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Як повідомляє львівська мерія, з 
початку карантину загальна сума 
благодійної допомоги підприємців 
склала понад 70 млн грн. Серед них 
чимало компаній – членів Львівсь
кої ТПП.

«Ми вдячні підприємцям, які нада-
ють різну допомогу: від закупівлі 

великого дороговартісного облад-
нання до безкоштовної передачі ма-
сок, костюмів медичних, респірато-
рів та інших засобів захисту. 

Хочеться подякувати всім, неза-
лежно від обсягу допомоги» – гово
рить Вікторія Довжик, радниця 
міського голови Львова. 

Львівська ОДА склала перелік най
більших платників податків до міс
цевих бюджетів Львівщини. Про це 
повідомляє департамент фінансів 
Львівської ОДА на своїй сторінці у 
Фейсбуці.

За даними департаменту фінансів 
Львівської ОДА, найбільше попов
нили коштами місцеві бюджети 
Львівської області за 10 місяців 
цього року 17 компаній та установ. 
Загалом вони сплатили 1,4 млрд грн 
податків.

Найбільші платники податків до міс
цевих  бюджетів  із  сфери бізнесу:
• Регіональна філія "Львівська за

лізниця" – 206 млн грн;
• АТ "Укрзалізниця" – 150 млн грн;
• ТзОВ "ОККОРітейл" – 109 млн 

грн;
• ПрАТ "Львівобленерго" – 97 млн 

грн;

• ТзОВ "Львівська файка" – 84 млн 
грн;

• ТзОВ "Леоні Ваерінг" – 70 млн 
грн;

• ТзОВ "АТБМаркет" – 69 млн грн;
• ТзОВ "Бадер Україна" – 68 млн 

грн;
• ТзОВ ТВК "Львівхолод" – 67 млн 

грн;
• ПП "Західний Буг" – 66 млн грн;
• ПАТ "Укрнафта" – 62 млн грн.

Найбільші платники податків до 
місцевих бюджетів з установ та 
організацій, що утримуються з 
бюджету:

• Головне управління Національ
ної поліції – 95 млн грн;

• Національний університет 
"Львівська Політехніка" – 80 млн 
грн;

• Військова частина А0998 – 75 
млн грн;

• Національна академія сухопут
них військ ім.Сагайдачного – 56 
млн грн;

• Львівський національний уні
верситет ім. Івана Франка – 50 
млн грн;

• Військова частина А2615 – 42 
млн грн.

У 2020 році львів'яни увійшли до 
переліку найбільш активних ко
ристувачів додатку EcoHike, який 
допомагає зробити Україну чис
тішою. Так, мешканці відмітили 
28% усіх позначених засмічених 
ділянок та прибрали понад 100 га 
територій. Про це йдеться в офі
ційній статистиці екозастосунку, 
створеного львівськими інженера
ми GlobalLogic.

EcoHike – внутрішній про
єкт GlobalLogic, який створила і 

запустила львівська команда роз
робників у серпні 2019 року. По
вністю безкоштовний застосунок 
для iOS та Android дозволяє по
значити на інтерактивній карті за
бруднену територію та об'єднати 
активістів для її прибирання.

Зараз додатком користуються по
над  6000  активістів, а  за 2  роки 
вони  прибрали  тонни сміття. Се
ред очищених місць парк  Протасів 
Яр у  Києві та 100 га  парку «Погулян
ка» у Львові. 

АКТУАЛЬНО

З ПОЧАТКУ РОКУ 
РОЗДРІБНА 
ТОРГІВЛЯ НА 
ЛЬВІВЩИНІ 
ЗБІЛЬШИЛАСЯ 
НА 3%
Обсяг обороту  роздрібної  тор
гівлі у січніжовтні становив 56,6 
млрд грн. Про це повідомляє Го
ловне управління статистики у 
Львівсь кій області.

Зокрема, у січніжовтні 2020 року 
обсяг обороту роздрібної торгів
лі збільшився, порівняно із цими 

ПІДПРИЄМЦІ ПОЖЕРТВУВАЛИ 
ПОНАД 70 МЛН ГРН НА 
БОРОТЬБУ З КОРОНАВІРУСОМ

ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ ЛІДИРУЄ У 
РЕЙТИНГУ НАЙБІЛЬШИХ ПЛАТНИКІВ 
ПОДАТКІВ НА ЛЬВІВЩИНІ

ЛЬВІВ'ЯНИ УВІЙШЛИ 
ДО ПЕРЕЛІКУ 
НАЙАКТИВНІШИХ 
КОРИСТУВАЧІВ 
ЗАСТОСУНКУ ECOHIKE, 
ПРИБРАВШИ ПОНАД 100 
ГА ТЕРИТОРІЙ

місяцями минулого року, на 3% і 
становив 56,6 млрд грн. 

У жовтні, порівняно з вереснем, 
оборот роздрібної торгівлі збіль
шився на 5,1%, а щодо жовтня 2019 
року – на 9,7%.

У структурі обороту роздрібної 
торгівлі 75,2% становив роздріб
ний товарооборот підприємств
юридичних осіб. Порівняно з 
січнемжовтнем 2019 року роз
дрібний товарооборот підпри
ємств зріс на 3,4%.

У жовтні, порівняно з вереснем, 
роздрібний товарооборот під
приємств збільшився на 5,1% та 
на 8,5%, порівняно з жовтнем ми
нулого року.
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ПЕРШ ЗА ВСЕ

НОВІ ПІДПРИЄМСТВА–  
 ДІЙСНІ ЧЛЕНИ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ТПП: 

НОВІ РЕАЛІЇ, НОВІ ПІДХОДИ

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АСПЕКТ ІНВЕСТБУД»

Адреса: вул. Зелена, 253, м. Львів, 79035
Керівник: Павло ЛИТВИНОВ
моб.тел.: +38 068 44 998 99
e-mail: office@aspect.com.ua
www.aspect.com.ua

Види діяльності: 
Проектування, отримання дозвільної документа-
ції, фінансовий інжиніринг, будівництво, введення 

в експлуатацію, благоустрій територій, технічного 
обслуговування об'єктів.

Комплексні рішення для промислових і виробни-
чих, торгових і багатофункціональних будівель, 
складських та офісних приміщень, інших об'єктів, а 
також демонтаж та реконструкція.

У постковідну епоху, а ми свято 
хочемо вірити, що 2021 рік завер-
шить період пандемії, багато чого 
прийдеться виправляти для того, 
щоб рухатись вперед. Ми мали до-
статньо часу, щоб переосмислити 
те, над чим працювали довгі роки, 
проаналізувати, а подекуди – «про-
снутись» / протверезіти / очисти-
тись. Зрозуміти чи ми на вірному 
шляху, чи схибили. Напрацювати 
нові підходи. Ген підприємництва 
не давав всидіти на місці навіть у 
цей складний час. Виглядає на те, 
що  сповільнення економіки за-
вершується і крива знову, хай і по-
вільно,  рухатиметься  вгору.

Досвід підказує, що в подальшому 
серед   підприємців немає  місця 
тим, хто  не є  автентичним, команд-
ним лідером або ж є повільним. 
Сучасний бізнес потребує людей 
пильних, швидких, креативних, тих, 
хто постійно навчається. Тих, хто 
бачить більше, читає  між рядків, 
заражає… хм, невластиве слово,… 
заряджає  команду  ініціативою. 

Власне всього вищенаведеного 

зичу нам, підприємцям. А ще, до-
рогі друзі та колеги, – хай період 
новорічних та різдвяних свят всіх 
нас гуртує навколо давніх христи-
янських традицій: доброти, радос-
ті, любові до ближнього. Вірю, що 
прийдешній 2021 рік буде щедрим 
на цікаві плани та творчі здобутки, 
принесе із собою смак нових пере-
мог, гідне визнання ваших добрих 
справ, впевненість у правильності 
обраної мети  та  міцне  здоров’я для 
її досягнення.

Прийміть найщиріші вітання та по-
бажання! Хай засіваються у вашому 
домі добро, злагода, мир і спокій, а 
Боже благословення береже роди-
ни, близьких та друзів!

У Новому році наші двері залиша-
ються відчиненими, плануємо чи-
мало подій, готові підтримувати 
ваші ініціативи. Впевнений, що ра-
зом  зможемо  більше, бізнес-середо-
вище  Львівщини   зможе  вийти на 
новий  вищий рівень.

Щиро  ваш,  президент,
Дмитро  Афтанас

ВІТАЄМО!

ЛЬВІВСЬКА 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА 

ПАЛАТА

НАПРЯМКИ РОБОТИ ПАЛАТИ:

представлення інтересів
•  бізнес-лобізм
•  міжнародна співпраця
•  робота комітетів
•  промоція бізнесу

особливі завдання
•  підтримка експорту
•  соціальна відповідальність 

бізнесу

•  жіноче підприємництво
•  екологія
•  підтримка і захист україн-

ського товаровиробника 
•  розвиток малого і середнього 

підприємництва
•  сприяння розвитку галузей із 

високою доданою вартістю

послуги 
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ПРОДАЄМО?

РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ/ПОСЛУГ У ЗВ'ЯЗКУ З 
ПАНДЕМІЄЮ СOVID-19...

ЛЬВІВСЬКА ТПП ПІДПИСАЛА 
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З 

ФОНДОМ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

Управління комунікації Львівсь
кої ТПП провело опитування під
приємців Львівщини щодо обся
гів реалізації товарів/послуг під 
час пандемії (з квітня по жовтень 
2020 року включно). Майже по
ловина опитаних (44%) зазначила 

суттєве скорочення продажів. Ще 
8% змушені були припинити ді
яльність або перепрофілюватись. 
Лише 8% говорять про стабіль
ність а то й незначне зростання. 
Загальна кількість опитаних – 141 
підприємець.

