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«Досить дивно вже після завершення угоди говорити, що вас обікрали тільки тому, 

що протилежна сторона виявилася розумнішою за вас» 

(Воррен Баффет) 

Актуально Проект «Як стати успішним львівським підприємцем випуснику/-ці коледжу» 

Підприємства 
Львова 

Знай Львівське:  

Програми 
підтримки бізнесу 

Програма стажувань задля просування інновацій та підприємництва 
«Ukrainian Business Leaders» 

Нормативно-
правове 
регулювання 

Зміна адреси ФОП 

Анонс EXPORT BOOTCAMP «Інструменти для швидкого старту» 
Новий SENSE . Курс вебінарів "Як почати соціальний бізнес?" 

Онлайн курси Нова Пошта: ВЕЛИКИЙ КУРС ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Книга тижня Мета. Процес безперервного вдосконалення 

Актуально 

 

Завершили теоретичну частину навчання для студентів Львівського вищого 
професійного художнього училища в рамках проекту "Як стати львівським 
успішним підприємцем випускнику/ці коледжу". 
 

 
 

Чого учасники навчились: 
-  формування власної бізнес-ідеї та 
основи підприємництва, 
-  лідерство та побудова команди, 
-  фінансова грамотність, 
- маркетинг та просування продукту, 
- організаційно-правові форми бізнесу, 
-  система оподаткування та звітність, 
-  ефективні комунікації та основи 
презентаційних навичок, 
-  бізнес-план та його складові. 

 

Проект здійснюється за підтримки  Відділу преси, освіти та культури 
Посольства США в Україні. Погляди учасників заходу не обов'язково 
збігаються з офіційною позицією уряду США. 
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Підприємства 
Львова 

 

 

 

Ділимось ще одним інтверв’ю-

подкастом підприємиці в рамках 

проекту Львівського радіо – «Знай 

Львівське». Цього разу про свій 

бізнес розповідає Олена Гнідець.  ЇЇ 

справа розпочиналась з однієї 

швейної машинки та вельветових 

штанів для хлопчиків. 

Відтоді і штанці, і Piccolo виросли. Щосезону з Торф’яної, 4 світом 

розходяться нові колекції нарядних суконь, шкільних форм, вишиванок для 

усієї родини. Але вельветові штанці далі в тренді –  споживачі постійно їх 

замовляють. 

  

 

  

Piccolo – це український бренд одягу, що створює колекції для дітей віком 

від 0 до 14 років.  

😋 Виробляє вишивані сукні та сорочки для юних українок та українців. 

Дбає, аби в їхньому одязі кожна дитина почувала себе зручно!  

😜 Створює одяг виключно з якісних матеріалів, адже їхнє головне бажання 

- залишатися поруч з клієнтом якнайдовше! 

Подкаст можна прослухати на таких платформах: 

🎧SoundCloud 🎧Apple 

Podcasts 

🎧MixCloud Facebook cторінка 

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://soundcloud.com/lvivradio/znay-lvvske-piccolo-dityachiy-odyag?fbclid=IwAR0JnNSLPbyMXEexumqQPCeniyjJiVmXeDOEzg4zMjMiaiLWdKtExs9G4Hg
https://apple.co/3mdBRoP
https://apple.co/3mdBRoP
https://bit.ly/3fu1nDu
https://www.facebook.com/piccoloclothes/
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Програми 
підтримки бізнесу 

 
American Counsils відкриває конкурс на програму стажувань задля просування 
інновацій та підприємництва, що спонсорується Урядом США. Дедлайн - 18 
січня 2021 року. 
 

Це можливість для молодих українських підприємців та інноваторів відвідати 
США та отримати безпосередній американський досвід. Програма передбачає 
місячне стажування організоване з урахуванням індивідуальних професійних 
інтересів та сфер діяльності учасників. 
 

Вимоги до кандидатів: 
- громадянство України та постійне проживання на території України; 
- вік від 21 до 40 років; 
- вільне володіння англійською мовою; 
- відповідний досвід та спрямованість на продовження кар’єри у сферах 
бізнесу, соціального підприємництва, інновацій, регіонального економічного 
розвитку та/або технологій. 
 

