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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№ 160 Січень 2020 

Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Качине теорія» менеджменту: пливуча по воді качка зовні здається спокійною і незворушною, 

але її лапки під водою працюють дуже-дуже швидко»  

(І. Адізес) 

Актуально 
Конкурс грантів в рамках Проекту USAID «Трансформація фінансового 

сектору» 

Підприємства 
Львова 

Видавництво English Student 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Зміни щодо повідомної реєстрації колективних договорів 
Розмір мінімальної заробітної плати 

Анонс Entrepreneurship in creative industries 
Сторітелінг для всіх. Презентація книги Марка Лівіна у Львові 

Онлайн курси Нативна реклама 

Книга тижня Сторітелінг для всіх. (Марк Лівін) 

Актуально 

 

Проект USAID FST розглядатиме 
пропозиції, подані від таких видів 

організацій: офіційно зареєстрованих 
місцевих громадських організацій, 

асоціацій та суб’єктів господарювання 
приватного сектору та інших 

прибуткових та неприбуткових 
організацій. 

 
Деталі за посиланням: 
https://cutt.ly/5rxUULg 

Грантова підтримка надаватиметься проектам, що займатимуться такими 
напрямками діяльності:  
o Підтримка фінансових бізнес-асоціацій з метою надання малим та 

середнім підприємствам (МСП) доступу до фінансування, допомога з 
визначенням нових ринкових сегментів, сприяння реформуванню 
законодавчої та нормативної бази, розробка фінансових інструментів і 
впровадження міжнародного досвіду та стандартів.  

o Фінансова інклюзія та розширення доступу до фінансування для 
фізичних осіб – підприємців, МСП, жінок та інших вразливих або не 
охоплених банківськими послугами верств населення.  

o Ініціативи щодо розгляду скарг або запитань про роботу фінансових 
установ.  

o Інновації для досягнення більш широких цілей фінансової інклюзії 
o Фінтех-рішення, які можуть надати інструментарій для покращення 

роботи зі скаргами споживачів 
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проєкт English Student стартував у 2016 році. В Україні це був рік 
англійської мови. Основна проблема при вивченні мови на думку 
розробників проєкту – це запам’ятати багато слів за короткий час. І 
картки для цього - найкраще рішення. Тому створили продукт, який уже 
був популярний в Європі, але про який мало знали в Україні.  

 

У першому тиражі було лише чотири набори англійської: для рівнів від 
А1 до В2 по 1024 картки в кожному. І такий формат працював не дуже 
добре. Головна проблема, за відгуками користувачів: важко втримати 
мотивацію до кінця одного рівня, а це 2-3 міс. Тому у 2017 році був 
змінений дизайн та кількість карток скоротилася до 500, час вивчення 
одного набору скоротився до 1-1,5 місяця.  

Додано більше прикладів та невеликі зображення для асоціативного 
запам’ятовування. Також збільшилась кількість рівнів для англійської 
мови. Почали випускатися інші мови та було створено спеціалізовані 
набори для роботи, навчання чи подорожей.  

 

 

Набір "Overbusy" - картки для вивчення англійської 
для юристів, підприємців та менеджерів. 
Обирають ті, кому англійська потрібна для 
професійного спілкування, ділових преговорів та 
ведення документації. А також ті, хто хоче швидко 
збільшити словниковий запас і надто зайнятий, 
щоб відвідувати курси чи уроки англійської. У 
цьому наборі: 1584 англійських слова та 1242 
приклади їх вживання.  

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
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Підприємства 
Львова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Travel English (рівень А2-В2) - англійська для тих, 
хто любить подорожувати. Хто не уявляє життя 
без дороги, обожнює відкривати нові країни та 
міста. А також для тих, хто вперше збирається за 
кордон. Тут ти знайдеш слова та вирази 
англійською, які допоможуть забронювати 
готель, зробити замовлення, купити квиток чи 
просто поспілкуватись із іноземцями. У цьому 
наборі 790 англійських слів та 601 приклад 
вживання. В набір карток для вивчення 
англійської входить: 500 карток, коробка для 
інтервального повторення, дорожній футляр та 
збірка ігор. 

 

 

Крім цього, видано серію кольорових карток 
для дітей 3+. 

Подарунковий набір «Англійська для 
дошкільнят» - це 200 карток (у 2х коробках) з 
англійськими словами та фразами. Картки 
допоможуть запам’ятати назви тварин, квітів, 
фруктів та овочів англійською.  

Картки з англійської мови - це чудовий спосіб вивчити понад 1000 нових 
слів з 30 тем, а разом з тим підвищити рівень англійської та стати 
цікавим співрозмовником. English Student пропонує простий та 
ефективний спосіб вивчення англійської мови. Перші результати будуть 
помітні вже через тиждень щоденних занять. 