З метою залучення іноземних та 
національних інвестицій в еко
номіку України 01 грудня 2020 
року президент Львівської ТПП 
Дмитро АФТАНАС та начальник 
Регіонального відділення Фонду 
державного майна по Львівській, 
Закарпатській та Волинській об
ластях Владислав КАЛИНЕЦЬ 
підписали Меморандум про 
співпрацю.

Сторони домовилися про обмін 
відкритою інформацією для опе
ративного поширення серед діло
вих кіл. Владислав КАЛИНЕЦЬ, 
зокрема, зазначив: «Важливим 
компонентом успішного процесу 
залучення інвестицій через при-
ватизацію є повне розкриття 
інформації. Ми завантажили всю 
документацію на Інтернет-пор-
талі privatization.gov.ua, ство-
рили віртуальні кімнати даних. 
Сподіваюсь, сьогоднішнє підписан-
ня документа дасть змогу більш 

оперативно поширювати інфор-
мацію про об’єкти продажу/орен-
ди у бізнес-середовищі».

Дмитро АФТАНАС зі свого боку 
звернув увагу на зацікавленість у 
пошуку об’єктів приватизації не 
лише вітчизняних, але й інозем
них партнерів: «Вже сьогодні ми 
маємо перші, поки що поодинокі 
після довгого періоду карантину 
звернення, зі сторони, наприклад, 
польських підприємців. Цікав-
ляться можливістю придбати / 
орендувати землю та приміщення 
під виробничі потужності».

Крім цього, підписанти домови
лися розповсюджувати інфор
маційні та презентаційні мате
ріали, ділитися аналітикою та 
маркетинговими дослідженнями, 
встановлювати ділові контак
ти, проводити спільні заходи для 
представників бізнесу тощо.

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.

дохід залишився на 
рівні минулого року 

доходи впали – 
ми закрились

не суттєво 
зменшилась

продажі 
незначно впали 

ми на межі 
закриття

суттєво 
зменшилась
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ЮВЕЛІРНА ВИСТАВКА-ПРОДАЖ 
«ЕЛІТЕКСПО.ЗИМА»

CONSULTANT’S DIGEST

ШКОЛА ЕКСПОРТЕРА

Consultant’s Digest – це підбірка 
корисної інформації для підпри
ємців, експортерів та консуль
тантів в експорті, що допоможе 
Вашій компанії у виході на іно
земні ринки від учасників інно
ваційної освітньої програми Train 
the Trainers для консультантів дер
жавного та приватного секторів у 
сфері експортної діяльності.

Наразі, навчання проходять 55 
учасників (10 команд) з 13 регіонів 
України! В рамках кожного модулю 
впродовж одного місяці учасники 
працюватимуть на базі реальних 
компаній, що дозволить понад 60 
компаніям отримати безкоштовні 
консультації, а учасникам отримати 
навички в різних галузях.

Консолідуючи інформацію отри
ману в рамках кожного Модулю, 
команди створюють освітні статті 
та кейсстаді, що допоможуть Вам 
у виході на нові ринки! Перший ви
пуск Consultant’s Digest розкриває 
тематики маркетингу, брендингу, 
сторітелінгу, а також Ви зможе
те знайти для себе інформацію у 
форматі кейсстаді про меблевий, 
поліграфічний та креативний 
сектори.

Читайте перший випуск та під
писуйтесь на сторінки команд 
учасниць, щоб отримувати біль
ше інформації з питань міжна
родної торгівлі: https://epo.org.ua/
ttt_digest1/

17-20 грудня у Львівському Па-
лаці мистецтв відбудеться 
подія, на яку з нетерпінням че-
кають усі поціновувачі краси, 
вишуканості та золотого сяй-
ва – ювелірна виставка-продаж 
«ЕлітЕКСПО.Зима», яка збере 
кращих представників ювелір-
ної галузі з усіх регіонів України.

Найбільший ювелірний маркет 
подарунків напередодні різдвя
них свят та дня Св. Миколая, де се
ред неймовірного вибору Ви неод
мінно зможете знайти прикраси 
для щоденного та святкового об
разів, про які Ви та Ваші близькі 
мріяли давно. Приємна атмосфе
ра подарує радість та естетичне 
задоволення.
Великий вибір золотих та срібних 

виробів, прикраси з натуральним 
та дорогоцінним камінням, в тому 
числі з діамантами,  ексклюзивні 
та авторські роботи, «милі дорогі 
дрібнички». Ви зможете підібра
ти камінці для заміни у Ваших 
виробах, обміняти старі прикра
си на нові, проконсультуватися з 
майстрамиювелірами.
Завітайте та оберіть ювелірну при
красу собі або на подарунок.

На Вас чекають привабливі ціни та 
акції. Придбавши ювелірні виро
би, Ви зможете виграти ювелірні  
подарунки.
Поспішайте отримати безкоштов
не запрошення на сайті: http://
www.galexpo.com.ua/elit/

На виставці буде дотримано всіх 
заходів безпеки згідно з вимогами 
МОЗ.

7 жовтня та 4 листопада 2020 року 
Львівська торговопромислова 
палата, Львівська обласна держав
на адміністрація, Національний 
університет «Львівська політех
ніка» та Асоціація Професійних 
Митних Посередників  розпочали 
другий та третій модулі навчання 
для експортерів в рамках «Школи 
експортера для початківців». 

Впродовж модулів учасники 
займалися  тарифними та не
тарифними засобами регу
лювання експорту і митним 

оформленням експортних опера
цій та набуттям статусу уповно
важеного експортера.

Лектори –  Олег Микитин, кан
дидат економічних наук, керів
ник навчальноконсультаційного 
центру «Expertus», Андрій Тодор-
чук, кандидат економічних наук, 
президент «Асоціації Професій
них Митних Посередників». 

Партнер Львівських експортерів –   
KredoBank.

ЗЕД-ЗАСІДАННЯ 
КОМІТЕТУ

У відкритій частині засідання від
булося представлення проекту 
здійснення зовнішньоекономіч
них операцій з Китаєм.

Також для учасників засідання 

проведено презентацію керуючо
го Центральним відділенням ПАТ 
«МТБ Банк» у м. Львові Дмитра 
Ткаченка на тему «Поради щодо 
зовнішньоекономічних операцій з  
Китаєм у період  пандемії».

29 жовтня, онлайн, за допомогою Інтернет-платформи ZOOM, 
відбулося засідання Комітету з питань зовнішньоекономічної ді-
яльності  Львівської  ТПП.
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Сьогодні це найбільша кількість 
франчайзингових аптек в Україні.

Франчайзингові заклади в мережі 
«D.S.» працюють у 7ти областях: 
Львівській, Київській, Хмельниць
кій, Закарпатській, Чернівецькій, 
Миколаївській та Дніпропетровсь
кій. Ювілейна п’ятдесята апте
кафранчайзі з’явилася у місті 
Кам’янціПодільському, ставши 
15тим за рахунком структурним 
підрозділом місцевої компанії ПП 
Медобори ФАРМ.

Мережа аптек «D.S.» розвиває на
прямок франчайзингу від 2016 року. 
Співпраця за франчайзингом мож
лива як для новостворених аптеч
них закладів, так і для діючих аптек 
чи аптечних мереж. Вона передба
чає взаємну вигоду для обох сторін: 
бренд «Аптека D.S.» з’являється на 
нових територіях, розширюється 
коло клієнтів мережі, а франчай
зинговий партнер «за замовчуван
ням» отримує добру впізнаваність 

свого закладу, позитивний імідж, 
стійку конкурентну позицію, тобто 
менше ризиків і мінімум невизна
ченості на старті діяльності. Ті ж ап
текифранчайзі, що до підписання 
франчайзингової угоди вже якийсь 
час функціонували на фармацев
тичному ринку, здобувають нові 
можливості покращити керованість 
закладом, удосконалити свої про
цеси, наростити виручку й кількість 
відвідувачів – завдяки оптимізації 
асортименту, вигідній програмі ло
яльності для постійних клієнтів, су
часним онлайнсервісам.

«Мережа аптек «D.S.» не просто про-
дає франшизу чи пропонує «технічний 
франчайзинг», а надає реальну мето-
дичну допомогу при відкритті та, що 
найважливіше для наших партнерів, 
впродовж  всієї  діяльності франчайзин-
гової аптеки – коментує Олена Кома-
рянська, директорка з франчайзингу 
мережі аптек «D.S.». – Підтримка  
полягає у щоденній участі фахівців 
нашої компанії за всіма головними 

напрямками: категорійних мене-
джерів, фахівців відділів закупівлі, 
маркетингу, IT, HR. За кожною ап-
текою-франчайзі закріплений ку-
ратор – менеджер відділу франчай-
зингу, який регулярно моніторить 
основні показники операційної ді-
яльності аптеки, виявляє пози-
тивні чи негативні тенденції, за 
потреби – допомагає персоналу у 
вирішенні поточних виробничих 
питань, дає підказки щодо запо-
біжних і коригувальних дій. Кінцеве 
ж рішення – за франчайзі, адже він 
залишається власником і розпо-
рядником свого бізнесу, відповідаль-
ним за його результативність та 
ефективність».

Цьогоріч, у непростих умовах пан
демічних обмежень, розпочали 
роботу 10 франчайзингових аптек 
«D.S.», а картку клієнта «D.S.» в ап
текахфранчайзі отримало близько 
10 тисяч осіб. Наступного  року  пла
нуємо відкриття щонайменше 25 
франчайзингових закладів.

