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«Коли здається, що світ налаштований проти тебе, пам'ятай, 

що літак злітає проти вітру» 

(Генрі Форд) 

Актуально #Рішучі: сила лідерства про жінок-лідерок, які допомагають розвивати країну 

Підприємства 
Львова 

Знай Львівське: Свічадо 

Програми 
підтримки бізнесу 

Розпочато прийом заявок на Академію для жінок-підприємиць 2020-2021 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Зміни щодо оподаткування доходів від продажу або обміну транспортних 
засобів 

Анонс Вебінар "Кредити: можливість чи пастка" 
Рішення для бізнесу: як визначити свій рівень Конкурентоспроможності у 
галузі 

Онлайн курси Культура толерантності: як побудувати суспільство, комфортне для всіх 

Книга тижня Маркетинг майбутнього. Як ґроуз-хакери змінюють правила гри 

Актуально 

 
 

Проєкт #Рішучі: сила лідерства розповідає історії сильних і успішних 
українських жінок-лідерок, які змінюють світ навколо.  
 

Мета проєкту надихнути жінок з усієї України через власні історії українських 
жінок-лідерок, які беруть на себе відповідальність в ключовий моменти їх 
життя, життя країни чи галузі яку вони представляють, сміливо йдуть на 
зустріч викликам, реалізовують свій потенціал приймаючи рішення. 
Замотивувати жінок власним прикладом долучатися до процесів прийняття 
рішень і посад де ці рішення приймаються в бізнесі, владі, громадській 
діяльності, культурному та соціально важливому житті нашої країни, 
особливо у ці складні часи світової пандемії. 
 

Серія онлайн-дискусій про розвиток жіночого лідерства та рівних 
можливостей і партнерства між чоловіками та жінкам з підприємницями, 
громадськими та політичними діячками, експертками.  
 

Коли: 17 листопада, 13.00 
Де: онлайн (за попередньою реєстрацією) 

http://bit.ly/rishuchi
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Підприємства 
Львова 

 

 

 

Ділимось ще одним інтверв’ю-

подкастом підприємця в рамках 

проекту Львівського радіо – «Знай 

Львівське». Цього разу Богдан 

Трояновський розповідає. як 

студентський журнал з Любліна став 

екуменічним мостом між світом 

Заходу і Сходу. 

🎁Цьогорічний Миколай прийде до читачів  видавництва «Свічадо» з 

рясними подарунками. Серед них - свіжа збірка улюбленого Бруно Ферреро 

«365 нових історій для душі», «Календар щасливої жінки 2021» та 

позарічний календар з цитатами «365 моментів щастя на щодень». 

📚 «Свічадо» пильнує свою варту. Наче й не було нищівного карантину, 

фатального падіння продажу та вперше за три десятиліття – реальної 

загрози закриття унікального книгодруку. 

 

 

📖 «Я так скажу: якщо Ви в чомусь 

переконані, щось для Вас є життєво 

важливим, перешкоди потрохи 

долатимуться,» - ділиться історією 

успіху директор і засновник «Свічада» 

Богдан Трояновський. 

Прослухати подкаст можна за посиланнями: 

SoundCloud 

Apple Podcasts 

MixCloud 

 

 

Вебсайт видавництва: https://svichado.com/  

Youtube-канал 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://soundcloud.com/.../znay-lvvske-vidavnitstvo-svchado
https://apple.co/3mdBRoP
https://bit.ly/2GLKQ0K
https://svichado.com/
https://www.youtube.com/channel/UC4qmwxKYWpy4Mhl943bkQoQ/videos
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Програми 
підтримки бізнесу 

 

Розпочато прийом заявок на Академію для жінок-підприємиць 2020-2021. 
Академія покликана допомогти українським жінкам та дівчатам розкрити свій 
лідерський потенціал та стати успішними бізнес-леді.  

У рамках комплексної програми 50 жінок із різних регіонів України дізнаються 
більше про те, як започаткувати та розвинути власну справу. Бізнес-інтенсив 
2020-2021 складатиметься з:  

o 2 онлайн-модулів  
o 2 бізнес-таборів у Києві 

Як взяти участь? Участь безкоштовна за результатами відбору.  

Подати заявку на участь можна на офіційному сайті Академії за посиланням. 

Організатор ГО «Інститут партнерства та сталого розвитку» покриває витрати 
на проїзд, проживання, харчування учасниць. 
Дедлайн: 30 листопада 2020 року. 
 