Зараз в портфоліо видавництва 35 наборів та 7 мов. Віднедавна набори 
карток можна знайти не лише у книгарнях міста, а й у мережі магазинів 
Сільпо, Ашан, Епіцентр та на автозаправках WOG. 

 

Оформлення замовлень /консультація: 
8:00 - 21:00 без вихідних 

• Вебсайт eng-student.com/ua 

• Ел. Пошта info.engstudent@gmail.com 

• Facebook englishstudentflashcards 

• Instagram english_student2016 

• Тел.+38 (073) 227 14 65 

• Тел.+38 (066) 638 74 30 
 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
mailto:info.engstudent@gmail.com
https://www.facebook.com/englishstudentflashcards/
https://www.instagram.com/english_student2016/
tel:+380732271465
tel:+380666387430
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Нормативно-
правове 

регулювання 

Департамент економічного розвитку Львівської міської ради інформує: 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 768 

внесено зміни до Постанови від 13 лютого 2013 р. № 115 «Про порядок 

повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, 

колективних договорів». 

 
Змінами передбачено спрощення процедури повідомної реєстрації 

колективних договорів. Сторони колективних договорів мають право подати 

на повідомну реєстрацію примірник договору разом із додатками та 

супровідним листом у вигляді: 

- або оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими 

сторінками; 

- або оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним 

кваліфікованими електронними підписами; 

- або електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), 

засвідченої кваліфікованою електронною печаткою. 
 

 

Сторони договору подають також 

копії свідоцтв про підтвердження 

репрезентативності суб’єктів 

профспілкової сторони та сторони 

роботодавців, які брали участь у 

колективних переговорах з питань 

укладення цього договору. 

Для проведення такої реєстрації 

відведено 14 робочих днів із дня, 

наступного після надходження 

договору до реєструючого органу. 

Після реєстрації договору (не пізніше наступного робочого дня) 

реєструючий орган зобов’язаний письмово проінформувати про це суб’єкта, 

що подав його на реєстрацію, та оприлюднити на власному офіційному веб-

сайті та щомісяця оновлювати: 

- реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них; 

- їх текст, при цьому текст договору, змін і доповнень до нього 

оприлюднюється, 

за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно 

до закону або за їх рішенням (п. 7 Порядку); 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-ka-768
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-ka-768
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-ka-768
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- рекомендації щодо приведення договору у відповідність з вимогам 

законодавства (у разі їх наявності). 

 Консультації з питань укладання колективних договорів можна 
отримати у департаменті економічного розвитку Львівської міської ради 
(за адресою: м.Львів, пл.Ринок,1, каб.537, тел. 235-47-23).  

Нормативно-
правове 

регулювання 

Шановні роботодавці! 

Звертаємо увагу: з 01.01.2020 зросла мінімальна заробітна плата! 

Згідно з ухваленим Законом «Про Державний бюджет України на 2020 

рік» мінімальна заробітна плата у 2020 році становитиме: 

- у місячному розмірі — 4 723 гривні;  
- у погодинному розмірі — 28,31 гривні. 

Нагадуємо, що мінімальна заробітна платня — це мінімальний розмір 

оплати праці, який є законодавчо встановленим і обов’язковим для всіх 

підприємств, незалежно від форм власності.  

 

Відповідно до Постанови КМУ від 

04.12.2019 №1132, органам 

місцевого самоврядування 

делеговано повноваження у сфері 

контролю за додержанням 

законодавства про працю та 

зайнятість населення (перевірки на 

підприємствах), зокрема щодо 

дотримання виплати мінімальної 

зарплати найманим працівникам.  

Застерігаємо! Для юридичних та фізичних осіб – підприємців, які 

використовують найману працю, передбачено штрафи за порушення 

трудового законодавства, з них: 

– 10 мінімальних заробітних плат (у 2020 році – 47 230 грн) - за 

недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (ст. 265 КЗпП). 

– 30 мінімальних заробітних плат (141 690 грн) - за фактичний допуск 

працівника до роботи без оформлення трудового договору. Виплата 

заробітної плати без нарахування та сплати ЄСВ та ПДФО. Оформлення 

працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи 

повний робочий час, установлений на підприємстві.  

Звертаємося до роботодавців з проханням дотримуватись трудового 

та податкового законодавства, здійснювати нарахування заробітної плати у 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://docs.dtkt.ua/doc/1011.23.0?page=6#st265
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розмірі не меншому, ніж  4 723 грн. із збереженням повної зайнятості 

працівників. 

У разі необхідності, консультації з питань застосування 

законодавства про працю можна отримати у відділі аналізу та планування 

управління економіки департаменту економічного розвитку за адресою м. 