ПІД БРЕНДОМ «D.S.» РОЗПОЧАЛА РОБОТУ 
50-ТА ФРАНЧАЙЗИНГОВА АПТЕКА

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

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

УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ 
ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ
PR-ТЕХНОЛОГІЙ*

10-11, 18 БЕРЕЗНЯ 2021, 
М. ЛЬВІВ, СТРИЙСЬКИЙ 
ПАРК, 14

ГОДИНИ РОБОТИ: 
9.30-17.00 
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА: 
13.00-14.00

Тренер – Юрій БУЛИК, кандидат філологічних наук, тренер за напрямками «зв'язки з громадськіс-
тю», «копірайтинг», «рекламна справа», «управління інформацією», власник рекламно-інформаційно-
го агентства «Профіль»; ініціатор та організатор щорічної міжнародної конференції «Соціальна відпо-
відальність бізнесу»; координатор ряду міжнародних та українських програм, зокрема – проектів для 
молоді «Skills lab – успішна кар'єра»  та «Skills lab – власна справа», «Business in Malopolska – Partnership 
Network» та ін. Член Ради Львівської торгово-промислової палати.

23 роки досвіду роботи в сфері рітейлу, видавництв, реклами, бізнес-асоціацій в Україні та у Польщі.

* захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних вимог.
Вартість 3-денного тренінгу-інтенсиву УПРАВЛІННЯ БРЕНДОМ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ PR-ТЕХНОЛОГІЙ

 (з кава-перервами та обідами) – 4800 грн. 
Є можливість взяти участь у навчанні лише у перший день – розгляд передумов створення PR-статегії. Вартість – 2000 грн.

Членам Львівської ТПП та Жіночої Ділової Палати України – знижка 10%.

Детальніше та реєстрація: www.lcci.com.ua
тел.: +38 068 504 68 23 (Лілія Боднар)

РЕЗУЛЬТАТ
• Сегментуєте та зрозумієте по-

треби своїх цільових аудиторій 
(ЦА)

• Опрацюєте та розробите дієву 
PR-стратегію для реалізації ці-
лей компанії / бренду / власного 
росту 

• Отримаєте готову матрицю для 
щорічного PR-планування

• Краще розумітимете як усе 
працює

ДЛЯ КОГО?
• Для працівників компаній, які відповідають 

за формування  довіри  до бренду (керівни-
ки, PR-менеджери, особисті помічники ке-
рівників, секретарі) 

• Осіб, які знаходяться на старті започаткуван-
ня власної справи чи професійного/особис-
тісного росту

• Працівникам HR-департаментів та інших 
структурних підрозділів, відповідальних за 
внутрішньо корпоративну PR-діяльність

ЯК ПРАЦЮЄМО:
• Реєстрація
• Після підтвердження участі – заповнення вступ-

ної анкети з вихідними даними бренду та постав-
леного завдання

• 3-денний тренінг (1 день – теоретично-практичні 
передумови формування PR-стратегії, 2 та 3 день – 
практична робота та презентація результатів, вру-
чення дипломів та фотозвіт)

20 ГОДИН 
(70% ЧАСУ – 
ПРАКТИЧНА 
РОБОТА)

10
УЧАСНИКІВ 
У ГРУПІ

50% ЧАСУ – 
РОБОТА З ВАШИМИ 
ІНДИВІДУАЛЬНИМИ 
ЗАВДАННЯМИ

ВДОСКОНАЛЕННЯ
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БАНК ТВОЇХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ

Час потребує від людей найрозум-
ніших рішень щодо своїх фінансів. 
Що саме МТБ БАНК радить своїм 
клієнтам?

Радимо не відкладати життя – кре
дити вже сьогодні допоможуть  ви
рішити будьякі  питання, радимо 
й примножувати гроші, а для цього 
в нас є депозити за привабливими  
ставками. Для тих, хто хоче збе
регти свої гроші в найнадійніший 
спосіб –  радимо придбати золоті 
злитки найвищої проби 999,9 ва
гою від 1 до 100 грамів від топового 
світового виробника – швейцарсь
кої компанії ARGORHERAEUS 
SA (якщо Клієнт  планує купити 
відразу декілька злитків, ми маємо 
змогу зафіксувати ціну!).

Ви продаєте золото  у фізичному 
вигляді?

Так, замовляйте та забирайте! А 
якщо ви хочете його надійно збе
рігати – раджу одразу після по
купки залишити злитки в нашому 

надійному банківському сейфі. 
Оренда комірки – недорога,  а ваш 
капітал буде надійно збережений.

Багато підприємців  хочуть збе-
регти основний капітал, а обіго-
вого, буває, не вистачає. Що про-
понуєте у такій ситуації?  

Раджу скористатися факторингом. 
Укладіть договір про постачання 
товарів з фіксованим відстрочен
ням платежу. Після появи на ба
лансі дебіторської заборгованос
ті зверніться до відділення MTБ 
БАНКу.  Після укладення договору 
ми надамо факторингове фінансу
вання взамін на відступлення прав 
грошової вимоги за контрактом, 
переданим на факторингове об
слуговування. Згідно з договором, 
покупець погасить вартість това
рів вже на користь нашого банку. 
Завдяки нашому банку Ваш бізнес 
буде працювати без затримок!

Дякую,
Юрій Булик

ПАТ «МТБ БАНК» ПОНАД 27 РОКІВ УСПІШНО 
ПРАЦЮЄ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ І 
НАДАЄ ВСІ  БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ, В ТОМУ ЧИСЛІ І 
ДИСТАНЦІЙНІ: СУЧАСНИЙ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ МТВ-В 
ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ONLINE-ПРОДАЖ ВАЛЮТИ ТА 
ОБРОБКА ЗАРПЛАТНИХ ВІДОМОСТЕЙ ЗА 5 ХВИЛИН, 
ЦІКАВІ ПРОДУКТИ ДЛЯ КОМПАНІЙ IT-СФЕРИ, 
БАНКІВСЬКІ ГАРАНТІЇ ТА АКРЕДИТИВИ НАВІТЬ У 
ЮАНЯХ ТА БЕЗЛІЧ ТРАДИЦІЙНИХ СЕРВІСІВ. НА НАШІ 
ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЄ КЕРУЮЧИЙ ЦЕНТРАЛЬНИМ 
ВІДДІЛЕННЯМ У М. ЛЬВІВ – ДМИТРО ТКАЧЕНКО.
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ДО ВАШИХ ПОСЛУГ
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ЯК КОРПОРАТИВНА 
СОЦІАЛЬНА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ВПЛИВАЄ НА БРЕНД 
РОБОТОДАВЦЯ?

КСВ – ЦЕ НЕ ТРЕНД, 
А НЕОБХІДНІСТЬ

Більшість компаній створюють 
свій імідж на основі таких якос
тей як лідерство, інноваційність 
компанії, динамічний та творчий 
колектив. Та наразі талановиті 
кандидати шукаються більше, ніж 
успіхів у бізнесі та конкурентну 
зарплату. У США 64% претендентів 
не погодяться на посаду в компанії, 
в якій відсутня сильна практика 
корпоративної соціальної відпові
дальності. Тож тепер різним сфе
рам бізнесу  необхідно акцентува
ти увагу на КСВ.

Це також підтверджує досліджен
ня, проведене компанією Deloitte у 
2017 році, показало, що мілленіали 
особливо прихильні до бізнесу, які 
транслюють свою діяльність у сфе
рі сталого розвитку. Дослідження 
проаналізувало думки 7700 осіб з 
29 різних країн і показало, що 56% 
молоді не розглядали б можливість 
роботи з певними роботодавцями 
через їх цінності. 49% навіть відмо
вилися працювати з компаніями 
через їх етичну політику. Майже 9 
з 10 співробітників вважають, що 

успіх організації слід вимірювати 
на основі інших критеріїв, ніж її фі
нансові результати.

Та не просто лише взяти та запусти
ти проєкт на соціальну тему. Канди
датів не так легко обманути. Вони 
можуть відрізнити КСВполітику, 
яка побудована на реальних цілях 
компанії від нещирої стратегії. То 
ж для побудови КСВстратегії ком
панії варто переглянути власну 
культуру, цілі, виділити основні 
напрями діяльності й розвитку. 

ВПЛИВ КСВ НА 
РЕПУТАЦІЮ ТА 
ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ 
РОБОТОДАВЦЯ

Соціальна відповідальність біз
несу може впливати на рішення 
кандидатів про вибір місця робо
ти. Таким чином КСВпрактики 
компанії пов’язані з формуванням 
її бренду роботодавця, який відпо
відає впливає на залучення нових 
талантів, їх утримання та форму
вання лояльності до компанії.
В першу чергу, за допомогою КСВ
ініціатив бізнес може успішніше та 

ПРОЄКТ UAPL – ваш асистент та 
помічник в українськопольсько
му світі. Ми з радістю підкажемо і 
поділимось власним досвідом: від 
відкриття рахунків, переказів та 
оплати візових послуг до супро
воду у веденні міжнародного біз
несу. Користуйся нами і ми будемо 
поруч.

ХТО МИ
З одного боку – це найбільший 
банк Польщі. PKO Bank Polskі 
SA обслуговує сьогодні 8 міль
йонів рахунків та 9,3 мільйони 
платіжних карток. Це найбільш 
розгалужена мережа відділень 
у Польщі, яка налічує 1 тисячу 
115 установ та понад 3 тисячі 
банкоматів.
З другого боку – це один з най
надійніших банків в Україні. Це 
30 років досвіду на банківсько
му ринку попри падіння і злети 
економіки, занепади та гостру 
конкуренцію на ринку фінан
сів. Кредобанк сьогодні вхо
дить до ТОП16 банків України 
за кількістю активів і визнаний 
Національним банком України 
як системно важливий банк. 
Найнадійніший банк в Україні 
за версією Forbes після потря
сінь 20142015 років. Кредо
банк сьогодні налічує близько 
560 тисяч приватних клієнтів 
по всій Україні. Свої фінанси 

банку довірили 54 тисячі біз
несів: від малих індивідуаль
них підприємств до великих 
корпорацій.
Поєднання цього досвіду від
криває нові можливості. Ми 
хочемо ділитись успішним до
свідом та напрацюваннями з 
тобою. Стати твоїм помічником 
в світі фінансів, подорожей, ро
боти та інших життєвих проєк
тів. Ми знаємо, які інструменти 
потрібні для досягнення успіху 
і хочемо, що ти був/була успіш
ним/успішною у всьому чим 
зай маєшся: у навчанні, бізнесі 
чи в роботі. Наш досвід – це ваш 
комфорт.

