже прояв-
ляються не лише бажання, а й здібності. 
На жаль, більшість батьків ставляться до 
цих дитячих проявів легковажно і часто не 
допомагають їх розвивати. Щоб віднайти 
свої дитячі таланти, заплющіть очі, повер-
ніться у своє дитинство і пригадайте, чим 
ви дуже любили займатися, те, що вас по-
справжньому захоплювало, що приносило 
задоволення, до чого мали здібності. Запи-
шіть на аркуші паперу 5 занять, якими вам 
дуже подобалося займатися. Після цього 
біля кожного заняття напишіть одне-два 
слова про те, як до цього ставилося оточен-
ня – батьки і друзі. У третьому стовпчику 
запишіть, які почуття у вас викликають ці 
захоплення зараз: можливо, ви шкодуєте, 
що не займаєтеся цим, можливо, вони спо-
нукають вас до дії, або вам байдуже. Якщо 
про щось шкодуєте, подумайте, як можна 
зараз втілити це в життя.

3. Запитайте свою заздрість
Багато хто вважає, що заздрість – це по-
гано, але саме заздрість показує нам те, 
що є в інших і чого бракує нам. Вона дає 
змогу зрозуміти, чого ми хочемо собі. Тому 
заздрість можна використати як трамплін 
для саморозвитку.
Розділіть аркуш на три колонки: у першій 
запишіть три свої причини для заздрощів, 
у другій – найпотаємніші бажання, що хо-
ваються за цими заздрощами, у третій – що 
можна зробити для здійснення цього най-
потаємнішого бажання.
Ці вправи допоможуть вам і дітям зрозумі-
ти свої внутрішні потяги і як їх можна реалі-
зувати. Після цих вправ можете перейти до 
заповнення бланка перетину кіл ikigai. Тоді 
отримаєте перед собою цілісну картину 
своїх умінь, бажань, пристрастей і потреб.