Дізнатись більше  інформації Подати заявку на участь 
 

 

 
 

 
 
 

 
Нормативно-

правове 
регулювання 

 
 

 
 

 

 

Фізична особа – підприємець у разі 
зміни податкової адреси, пов’язаної 
із зміною адміністративного району, 
сплачує визначені законодавством 
податки і збори за місцем 
попередньої реєстрації до 
закінчення поточного бюджетного 
періоду, тобто до 31.12.2020 р. 
включно. 
Заяву про перехід на спрощену 
систему оподаткування така ФОП 
подає також до контролюючого 
органу за попереднім місцем 
податкової адреси (неосновним 
місцем обліку) до закінчення 
поточного бюджетного року. 

Деталі за посиланням. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://ukrainianbusinessleaders.americancouncils.org/
https://ais.americancouncils.org/ukrainianbl
https://www.facebook.com/tax.lviv/photos/a.121667705882405/412594130123093/
https://www.facebook.com/tax.lviv/photos/a.121667705882405/412594130123093/
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Aнонс 

 
EXPORT BOOTCAMP «Інструменти для швидкого старту» – це 3-денний 
вебінар загальною тривалістю 6,5 годин, який допоможе зрозуміти, як 
правильно планувати та розвивати експортну діяльність на міжнародних 
ринках. 
Умови участі, деталі реєстрації, повна програма тренінгу та інформація про 
тренера за посиланням. 

 

 

 

 

 

Анонс 

 
📌 Проект SENSE - це серія з 1⃣0 ⃣   освітніх вебінарів по створенню та 

веденню соціального підприємництва, особливостей початку власного 
соціального бізнесу. 

✅ Для того, щоб успішно пройти курс та отримати сертифікат необхідно 

попередньо зареєструватися до 07 грудня: https://tinyurl.com/yya5y7n9  
Усі деталі за посиланням. 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1N1sNkCuDRGbDXrin8oo2ZBfd1wxt3UHB/view?fbclid=IwAR3pnU23BHHNmxc99_Cor-g7Y4GKg-pAGRFFLTA_UrB52RYGAjRiIDqdrus
https://tinyurl.com/yya5y7n9
https://www.facebook.com/events/222422289318817/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
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Онлайн курси 
 

ТЕМИ МОДУЛІВ 
Бізнес-процеси Ціноутворення Маркетинг та онлайн 

маркетинг 
Люди Продажі Фінанси 

 
Усі деталі та реєстрація за посиланням. 

 

Книга тижня 

 

Уявіть, що у вас є рівно три місяці, щоб 
вивести свій бізнес із кризи, або ж ви 
втратите все. Що ви робитимете? Ця книжка 
покаже, як вийти зі складної ситуації або 
вдосконалити вже діючу модель. Бізнес-
роман Еліягу Ґолдратта, став класикою 
менеджменту та допоміг трансформуватися 
сотням компаній по всьому світу. 
Книжка дозволить зрозуміти глобальні 
принципи, що застосовуються у виробництві, 
визначити та позбутися слабких місць 
вашого проекту і навіть перенести нові 
підходи у життя поза офісом. Автор не 
пропонує готові бізнес-поради, а подає 
захопливу історію про людей, які 
намагаються зрозуміти, що рухає їхнім 
світом, і як покращити цей процес.  

 

 

http://city-adm.lviv.ua/
mailto:ver.lviv.mail@gmail.com
https://online.novaposhta.education/courses/velikij-kurs-dlya-malogo-biznesu.html?utm_source=fb&utm_medium=cpc&utm_campaign=NovaPoshta_BSNP_Conversions&utm_content=NovaPoshta_BSNP_Conversions_Wide_Scale%20business&fbclid=IwAR0neIhb3fTXR2JAasE9X3MKGOG0sa4PZ1qWTa_thndWEgDOuKbvi3eQ5eg