ПОРТАЛ UAPL
На цьому сайті ми пропонуємо 
корисні сервіси та інформацію, 
які допоможуть вам у повсяк
денному житті в польсько
українському світі. Плануєте 
візити до Польщі, потрібно 
переказати кошти додому, як 
знімати гроші в польських 
банкоматах без комісії, купити 
автомобіль в Польщі, знайти 
бізнеспартнерів закордоном… 
Заглядайте сюди час від часу, 
пишіть нам, користуйся наши
ми сервісами.

Детальніше: https://uapl.info/ 

ПОЛЬСЬКО-
УКРАЇНСЬКА 

ПІДТРИМКА ДІЛОВИХ 
ІНІЦІАТИВ

Корпоративна соціальна відповідальність стала невід’ємною 
частиною бізнесу. Компанії впроваджують її принципи у бізнес-
стратегії, створюють соціально орієнтовані ініціативи та 
проєкти. Також цей напрямок діяльності впливає на репутацію 
бізнесу. А отже і на стосунки зі співробітниками, партнерами 
та іншими стейкхолдерами.

Найбільше КСВ-діяльність впливає саме на працівників. Дослі-
дження Nielsen показало, що 67% працівників надають перевагу 
роботі з соціально відповідальними компаніями. А досліджен-
ня IO Sustainability у 2017 році демонструє, що ефективна КСВ 
може збільшити утримання співробітників більш ніж на 50%. 

Марина Саприкіна, керівниця Центру “Розвиток КСВ”, розпо-
віла як корпоративна соціальна відповідальність може впли-
нути на розвиток бренду роботодавця компаній, та які перші 
кроки може зробити бізнес вже зараз.
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Марина Саприкіна, керівниця Центру "Розвиток КСВ"

органічніше доносити інформа
цію про свої цілі, місію та основні 
цінності. Що також відноситься і 
до формування внутрішньої кор
поративної культури. Адже реаль
ні дії компанії можуть розказати 
більше про її спрямованість, ніж 
сухий перелік правил у посадовій 
інструкції.

Також корпоративна соціальна 
відповідальність впливає на рівень 
лояльності співробітників до ком
панії, допомагає підвищити твор
чу активність працівників, в тому 
числі генерувати нові, але прак
тичні ідеї, розвиває креативність 
та творчі підходи у розв'язанні 
проблем. Коли організації вислов
люють свої цінності та захоплення 
через КСВ, співробітники можуть 
бути натхненні на розробку нових 
і більш ефективних способів вико
нання своєї роботи.

Бренди підтверджують це на прак
тиці. Для ITкомпанії Infopulse про
єкти КСВ є важливою частиною 
корпоративної культури. Співро
бітники самостійно генерують ідеї 
до нових ініціатив та охоче долуча
ються до їх реалізації. Наприклад, 

перша “Вантажівка добра” була зі
брана під час корпоративу і до неї 
залучились всі співробітники ком
панії. А на співбесідах кандидати 
неодноразова цікавляться КСВ
політиками компанії, що є показо
вим для всієї ІТспільноти.
КСВ може зіграти значну роль і у 
відновленні бренду роботодавця 
серед потенційних нових співро
бітників та громадськості в цілому. 
Вона може допомогти спростувати 
уявлення про те, що корпоративні 
цілі засновані тільки на отриманні 
вигоди за рахунок суспільства та 
навколишнього середовища.

Це добре демонструє кейс Lego. 
Компанія раніше співпрацювала 
з нафтовим гігантом Shell, за що 
отримувала негативний відгук від 
аудиторії. Та в останні роки бренд 
активно впроваджує принципи 
сталого розвитку завдяки своїй ді
яльності в області КСВ. Ідея еколо
гічних ініціатив Lego проста — як 
компанія, що приносить радість 
дітям, вони вважають своєю метою 
захистити планету для їх майбут
нього. Для цього бренд встановив 
партнерство з організацією WWF, 
заснував свої власні проєкти, такі 

як Build for Change та ініціативи з 
екологічно чистими продуктами. 
І цей поворот став успішним  зу
силля Lego у сфері КСВ не тільки 
знизили дію на довкілля. У 2018 CR 
RepTrak помістив їх в ТОП3 ком
паній, які ведуть найкращу КСВ
політику у світі.

КСВ-ЗАХОДИ ДЛЯ 
ПІДТРИМКИ БРЕНДУ 
РОБОТОДАВЦЯ

Для підтримки належного рівня 
бренду роботодавця, компанії мо
жуть вже почати впроваджувати 
такі КСВпрактики 

1. Виховуйте культуру соціальної 
відповідальності. Ініціативи та 
КСВпроєкти бізнесу мають від
повідати основній місії та цілям 
та бути частиною корпоратив
ної культури. Також важливою є 
підтримка проєктів з боку ТОП
менеджменту компанії. Оскіль
ки саме вони можуть якісно 
впливати на подальше залуче
ність працівників до ініціатив.

2. Розвивайте корпоративне 

волонтерство. Залученість спів
робітників до проєктів впливає 
на розвиток та реалізацію КСВ
проєктів компанії. Розповідайте 
працівникам про наявні ініці
ативи компанії, долучайте їх до 
генерування ідей нових актив
ностей та підтримуйте їх у реа
лізації власних ідей. 

3. Прозорість компанії може по
ліпшити залученість співро
бітників. Для максимального 
успіху бізнесу необхідно бути 
прозорим та відкритим. Розпо
відайте про КСВ ініціативи ком
панії, її результати та процес ре
алізації. Таким чином про вашу 
діяльність дізнаються не тільки 
наявні та потенційні працівни
ки, а й інші стейкхолдери.

4. Впроваджуйте та заохочуйте 
зелені практики. Екоініціати
ви вже давно стають частиною 
життя не тільки громадян, але 
й багатьох компаній. Тож під
тримка “зеленого” офісу та по
пуляризація серед співробіт
ників знань про сортування, 
перероблювання та повторне 
використання може стати ще 
одним кроком до розвитку КСВ. 

5. Розпочніть з малого. Починайте 
впроваджувати КСВпрактики 
з невеликих ініціатив та вну
трішніх проєктів. Це не тільки 
допоможе вам пропілотувати 
реалізацію проєкту, а й допо
може надалі залучати більше 
працівників до їх реалізації. На
приклад, почніть з озеленення 
території біля офісу компанії, а 
не всього району. Або залучіть 
співробітників прочитати лек
ції про особливості своєї робо
ти для колективу, перш ніж ви
ходити з такою ініціативою на 
широку аудиторію. Адже кожен 
маленький крок в результаті 
приведе вас до глобальної цілі 
компанії.
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товарів та послуг продовжував 
зростати досить високими темпами 
на рівні 7,2% (за даними Національ
ного банку України).
Спостерігалось активне збільшен
ня портфельних інвестицій (чистий 
приплив портфельних інвестицій 
у 2019  році становив 5,1 млрд дол. 
США порівняно з припливом 2,1 
млрд дол. США у 2018 році) та при
току іноземних інвестицій в Украї
ну (у 2019 році чистий приплив пря
мих іноземних інвестицій становив 
2,4 млрд дол. США (за методологією 
платіжного балансу)). Досягнуті 
успіхи та реалізація реформ дозво
лили покращити позицію України 
у рейтингу Doing Business 2020 та 
посісти 64 місце серед 190  країн (у 
попередньому рейтингу  – 71 міс
це). Все це на фоні зменшення фі
нансових та інвестиційних ризиків, 
подальшого проведення реформ 
формувало позитивні очікування 
щодо перспектив майбутнього роз
витку країни. Так, за попереднім 

прогнозом у 2020 році передбача
лось зростання реального обсягу 
ВВП на 3,7%. Проте внаслідок роз
гортання непередбачуваних про
цесів, прогноз було переглянуто та 
затверджено Постановою Кабінету 
Міністрів України від 29  березня 
2020 р. № 253. За оновленим офіцій
ним урядовим макропрогнозом у 
2020 році очікується падіння ВВП 
на 4,8%.

ГЛОБАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 

Пандемія гострої респіраторної 

зростанням заробітної плати (но
мінальна середньомісячна заро
бітна плата штатних працівників у 
2019 році збільшилась на 18,4%) на 
фоні тенденції до зниження темпів 
інфляції (споживча інфляція упо
вільнилася до 4,1% у грудні 2019 
року та у підсумку була близькою до 
нижньої межі цільового діапазону 
5% +/ 1 в.п.). Нарощування обсягів 
капітальних інвестицій в Україні 
тривало вже четвертий рік поспіль 
завдяки високій активності вітчиз
няних інвесторів  – бізнесу і держав
ного сектору. У 2019  році зростання 

обсягів освоєних капітальних ін
вестицій становило 15,5%. Незва
жаючи на погіршення зовнішньо
економічної кон’юнктури експорт 

СТАН СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
ДО ПАНДЕМІЇ 
За останні роки Україна пройшла 
важкий шлях: 

• від глибокої кризи 2014–2015  
років до відновлювального зрос
тання, яке тривало починаючи з 
2016 року; 

• від економіки, що виробляла 
продукцію, конкурентну зде
більшого на ринках країн СНД та 
інших країн, що розвиваються, 
до економіки, здатної конкуру
вати на ринках високорозвине
них країн ЄС та світу; 

• від країни з обмеженим рухом 
трудових ресурсів та капіталу до 
країни із вільним рухом, яка по
ступово стає частиною світового 
вільного простору; 

• від економіки із станом, який 
не сприяв розвитку бізнесу та 
залученню інвестицій до еко
номіки, яка трансформується і 
стає сприятливою для бізнесу та 
інвестицій. 

