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ПРОСТІР БІЗНЕСУ 
№192 Листопад 2020 Управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради  

«Щоб навчити людей любити справедливість, покажіть їм результати несправедливості» 

(Адам Сміт) 

Актуально Creative Ukraine 2020. Crafts 

Підприємства 
Львова 

Знай Львівське: Міжнародна поштово-логістична група Meest 

Програми 
підтримки бізнесу 

Всеукраїнський конкурс бізнес-кейсів з КСВ 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Мінцифра починає співпрацю з Фондом держмайна для допомоги 
підприємцям. 

Анонс Вебінар "Рух до усвідомленого життя: дієві технології та практики" 
Zoomінар "Готуй сани влітку: чому заощаджувати варто починати вже 
сьогодні" 

Онлайн курси GoExport: вихід на нові ринки [online] 

Книга тижня Долина богів. Історії з Кремнієвої долини 

Актуально 

 

 
 
ПʼЯТНИЦЯ, 20 ЛИСТОПАДА 2020 Р. О 15:00 – 18:00 
 

Creative Ukraine — форум, що створює простір для діалогу між державними 
службовцями, міжнародними експертами та креативним бізнесом щодо 
адаптації до реалій, спричинених пандемією. 
 

Участь вільна за попередньої реєстрації: https://bit.ly/creativeukraine2020  

https://bit.ly/creativeukraine2020
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Підприємства 
Львова 

 

 

Ділимось ще одним інтверв’ю-

подкастом підприємця в рамках 

проекту Львівського радіо – «Знай 

Львівське». Цього разу про свій 

бізнес розповідає Ростислав Кісіль. 

Підприємець будував школи на 

Сихові. А потім відвідав дядька в 

Канаді і от уже понад 30 років 

зводить Міст, що єднає долі і 

континенти. 

 
 
Подкаст можна прослухати на різних 
платформах за посиланнями: 
 
SoundCloud 
 
Apple Podcasts 
 
MixCloud  

Про поїздку, яка перевернула 

світогляд; 

Працю без упину і зиску; 

Правильну ідею, що формує 

команду і створює унікальні проекти, 

слухайте в цьому епізоді 

промоподкасту «Знай львівське» від 

засновника і президента 

Міжнародної поштово-логістичної 

групи Meest. 

 

 

Meest – це велика і дружня сім'я, де кожний працівник має чудову 

можливість для професійного розвитку та особистої реалізації. 

 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://soundcloud.com/lvivradio/znay-lvvske-mzhnarodna-poshtovo-logstichna-grupa-meest?fbclid=IwAR1TjfX7-JSEEpdwykG8n4sr56dljtAdbLNcozndTwhAwnI6YSYMJmRCGeo
https://apple.co/3mdBRoP
https://bit.ly/3jVdk5A
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Програми 
підтримки бізнесу 

 
 

 
Вимоги до кейсів: Кейси мають бути подані в форматі «проблема-рішення-
результат» (двома мовами: укр/англ) спільно з 2-3 фото та відео тривалістю 
до 3 хвилин. Кейс не має перевищувати 3 сторінок (включно з додатками). Сам 
кейс має бути вичитаний літредактором. Зміни до тексту кейсів після подання 
вносити не можна. 
Оцінка кейсів: кейси будуть оцінюватися експертним Журі. Критеріями оцінки 
кейсів в цьому році будуть: інноваційність, механізм реалізації проєкту (діалог 
зі стейкхолдерами), довгострокові результати проєкту для компанії й 
суспільства, залучення співробітників, опис кейсу (мова, стиль і т.п.). Нагорода 
“Бізнес, що змінює країну” включає оцінку таких критерії як: соціальний вплив, 
ефективність, інноваційність, партнерство, масштабованість, сталість та 
вплив на системні зміни. 
 

Завантажити реєстраційну форму та рекомендації до кейсу.  
Деталі за посиланням 
 

 

 
 

 
 
 

 
Нормативно-

правове 
регулювання 

 
 

 
 

 Це сприятиме доступу до інформації 

підприємців та бізнес-початківців про 

вакантні пропозиції для оренди чи 

приватизації державного майна.  