 

 
 
 
 
 

Нормативно-
правове 

регулювання 
 
 
 
 

 

 

 

Законом України від 16.01.2020 
№466-ІХ внесено зміни до 
Податкового кодексу України, 
зокрема, оподаткування доходу, 
отриманого від продажу (обміну) 
протягом звітного (податкового) року 
одного з об'єктів рухомого майна у 
вигляді легкового автомобіля та/або 
мотоцикла, та/або мопеда. 
Відповідні зміни набрали чинності з 
23 травня 2020 року 

Детальніше за посиланням.    

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
http://wmnpower.org/
https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/440780.html?fbclid=IwAR02AhafdU3PREnlrEJiB72NJtpi2A2SrkmVT7d9kj0vsnPBg6qSHy4z-Q4
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Aнонс 

 
 

 

За останні 10 років стало значно простіше взяти кредит на власні потреби. 
Фактично зараз кредит може взяти практично кожен. Насправді власні кредити 
можуть бути як можливістю, так і пасткою. Власне, чим вони стають для кожної 
окремої людини залежить від її обізнаності, адже, якщо правильно порахувати 
і проаналізувати дані, тоді кредит стає можливістю. На вебінарі поговоримо 
про те, чим є кредит – можливістю чи загрозою. 
 
Деталі та реєстрація за посиланням. 

 

 

 

 

 

Анонс 

 
 

Одна із задач бізнесу – забезпечити прибутковість та конкурентоздатність. 
Водночас важливо розуміти, яка наша позиція серед конкурентів. Для цього є 
певні інструменти, зокрема «Сили Портера» та «Матриця Маккінзі». Вони, 
власне, допомагають проаналізувати гравців нашої галузі, які працюють з 
подібними видами товару та зрозуміти, хто з них має сильніші конкурентні 
позиції, а хто – слабші. Знання цих інструментів та вміння ними оперувати 
дозволить Вам приймати правильні стратегічні та маркетингові рішення, щоб 
зберегти лідерські позиції. 
 
Деталі та реєстрація за посиланням. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://bc-club.org.ua/office/reestracija-na-zahid.html?event_id=606&fbclid=IwAR1PmMxxogaOMhngWNgHyH6J9SrClOaZfQSNYXTeIVk6_HrL2YMmSjrBlSc
https://bc-club.org.ua/events/rishennja-dlja-biznesu-jak-vyznachyty-svij-riven-konkurentospromozhnosti-u-galuzi20201119651.html?fbclid=IwAR3BSS_FB8WPC_5WzUk1p9x2ES5SBrcQO3QV3CUzoSW-3_s6rtxw9G9pDMQ
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Онлайн курси 

 

КУЛЬТУРА ТОЛЕРАНТНОСТІ: ЯК ПОБУДУВАТИ СУСПІЛЬСТВО, 
КОМФОРТНЕ ДЛЯ ВСІХ 

 
 
 
 

 
 

 
 

Одним з небагатьох беззаперечних тверджень про світ, в якому живемо, є 
факт його різноманіття. Буття набуває різноманітних форм і має різноманітні 
грані. Суспільства, групи та люди відрізняються одне від одного. Існує три 
раси, дванадцять впливових релігій, близько двох сотень національних 
держав, сотні релігійних учень, близько п’яти тисяч етнічних груп та понад 
шість тисяч мов на планеті. Поєднання лише цих елементів забезпечить 
майже нескінченну різноманітність складних ідентичностей для кожної 
окремої людини. З цієї точки зору на Землі немає двох подібних між собою 
людей. Кожна особистість (особа) унікальна. Те саме стосується соціальних 
груп, будь то етнічна, релігійна, ідеологічна, класова чи будь-яка інша. Люди, 
об’єднані єдиною рисою або набором якостей, утворюють унікальні 
суспільства. Ці суспільства, у свою чергу, складаються з численніших 
унікальних груп. 
 

Більше про курс та реєстрація за посиланням. 
 

 

Книга тижня 

 

 

Книжка медіастратега Раяна Голідея 
декларує нові принципи ефективного 
маркетингу в цифрову еру. До того ж із 
мінімальними бюджетами.  
 
Забудьте про дорогі рекламні кампанії та інші 
традиційні маркетингові інструменти. Вони 
не лише потребують чималих коштів і 
зусиль, а й малоефективні в наш час. 
Майбутнє компаній нового покоління - за 
ґроуз-хакінгом.  
Саме так свого часу зробили всесвітньо 
відомі бренди - Instagram, Dropbox, Uber, 
Airbnb - і довели, що традиційний маркетинг 
уже в минулому. 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+TOL101+2020_T3/about