Трансформаційні зміни відбува
лись у складний для країни час. З 
одного боку відчувався вплив зо
внішніх чинників (тиск військової 
та торгівельної агресії з боку Росій
ської Федерації), а з іншого – існуючі 
внутрішні протиріччя уповільню
вали темпи (ні економіка, ні влада, 
ні суспільство не були готовими до 
швидких змін). Втрати, які еконо
міка понесла від втрат на сході та 
внаслідок кризи, не були компенсо
вані зростанням (за підсумком 2019 
року фактичний ВВП на 5,6% нижче 
рівня 2013 року). 

Упродовж 2016–2018  років 

економіка України, навіть за умови 
нових викликів, які постали перед 
країною (впровадження у 2016  році 
торговельних обмежень з боку Ро
сійської Федерації, обмеження між
народних транзитних перевезень 
вантажів територією Російської 
Федерації, припинення переміщен
ня вантажів через лінію зіткнення 
залізничними і автомобільними 
шляхами у межах Донецької та Лу
ганської областей у 2017  році та  ін.) 
почала поступово відновлювати
ся. Україна подолала прояви кризи 
та перейшла до фази економічного 
відновлення, але динаміка зростан
ня була стриманою. 

Протягом 2019 року в Україні збе
рігались ключові ознаки макро
економічної стабільності, реаль
не зростання ВВП за підсумками 
року становило 3,2%. Зростання 
відбувалося майже за всіма вида
ми економічної діяльності (окрім 
промисловості). 
У 2019  році, як і у попередньому 
році, зростання в основному під
тримувалося розширенням вну
трішнього попиту  – як споживчого, 
так і інвестиційного. Внутрішній 
попит підтримувався тривалим 

БУДІВНИЦТВО ЗРОСЛО НА 
23,6%; ОБОРОТ РОЗДРІБНОЇ 
ТОРГІВЛІ – НА 10,5%; ОПТОВИЙ 
ТОВАРООБОРОТ – НА 0,1%; СІЛЬ-
СЬКЕ ГОСПОДАРСТВО – НА 1,1%; 
ОБСЯГ ВАНТАЖООБОРОТУ – НА 
2,1% ТА ПАСАЖИРООБОРОТУ – НА 
2,6%; ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИ-
ЦТВО – СКОРОЧЕННЯ НА 0,5%. 

ВАРТІСНІ ОБСЯГИ ІМПОРТУ 
ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ (ЗА ДАНИ-
МИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ) 
ЗБІЛЬШИЛИСЬ НА 7,5% ПОРІВ-
НЯНО З 2018 РОКОМ. 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ 
ДО ПАНДЕМІЇ

Що було і куди рухаємось? Консенсус-прогноз Депар-
таменту стратегічного планування та макроеконо-
мічного прогнозування Міністерства розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства України.

ТЕНДЕНЦІЇ

ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ
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ТЕНДЕНЦІЇ

хвороби COVID19, спричиненої 
коронавірусом SARSCoV2, стала 
тим фактором, який змусив весь 
світ переосмислити своє буття, пе
реглянути не лише свої прогнози 
розвитку, свою короткострокову 
економічну та соціальну політику, 
але і усвідомити, що розпочинаєть
ся новий трансформаційний етап, 
на  якому необхідно змінити під
ходи до формування пріоритетів 
на довгостроковий період. Уроки, 
винесені людством з цієї пандемії, 
можуть змінити не лише моделі 
управління у майбутньому, але і со
ціальну поведінку людства.

Після розгортання подій внаслідок 
пандемії  МВФ знизив свої прогно
зи щодо росту світової економіки. 
За оцінками МВФ, очікується па
діння обсягів виробництва у 2020 
році до такого рівня, якого ще не 
було з часів Великої депресії 1930х 
років. Якщо ситуацію з епідемією не 
вдасться взяти під контроль у другій 
половині 2020 року, то можливим є 
негативний шок для глобальної еко
номіки у оціночному розмірі 3% 
на кінець 2020 р. За умови продов
ження епідемії у 2021 р., глобальна 
економіка відчує ще більш глибоке 
падіння у 2021 році (на 8%).

НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ 
Україна у відповідь на пандемію 
COVID19 впровадила режим над
звичайної ситуації в усіх областях 
країни для максимальної мобілі
зації ресурсів та захисту здоров’я 
населення. Також введено обмеж
увальні заходи: авіаційне і заліз
ничне сполучення призупинено, 
припинилися міжміські та закор
донні автобусні перевезення. Серед 
заходів з протидії розповсюджен
ню COVID19: комбінація про
філактичних немедикаментозних 
заходів, серед яких: домашня ізо
ляція, соціальне дистанціювання 

осіб віком понад 60 років, обме
ження відвідування парків та зон 
відпочинку тощо; нарощування 
потенціа лу медичних установ для 
надання допомоги; проведення 
тестів для оцінки ситуації, збір від
повідних даних; формування Ста
білізаційного фонду держави для 
оперативних закупівель медичного 
обладнання; збільшення виплат лі
карям, задіяних у боротьбі з коро
навірусною інфекцією; пришвид
шення процедур розмитнення всіх 
необхідних засобів, які необхідні 
для подолання епідемії тощо.
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Пані Наталю, чого вдалося досяг-
ти за цей непростий рік?

А давайте я відповім цифрами:
• близько 200 членкинь з цілої 

України,
• заснованих 4 додаткових галу

зевих Комітетів (усього їх маємо 
10),

• за цей рік ми реалізували 4 благо
дійних проекти,

• провели 50 заходів через ZOOM,
• заснували власне ділове видання 

«АТЕНА»,
• реалізували 5 програм по збере

женню здоров’я від наших парт
нерів для жінок,

• підписали і активно впроваджує
мо Меморандум про співпрацю 
між Жіночою Діловою Палатою 
України та Львівською Обласною 
Державною Адміністрацією.

Багато це чи мало? Як на мене – ва
гомий результат. Звісно, карантин 
для усіх вносить свої корективи, 
проте наші напрямки залишаються 
незмінними. Ми й надалі займає
мося промоцією жіночого підпри
ємництва, самореалізацією жінок, 

посиленням їхньої ролі, формуван
ням ділових зв’язків жінокпідпри
ємниць з представницями бізнесу з 
інших регіонів.

У своїх інтерв’ю Ви говорите про 
адвокацію жінок у бізнесі та ген-
дерну рівність, про потребу у по-
силенні економічних можливос-
тей жінок. А чи справді проблема 
існує?

В Україні – так. Погляньмо на такі 
факти:
• у McKinsey розрахували: якщо 

рівень зайнятості жінок у світі 
зрівняється з рівнем зайнятості 
чоловіків, то світовий ВВП зрос
те на 28 трильйонів доларів до 
2025 року,

• вдень жінки витрачають, у серед
ньому, 4 години на неоплачувану 
роботу вдома,

• під час пандемії суттєво зростає 
гендерна нерівність, адже саме 
жінки домінують у висококон
тактних секторах економіки, 
тому їх зараз звільняють частіше

• у рейтингу «Forbes» усього 3 

жінки,
• сьогодні в Україні 14% відсотків 

жінок не можуть працювати че
рез стан свого здоров'я,

• 27% – середній розрив у оплаті 
праці між жінками і чоловіками.

Ці проблеми забезпечення рівнос-
ті жінок та чоловіків вимагають 
відповідних адекватних дій, що Ви 
можете порекомендувати?

Перш за все потрібно привести 
українське законодавство у повну 
відповідність до конституційних 
принципів рівності та європей
ських норм. 

Також слід посилити і  громадський 
контроль за виконанням принци
пів рівності прав та можливостей 
жінок і чоловіків.

ЖІНОЧИХ РУК СПРАВА

ПРО ПІДСУМКИ ТА ПЛАНИ, ПРО ВИКЛИКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ 
РОЗМОВЛЯЄМО З НАТАЛЕЮ КАРПЕНЧУК-КОНОПАЦЬКОЮ, 
ПРЕЗИДЕНТКОЮ ЖІНОЧОЇ ДІЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ.

АВАНГАРДНІ
ПОЗИЦІЇ БІЗНЕСУ
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У вересні 2020 року при Жіночій 
Діловій Палаті України розпочав 
свою діяльність Комітет Соціаль
ної відповідальності бізнесу. За цей 
короткий час було реалізовано ряд 
проектів, з поміжяких:
• допомога Львівській психлікар

ні: 5000 масок, 1000 одноразових 
халатів, 1000 пар рукавиць, засо
би дезінфекції. 

• зібрано 30 000 фінансової допо
моги; 200 кг фруктів, 250 малих 
упаковок соків, 100 пачок цукер
ків, 100 одиниць засобів індиві
дуальної гігієни для незрячих 
дітей та дітей з незрячих родин; 

• здійснено забезпечення 

со  ло  дощами сиротинці 
Львів  щини;

• придбано засіб пересування для 
дівчинки зі СМА;

• надано допомогу для дітейсиріт 
Тучинської школиінтернату.

Дякуємо усіх, хто доєднався!!!