На сайті https://business.diia.gov.ua  

підприємці зможуть дізнатися, на 

яких умовах можна взяти в оренду 

або купити державну нерухомість 

для започаткування або розвитку 

власного бізнесу. 

Деталі 👉 https://bit.ly/38dizeR  

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://csr-ukraine.org/news/xi-konkurs-keysiv-z-ksv/
https://www.prostir.ua/?grants=startuvav-pryjom-zayavok-na-vseukrajinskyj-konkurs-biznes-kejsiv-z-ksv
https://business.diia.gov.ua/
https://bit.ly/38dizeR
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Aнонс 

 
Усвідомлення – ключова компетенція лідера, що дозволяє вчасно фіксувати 
необхідність і сам хід змін: гнучко і вчасно реагувати на виклики, приймати 
незапрограмовані рішення в умовах високої невизначеності, управляти своїм 
станом в стресових ситуаціях. 
Деталі та реєстрація за посиланням. 

 

 

 

 

 

Анонс 

 
“Фінансова подушка” може знадобитися у будь-який момент: якщо раптом 
настане фінансова криза, захочеться зробити паузу у роботі і вирішити, чим 
же ж займатися далі, виникне ідея власного бізнесу або нарешті вдасться 
здійснити мрію. 
Але як відкласти гроші? Про це розкажемо під час zoomінару "Готуй сани 
влітку: чому заощаджувати варто починати вже сьогодні". 
Коли: 9 листопада, 16:00 год. 
 
Реєстрація: http://bit.ly/zoom0911 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://bc-club.org.ua/events/vebinar-quot-ruh-do-usvidomlenogo-zhyttja-dievi-tehnologiji-ta-praktyky-quot-20201110651.html?fbclid=IwAR0BUQKHce-g9wA5dxEwK6CklJDmTyxB0-Su0lfoypu4E-lIx6kjk61eeyM
https://bit.ly/zoom0911?fbclid=IwAR3EMzdOsDy9f9vT1b39aEV6jpcp2k81sbDVzxYOWGKH9WvsB9EDkc9L24w
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Онлайн курси 

 
 
Що саме потрібно знати про свою компанію, продукт та новий ринок, щоб 
закріпити нові позиції? Які знання та компетенції будуть корисними при 
експорті в умовах розбалансованого ринку? Як сформувати стратегію виходу 
та як забезпечити її системність? Які ризики слід врахувати за теперішніх 
кризових умов? Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS) запрошує українських 
підприємців малого та середнього бізнесу – діючих експортерів та готові до 
експорту компанії – на комплексну практичну навчальну програму з експорту 
«GoExport: вихід на нові ринки», яка фінансується у межах ініціативи ЄС 
EU4Business та реалізується ЄБРР. 
 

Реєстрація триває до 11 листопада. Проводиться відбір на стипендію, яка 
покриває 100% вартості усієї програми. 
 

Усі деталі за посиланням . 

 

Книга тижня 

 

 

Це книжка про місце, де навіть XXI 
століття вийшло з моди — так далеко 
вперед дивляться мешканці 
Кремнієвої долини. Саме тут, у Сан-
Франциско та у містах Затоки Сан-
Франциско, вдруге за останні 
півстоліття відбувається маштабна 
культурна революція, яка 
радикально змінює життя планети. І 
якщо в 1960-х роках про тодішню 
революцію писав Том Вулф, то про 
наших сучасників пише його донька, 
журналістка Александра Вулф.  
У центрі її оповіді — не хіппі, а юні 
стартапери, учасники й учасниці 
стипендіальної програми 
легендарного інвестора Пітера Тіля, 
які отримали від його фундації 100 
тисяч доларів з умовою покинути 
школу, відмовитися від навчання в 
коледжі на час програми і заснувати 
власну компанію.  

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://lvbs.com.ua/education/programs/ex-ed/goexport-vyhid-na-novi-rynky/