Львів, пл. Ринок, 1 каб. 537, по телефону.: 297-58-48, 235-47-23 або за e-mail: 

pracia.lmr@gmail.com. 

Анонс 

 

⏰ 5-7 лютого, 10:00-18:00  

📍 Business Hub, вул. Шота 

Руставелі, 12  

👥 25 учасників  

❗️ Участь у тренінговій програмі 

безкоштовна, але обов'язкова 
попередня реєстрація: 
http://bit.ly/CS_2020_E_in_CI 
**Підтвердження про участь в події буде надіслано на 
вказану пошту за декілька днів до початку. 

Триденний тренінг з “Підприємництва в креативних індустріях” 

У 1⃣ день зустріч з практикуючим дизайнером-фрілансером та розгляд шляху 
від власної справи до бізнесу, плюси та мінуси самозайнятості та отримання 
практичних порад.  

На 2⃣ день тренінгу зустріч з дизайнером-працівником дизайн-агенції. Під час 
другого дня мова йтиме про роботу в організації, бізнес-процеси, 
функціональну та організаційну структуру, особливості роботи в команді та з 
проектами. А також отримаємо практичні поради та вказівки з плану 
особистого розвитку, інструментів проектного менеджменту, управління 
часом.  

Останній 3⃣ день буде присвячуватиметься дослідженню бізнесу як активу, 
зустрічі з власником дизайн агенції та практичним порадам з тестування 
бізнес-ідей, здобуття стартового капіталу та пошуку партнерів чи роботі 
самотужки. 
Детальніше за посиланням:  https://cutt.ly/BrxFXjy 

 
 
 
 
 

 
 

Анонс 

 

 

30 січня о 19:00 відбудеться 
презентація нової книги Марк 
Лівін «Cтopiтeлiнг для oчeй, 
вуx i cepця» у Львові 
Реєстрація на подію 
обов'язкова — 
http://bit.ly/2R1rxSg 

      Презентація відбудеться у 

Парковій аудиторії Центр 
Шептицького  
(127 конференц зал, І поверх). 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
mailto:pracia.lmr@gmail.com
https://www.facebook.com/m.livin/
https://www.facebook.com/m.livin/
https://bit.ly/2R1rxSg?fbclid=IwAR1cLR09rXY3giFyzB-tyjPt3tA2LTg-48rs37TNQuV5mJYUCo8JpdnlXqE
https://www.facebook.com/sheptytskycenter/
https://www.facebook.com/sheptytskycenter/
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Онлайн курси 

 

 

 

 

Сучасні медіа – це не тільки канал 

поширення інформації, а й успішні 

бізнес-моделі, проте як саме 

заробити медіа, особливо 

регіональному, та як вижити серед 

інших подібних? Як не втратити 

цікавість цільової аудиторії та довіру 

читачів? Де межа, за якою 

починається «джинса»? 

НАТИВНА РЕКЛАМА 
 

 

В Україні нативна реклама майже не 

використовується. Це міфічна 

технологія, про яку немає усталеної 

думки. Чи правда, що це теж 

«джинса»? Чи правда, що нативна 

реклама - це обман аудиторії? Чи 

правда, що якщо я блогер і зроблю 

від свого імені пост у соцмережах, 

то це і буде нативний матеріал?  

Чи правда, що виробляти якісну «нативку» — це дуже дорого і для цього 

треба мати неабиякий талант та журналістські «суперсили»? 

У межах курсу ми розкажемо вам, що таке нативна реклама і якою вона буває, 

як подати інформацію про бренд максимально органічно та без зайвого 

привернення уваги. Спробуємо пояснити, як читач ідентифікує нативний 

матеріал та як виміряти ефективність нативного контенту, поговоримо про те, 

як нативна реклама впливає на інші види рекламного бізнесу. 

Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/8raX4bc 

 
 
 

Книга тижня 

 

Уce нa cвiтi мoжнa poзпoвicти чepeз icтopiю. Xaй 

би пpo щo Dи пиcaли, iнфopмaцiя cтaнe 

яcкpaвiшoю й цiкaвiшoю, якщo зaгopнути її в тaкий 

фopмaт. Caмe icтopiя, a нe cуxi фaкти 

дoпoмaгaють eмoцiйнo зaлучити й пepeкoнaти 

вaшу aудитopiю.  

ДЛЯ КOГO КНИЖКA  

Для шиpoкoгo кoлa читaчiв, вcix, xтo xoчe 

нaвчитиcя cтopiтeлiнгу, нeзaлeжнo вiд мeти: cтaти 

aвтopoм poмaну чи oпoвiдaння, cтвopити влучний 

тeкcт пpo тoвap чи пocлугу aбo пpocтo зpoбити 

цiкaвий дoпиc у фeйcбуцi.  
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