ЖІНОЧИХ РУК СПРАВА

ДОБРІ ДІЛА

Розважальний день для діток з 
Тучинської спеціальної школи

Комітет з соціальної 
відповідальності бізнесу

Дуже важливим є проведення спе
ціальних інформаційних кампаній, 
адже подекуди самі жінки не знають 
своїх прав, відповідно – не можуть 
їх відстояти.

Який основний Ваш меседж до ком-
паній у часі пандемії?

Наше життя стало дуже динамічним. 
Найважливіше зараз – не зупинятися 
у отриманні нових знань та компе
тенцій, особливо сьогодні – отриму
вати  досвід у використанні сучасних 

комунікацій. Здавна відомо – чим гір
ший економічний стан, тим кращою 
має бути освіта, люди мають більше 
вчитись. 

Я  хочу сказати, що ті компанії та 
організації, які засновані на цін
ностях, стануть ще міцнішими, 
вони переможуть, адже добро та 
любов – всеперемагаючі! 

Дякую,
Юрій Булик

Подарунки на Миколая 
для незрячих діток та діток 

з незрячих сімей
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18 ІНТЕРВ'Ю НОМЕРА

БОГДАНОМ 
ФОТЮКОМ

БЛІЦ-РОЗМОВА З ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИМ 
ПРИСЯЖНИМ ПЕРЕКЛАДАЧЕМ

Рівно рік тому при Львівській торгово-промисловій палаті 
було організовано офіс польсько-українського присяжного 
перекладача, акредитованого Міністерством юстиції 
Республіки Польща. Цікавимось результатом його 
діяльності у сфері присяжних перекладів. 

Пане Богдане, Ви  працюєте у нас 
уже рік. Чи є якісь вагомі результа-
ти у роботі? 

Так, звісно: рік минув швидко і ре
зультати певні є. Можливо, не такі, 
яких ми очікували. Причину ви 
розумієте самі: світова пандемія 
ковіду... На жаль, у березнітравні 
офіс змушений був призупинити 
свою діяльність. У цей час також 
через ці ж причини призупиняло 
прийом відвідувачів Генеральне 
Консульство Республіки Польща у 
Львові, яке є нашим безпосереднім 
сусідом  і основним  замовником. 
Але із червня юридичний відділ цієї 
дипломатичної установи відновив 
роботу.

А хто є Вашими основними 
замовниками?

Це і українські, і польські грома
дяни, які звертаються у цивіль
них справах (шлюб, народження 
дитини, розлучення, возз'єднання 
родин, а це – відповідні докумен
ти – свідоцтва про народження; сві
доцтва про шлюб або розлучення; 

документи на право власності, в 
тому числі нерухомості; шлюбні 
контракти та заповіту, атестати, ди
пломи та академічні сертифікати, 
посвідчення водія; банківські та фі
нансові довідки тощо). Польща була 
і залишається нашим найбільшим 
стратегічним союзником і, звісно, 
це має пряме відображення на зви
чайних людських стосунках. 
Іншою, досить великою групою за
мовників, є абітурієнти у польські 
вузи. Хоча, самі розумієте, цей пері
од вступної кампанії був коротким – 
липеньвересень (у Польщі, як відо
мо, студентський рік починається із 
жовтня). Тому це радше «сезонні» 
клієнти.

Географія замовлень зосереджена 
лише на Львові?

Зовсім ні! Це не лише Львів і Львів
ська область. Є такий фразеоло
гічний зворот у польській «рoczta 
pantoflowa», який українською пе
рекладається як «циганська пош
та», тобто – від людини до людини.) 
Я помітив, що саме так поширю
ється інформація про послуги 

польськоукраїнського 
присяжного перекла
дача у Львові. Це також 
спрацювало, попри вже 
традиційні способи ін
формування: Інтернет, 
рекламні компанії. То 
ж за минулий робочий 
рік клієнти були від 
Харкова, Миколаєва, 
Одеси по західні регіо
ни країни.

Нагадайте, будь ласка, хто та-
кий присяжний перекладач? Мож-
ливо, хтось читатиме цю розмо-
ву вперше...

Якщо вам потрібні легалізовані до
кументи, які будуть дійсні в інших 
країнах, їх переклад повинен вико
нати присяжний перекладач. Для 
того, щоб перекладений документ 
був легалізований за кордоном, на 
документі повинен бути підпис і пе
чатка, що підтвердить його досто
вірність. Для такого перекладу не
обхідно надати оригінал документа. 
Іноді можна зробити виняток і на
діслати відскановану копію елек
тронною поштою, але в такому ви
падку до цієї копії необхідно додати 
виконаний переклад з печаткою і 
підписом. Процедура легалізації 
документів може різнитися залеж
но від законів країни, для якої такі 
документи призначені. Наприклад, 
направляючись до Франції або Че
хії чи Польщі немає необхідності 
завіряти документи у посольствах 
цих країн, достатньо звернутися 
до присяжного перекладача, який 
вже має печатку для таких проце
дур. Ці печатки видають посоль
ства, або – як у випадку Республіки 
Польща – Міністерство юстиції, 
після складання перекладачем від
повідних іспитів. Результати цього 
іспиту і складена у Мінюсті присяга 
дозволяють перекладачеві викону
вати переклад, який одразу стає ле
гітимним у країні, для якої він при
значений. До відома: такий іспит, 
як правило, проходить у два етапи, 
письмовий і усний. На ньому кан
дидат повинен продемонструвати 

свої знання в галузі юридичних 
перекладів, показати, на скільки 
добре він розбирається, зокрема, у 
судовій термінології. Можна сказа
ти, що присяжний перекладач – це 
поєднання звичайного переклада
ча і нотаріуса в одній особі. За за
коном, такий виконавець, що під
готував відповідний документ, несе 
за його достовірність повну відпо
відальність, ось чому помилки в 
такого виду документації просто 
неможливі. Уміння і навички акре
дитованого «тлумача», так раніше 
називалась людина, яка володіла 
іноземною мовою і вміла викону
вати переказ тексту, підтверджені 
органами державної влади. 

Якою є відповідальність присяж-
ного перекладача? 

Присяжний перекладач – це висо
кокваліфікований фахівець, який 
запевняючи свою роботу, підтвер
джує, що його переклад не тільки 
законний, але і є коректним екві
валентом першоджерела. Державні 
органи в Польщі, при оформленні 
іноземних громадян, вимагають 
обов'язкове виконання перекладу 
всього пакету документів присяж
ними перекладачами. Звертаючись 
до нас, ви можете бути впевнені, що 
переклад ваших документів буде 
прийнятий в будьякому держав
ному закладі Польщі, державному 
чи приватному навчальному закла
ді тощо. 

Дякую за розмову і бажаю
добрих і цікавих замовлень!

Юрій Булик



ДІЛОВЕ ВИДАННЯ №1 У РЕГІОНІ

19
№4,  2020

ТЕМА НОМЕРА

НА ЗМІНУ АГРАРНІЙ ТА ІНДУСТРІАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
ПРИХОДИТЬ ЦИФРОВА. ТЕПЕР МАЄМО ВІРТУАЛЬНУ. 
ПРО ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І НА ЩО ОРІЄНТУВАТИСЯ, 
ДІЗНАЄМОСЬ З ДОСЛІДЖЕННЯ "ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА 
УКРАЇНИ". ПРОПОНУЄМО ВАШІЙ УВАЗІ КЛЮЧОВІ ТЕЗИ 
НАУКОВОЇ РОЗВІДКИ.*

Асортимент  товарів суттєво  розширюється. Сектор послуг стає осно
вою економіки, а нематеріальні послуги – основними. На перший план 
починає виходити нова цінність – дані.
Обмін спрощується, пришвидшується і стає дешевим. Все більше людей ма
ють доступ до торгівлі з усім світом. З'являється бізнесмодель платформ, яка 
створює нові ринки – цифрові.

ЦИФРОВА  ЕКОНОМІКА – НЕ РІЗНОВИД  ЕКОНОМІКИ, А ЇЇ СТАН
Стан можна зрозуміти, але виміряти доволі складно. Тому зазвичай шукаючи 
щось вимірюване про цифрову економіку, загалом мають на увазі її базу – ін
формаційнокомунікаційні технології (ІКТ).
Асортимент товарів суттєво розширюється. Сектор послуг стає основою еко
номіки, а нематеріальні послуги – основними. На перший план починає ви
ходити нова цінність – дані.

ПОВНОЦІННО ВИМІРЯТИ ЦИФРОВУ ЕКОНОМІКУ МАЙЖЕ 
НЕМОЖЛИВО
Найпопулярніший  показник  для  вимірювання  економіки – ВВП, що мав 
багато недоліків і для індустріальної епохи. Але в еру цифрової економіки він 
майже «сліпий». ВВП  не враховує  всіх невимірюваних переваг цифрових 
рішень.

БІЗНЕС   ПОСТУПОВО,  АЛЕ   ВСЕ  ШВИДШЕ   ЗМІНЮЄТЬСЯ
Конкуренція зростає, зміни пришвидшуються, а можливості розширюють
ся. Раніше успішним вважався прибутковий бізнес. Тепер успішний – той, 
що може змінюватись і залишатися прибутковим. Все більш важливими для 
зростання бізнесу стають цінності, які має компанія.

ПРОТЕ  БІЗНЕС  ЗМІНЮЄТЬСЯ  НЕРІВНОМІРНО
Зміни відбуваються не в усіх компаніях одночасно, а нерівномірно та по
ступово. Компанії, які почали їх раніше, залишили конкурентів позаду. 
Водночас для більшості людей зміни стають явними лиш тоді, коли вони 
вже відбулися.

А  ЩО  З  ЕКОНОМІКОЮ  І   БІЗНЕСОМ   УКРАЇНИ?
Почнемо з обміну, у наш час – Ecommerce.
Онлайнторгівля (Ecommerce) поступово перетворюється на основний спо
сіб торгівлі. Якщо ще 10 років тому про неї не всі чули, то наразі просто не всі 
купують онлайн на постійній основі.

Джерело: United Nations

* за матеріалами компанії «ТОП ЛІД»

Джерело: The Financial Times

БІЗНЕС  ТЕЖ  У  ЦИФРОВІЙ  ЕКОНОМІЦІ
Цифровий бізнес – це не складова чи галузь звичайної економіки. Це век
тор, що вказує напрям розвитку цієї економіки. Цифрова економіка охо
плює все більше сфер життя і в майбутньому також трансформується у 
віртуальну економіку (щось інше).

Джерела: Nielsen, EVO.Business

У минулому поява супермаркетів змінила спосіб купівлі продукції. Розви
ток і поширення цифрових технологій дозволяє змінити самих учасників 
торгівлі. Тепер кожен може виступати водночас і покупцем, і продавцем на 
весь світ.
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ПОСТУПОВО МАЙЖЕ ВСЯ  ТОРГІВЛЯ  БУДЕ  E-commerce
Майже будьякий товар наразі можна купити онлайн. З часом купівля 
товарів онлайн стає більш зручним варіантом для все більшого їх числа

ПОСЛУГИ ТЕЖ БУДУТЬ В ОНЛАЙНІ 
Зміни стають зрозумілими, якщо порівняти минуле з сучасністю. Зараз 
майже всі служби таксі мають мобільні додатки. А, скажімо, бібліотеки 
поки обходяться без них. Але чи надовго?

І  ЦЕ  НЕ  ПРОСТО  ПЕРЕХІД, ЦЕ ЗМІНА  ФОРМАТУ 
Змінюється підхід до вибору фізичних послуг: відгуки незнайомих людей 
стають основою вибору. А між замовником та виконавцем стає «арбітр», 
який зацікавлений у справедливості.

ДЛЯ  ПЕРЕХОДУ ПОСЛУГ В  ОНЛАЙН  НЕМАЄ  ОБМЕЖЕНЬ 
Навіть такі традиційно офлайнові бізнеси, як ресторани, переходять 
онлайн, і це позитивно відображається на їхніх фінансових результатах.

ПРОХОДИТЬ  ПЕРЕЛОМ   І У СФЕРІ ВІДПОЧИНКУ 
Сфера розваг та ігор теж поступово змінюється. Все більше часу вони 
проходять у режим онлайн і всупереч стереотипам є цікавими не лише 
для молоді, а й для старшого покоління.

Джерело: Gaming
*дані заокруглено до цілого для наочності

Джерела: YouTube, Instagram, Facebook
* або YouTube, або Instagram, або Facebook

Джерело: OLX   
*продавці — виключно приватні акаунти, покупці — як приватні, так і юр. 
особи

СПІЛКУВАННЯ ДЕДАЛІ  ПОПУЛЯРНІШЕ  ОНЛАЙН 
Сучасний світ дає безліч можливостей для швидкої та зручної комуніка
ції. Люди все більше покладаються на месенджери, навіть коли дві люди
ни, що спілкуються, сидять в одному офісі.

РЕКЛАМА – НЕ  ПРОСТО  ПОВІДОМЛЕННЯ,  А КОНТЕНТ
Компанії змінюють підхід до взаємодії з клієнтами. Тепер реклама – це не 
набридливе оголошення, а контент, корисний та бажаний для їхніх клі
єнтів. Тому соціальні мережі, де й поширюється контент, – must have для 
компаній сьогодні, якщо вони планують бути успішними і в майбутньому.

ЦИФРОВА  ЕКОНОМІКА  СТВОРЮЄ  НОВІ СПОСОБИ  ПОШУКУ  РОБОТИ 
Наприклад, змінюється підхід до пошуку роботи. Якщо раніше потрібно 
було докласти багато зусиль, аби знайти щось за своїми вподобаннями, то 
зараз існує набагато легший варіант: спеціалізовані сайти – місце зустрічі 
вимог роботодавця та захоплень майбутнього працівника.

ВИДОЗМІНЮЄТЬСЯ  І  САМА  ПРАЦЯ
З популяризацією цифрових технологій з’являється і можливість працю
вати віддалено. Тепер все частіше можна зустріти фрілансерів чи тих, хто 
працює у теплому ліжечку з кавою у одній руці та ноутбуком у іншій.

ЗВИЧНА  ОСВІТА  НЕ  ВСТИГАЄ, А ЦИФРОВА  НАСТУПАЄ
Українська освіта має багатонедоліків. Здебільшого вона досить негнуч
ка, що позначається на випускниках. У нашому швидкому світі просто 
для коригування навчальної програми потрібно багато часу, тоді як нові 
онлайнкурси виникають без упину.
51% працівників влаштовуються на першу роботу не за фахом.

ЦИФРОВИМИ СТАЮТЬ НАВІТЬ БУДИНКИ 
Цифрова економіка все більше інтегрується у буденне життя. У «розум
них» будинках дверний дзвінок, освітлення, безпека, опалення, вода та 
інші елементи інфраструктури керуються дистанційно та здатні підла
штовуватись під потреби власника.

ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ  ПОВ'ЯЗУЄ  ГАДЖЕТИ  В  ЄДИНУ  СИСТЕМУ 
Технологія IoT (інтернету речей) дозволяє обмінюватися інформацією не 
тільки між людьми, але і між різними «речами», наприклад, машинами, 
пристроями, датчиками тощо. Телефони пов’язали людей, ІоТ зв’яже всі 
речі.

ВИРОБНИЦТВО  ОЦИФРОВУЄТЬСЯ 
Провідний тренд цифрової трансформації – Індустрія 4.0 – поширюється 
просто у нас на очах. Виробництво стає все більш автоматизованим, ро
ботизованим та застосовує багато нових технологій, що робить його все 
легшим та ефективнішим.

203 МЛН ДОЛ США ВИТРАТИЛИ 
УКРАЇНЦІ НА ВІДЕОІГРИ У 2019 РОЦІ

ТЕМА НОМЕРА
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Джерело: Statista
*2025 – прогнозовані дані

Джерела: De Novo, журнал «Сети и бизнес» 
*2020 – прогнозовані дані

Джерело: Portulans Institute

Джерела: IFR, Statista 
*з 2020 р. – прогнозовані дані

Джерела: AgriTech Ukraine, AgriTechUnit

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ПОТРЕБУЄ  НОВОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ 
Поява персональних комп’ютерів дозволила і споживачам, і бізнесу ро
бити те, для чого раніше необхідно було мати безліч ресурсів. Сучасне 
цифрове середовище будується на основі хмарних технологій. Це дозво
ляє кожному мати ресурси, що за потужністю співставні з найбільшими 
датацентрами світу.

ТА  НОВИХ  МЕТОДІВ  ВЗАЄМОДІЇ 
Основа всіх сучасних домовленостей – документ – перетворюється на 
набір цифр. Це не просто новий формат, а абсолютно новий підхід: його 
можна зберігати будьде, доступ мати будьзвідки, передавати будькуди 
і автоматично перевіряти достовірність.

ЗА  ДОПОМОГОЮ   НОВИХ  РОЗРАХУНКІВ 
Продукти фінтехкомпаній дають змогу поновому поглянути на звич
ні речі, якот переказ коштів чи покупка в магазині. Здешевлення, при
швидшення, спрощення переказів — далеко не єдині їхні плюси. Постає 
питання, чи зможуть банки протистояти інноваторам у фінансах.
4 місце посідає Україна у світі за безконтактними платежами у 2019 році.
Київ став п'ятим містом у світі (2015 рік), де можна було оплатити метро 
безконтактно. У НьюЙорку така можливість з’явилась лише у 2019 році.

З НОВИМИ  ВИКЛИКАМИ 
Хоч інформаційні технології й роблять рутинні речі в нашому житті 
більш зручними, але також приносять і нові загрози. Одна неочікувана 
кібератака може покласти цілу систему, а пов’язаність сучасного світу 
викличе збої і в інших системах. Тепер захищати тільки себе недостатньо.

БІТКОЇН – НОВЕ  ЗОЛОТО,  ДАНІ – НОВА  ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ 
Дані стали не менш важливим ресурсом, ніж електроенергія, володіння 
ним дає можливості, співставні за масштабом з тими, які мали перші ком
панії, що підключились до енергомережі на початку її існування

ТО  ЧИ  ГОТОВІ   МИ  ДО  НОВОЇ  ЕРИ?
Ми живемо в епоху змін. Світ настільки стрімко розвивається, що аби 
бути готовою, Україні необхідно бігти.

НАВІТЬ  НАЙСТАРІША  ГАЛУЗЬ  ЕКОНОМІКИ  ТЕПЕР  ЦИФРОВА 
Саме тоді, як сільськогосподарський сектор України нараховує понад 12% 
ВВП – 100 млрд дол. щорічно, значна частина потенціалу залишається 
невикористаною. Один із способів змінити це – agritech – залучення пе
редових інформаційних технологій.

ТЕМА НОМЕРА
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ВІДДАЛЕНА 
РОБОТА В ХМАРІ
Пандемія COVID-19 призвела до того, що те, що було 
користю або реальністю стартапів, стало звичною 
практикою майже для всіх компаній. Мова, звичайно, 
про віддалену роботу. Сучасна реальність довела, що це 
щось більше, ніж просто виконання професійних завдань 
вдома. Хмарні рішення гарантують більш високий рівень 
віртуальної роботи.

Березневий, пов'язаний із локдау
ном перехід до домашнього офісу, 
часто був спонтанною та вимуше
ною дією. Тепер, коли ми знайомі 
з новою нормальністю, підходи
мо до віддаленої роботи більш 
систематично та впорядковано, 
оскільки це більше, ніж просто 
відправити працівника додому із 
ноутбуком. Це вся філософія вір
туальної роботи: не лише технічне 
та адміністративне регулювання, 
але й створення нової культури ро
боти. Однак, все часто залежить і 
від технологічних аспектів. Робота 
з віртуальними інструментами пе
реважно вимагає нових компетен
цій та навичок.

Здається, вміння працювати у 
віртуальному середовищі має 
ключове значення. "Розміщення" 

віддалених робочих інструментів у 
хмарі має багато переваг. 

1. Таке рішення забезпечує тісну 
співпрацю між працівниками кон
кретної команди та різними коман
дами між собою. 
2. Дає змогу контролювати процеси 
та забезпечує ефективне управлін
ня проєктами. 
3. З технологічної точки зору – воно 
забезпечує більш високий рівень 
безпеки, коли люди працюють 
вдома: правильно захищена хма
ра (наприклад, від перевіреного 
постачальника рішень) дозволяє 
створити "замінник" корпоратив
ного сервера.

Незважаючи на те, що кількість 
віддалених робочих інструментів 
величезна, найкращим рішенням 

всетаки є вибір усього пакету. Ви
бір тут повинен залежати від типу 
роботи та галузі, але для переваж
ної більшості достатньо інстру
ментів «все в одному», оскільки 
вони дають інтуїтивно зрозумілу 
навігацію за допомогою механізмів, 
добре відомих із соціальних мереж. 
Усі вони спрямовані на підтримку 
прозорості спілкування та змен
шення кількості зустрічей та елек
тронних листів. І переважна біль
шість із них – хмарні інструменти. 
За хмарою, звісно ж, майбутнє, й, 
імовірно, через кілька років компа
нії, які не використовують хмарні 
рішення, будуть такими ж рідкіс
ними, як і ті, хто сьогодні не вико
ристовує Інтернет.

Наступний огляд пропозицій та 
можливостей є досить ілюстратив
ним, оскільки кожна компанія по
винна вибирати інструменти "під 
себе", і немає перевіреного набору 
інструментів або простої форму
ли щодо організації віддаленої 
роботи.

ВІДДАЛЕНИЙ ЗВ’ЯЗОК ТА ВІДЕО-
КОНФЕРЕНЦІЇ. GOOGLE, ZOOM І 
MICROSOFT З ПРОПОЗИЦІЯМИ 
ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ

Окрім старого доброго  Skype чи по
пулярного в Україні ZOOM, Google 
Hangouts – це також відомий месен
джер, який у опції Hangouts Meet дає 
змогу здійснювати багатоканальні 
зустрічі. Рішення Google дозволяє 

організовувати масштабніші зу
стрічі (до 250 учасників), пряму 
трансляцію до 100 000 людей. Є 
можливість записувати зустрічі та 
зберігати їх на диску Google. Варто 
додати, що за часів пандемії Google 
скасував плату за розширену вер
сію. Корпорація Майкрософт та
кож має власну пропозицію – це 
інструмент Teams, який забезпечує 
чати та відеоконференції. Цей циф
ровий гігант також зняв обмежен
ня для користувачів у цей важкий 
період.

GoToMeeting – також один з по
пулярних інструментів. У нього є 
один головний недолік – до трьох 
людей можуть використовувати 
його у безкоштовній версії, тому 
він не буде корисним для великих 
аудиторій. Варто також згадати 
програму AnyMeeting, завдяки 
якій можна проводити Інтернет
конференції в якості HD. Перевага 
полягає в тому, що ні організатору, 
ні учасникам не доводиться вста
новлювати будьякі додаткові про
грами на своєму комп’ютері. Все 
працює з веббраузера.

ВІРТУАЛЬНІ ТАБЛИЦІ

Управління завданнями – це вели
кий виклик при віддаленій роботі. 
Не кожен працівник здатний са
мостійно контролювати пріори
тети та скласти надійний перелік. 
Коли менеджер не може підійти 
до робочого столу і допомогти 
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співробітнику спланувати графік 
роботи, рішенням є віртуальні до
шки та програмне забезпечення 
для управління роботою, такі як 
Microsoft Planner, Evernote та Trello.

Перший є інтуїтивно зрозумілим 
органайзером від Microsoft. Осо
бливо рекомендується тим, хто ви
користовує рішення Microsoft 360. 
Evernote – це добре відомий інстру
мент ведення нотаток в одному 
місці, який на практиці чудово ор
ганізовує роботу. У безкоштовній 
версії з обмеженою ємністю. Trello 
має гарну рекомендацію. Ця безко
штовна (у базовій версії) програма 
спрощує управління завданнями 
та проектами. Зазвичай це – свого 
роду віртуальна дошка, на якій роз
міщуються списки справ.

ВІДДАЛЕНИЙ ДОКУМЕНТООБІГ 

Під час віддаленої роботи робочий 
документообіг стає ключовим. Як 
результат, те, що неможливо фізич
но помістити на стіл або зберегти 
на корпоративному диску, потріб
но розмістити у хмарному просто
рі. Найпопулярнішим є, мабуть, 
диск Google, і немає сенсу писати 
більше про переваги та недоліки 
цього популярного рішення.

Трохи менш відомим рішенням є 
Dropbox Business, який з простого 
хмарного диска перетворився на 
простір, придатний для співпраці 
команд. Dropbox у діловій версії 
пропонує 5 ТБ місця, повну суміс
ність для документів Office 365 та G 
Suite, а також додатково має функ
цію резервного копіювання до 180 
днів. Однією з функцій, що входять 
до послуги, є Dropbox Paper – ре
дактор текстових документів та 
нотаток.

ВІДДАЛЕНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ОФІСУ

Популярним рішенням є 

TeamViewer, яке дає змогу віддале
но керувати робочим столом дру
гого користувача. Це ідеальне рі
шення для ІТкоманд та довідкової 
служби. Програма працюватиме в 
нинішній ситуації, коли більшість 
працівників перебувають поза 
приміщеннями компанії через від
далену роботу. Варто пам’ятати, що 
безкоштовна версія дозволяє про
водити сеанси з обмеженим часом, 
але кожен з них повинен дати змогу 
вам виконувати найважливіші за
вдання. Цікавою альтернативою 
дуже популярному TeamViewer є 
безкоштовна програма UltraVNC, 
яка використовує протокол VNC, 
тому ви можете використовувати 
її для підключення до будьякої 
сумісної операційної системи. До
датковою перевагою програми є 
шифрування з'єднань за допомо
гою бібліотеки OpenSSL.

Віддалене підписання документів
Профілактичний карантин також 
суттєво обмежив можливості зу
стрічей, навіть у невеликих групах. 
Неминуче важко формалізувати 
або завершити багато процесів, 
що вимагають підпису. Рішенням 
є віддалене прийняття через циф
ровий підпис. Власник віддаленого 
електронного підпису може під
писати документ в електронному 
вигляді за допомогою кваліфіко
ваного сертифіката. Як результат, 
через мобільний електронний під
пис у хмарі можуть бути підписа
ні, серед іншого, контракти, поло
ження, бухгалтерські документи та 
всі інші документи, що вимагають 
традиційного підпису.

Варто підкреслити, що документ, 
підписаний електронним підпи
сом, має таку ж юридичну силу, як 
і підпис на папері. Популярним 
інструментом у цій галузі є, на
приклад, професійний електро
нний підпис, наданий Asseco Data 
Systems або підпис Autenti від 
InfoCert.

РОЗУМІННЯ ТОГО, ЩО КОМПАНІЯ – ЦЕ НЕ ФІЗИЧ-

НИЙ ПРОСТІР, А ЛЮДИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬ ПРОЕКТИ – 

ОБ’ЄДНАНІ  СПІЛЬНОЮ  МЕТОЮ, А  НЕ ФІЗИЧНИМ  ПРО-

СТОРОМ – Є  КЛЮЧОВИМ  ДОСВІДОМ  ПАНДЕМІЇ.

ЧОМУ ВІДДАЛЕНІ РОБОЧІ ІН-
СТРУМЕНТИ ПОВИННІ БУТИ В 
ХМАРІ?

Перехід у хмару, як правило, трудо
місткий і витратний процес. Ковід
ний локдаун змусив багато компа
ній мігрувати вкрай швидко. І, хоча 
легко перейти до розмов лише за 
допомогою комунікатора, передача 
інструментів і реалізація філософії 
роботи в хмарі вимагає багато часу. 
Однак, оскільки багато організацій 
присвятили останні півроку при
наймні частковому використанню 
хмарних інструментів, варто цей 
процес цифрової трансформації 
продовжити та завершити.

Переміщення інструментів та про
цесів у хмару є своєрідним захис
том від турбулентності у майбут
ньому. Розміщення вашої компанії 
в хмарі – як би це не звучало – є 
гарантією того, що, незалежно від 
багатьох факторів, компанія буде 
працювати. 

Величезні можливості хмарних 
обчислень дозволяють підібрати 
правильне рішення для кожного 
проекту.

Розуміння того, що компанія – це 
не фізичний простір, а люди, що 
реалізують проекти – об’єднані 
спільною метою, а не фізичним 
простором – є ключовим досвідом 
пандемії. Менеджерам, які при
ймають цю філософію, буде прості
ше не лише утримувати компанію, 
але й досягати успіху.

Підготував Юрій Бойко

Розпалюєш 
моїми 

чоботами? 
Ти що, з'їхав з 

глузду?

У шафі вже нема 
місця: будемо 
тримати їх у 

хмарі!
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