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У цьому номері читайте про наступне: 
 

 Вебінар "Розробка стратегії 

компанії: від дизайну сесії до 

планування" 

 Сімейний бізнес. 2-га частина 

 Вебінар “Фінансові «болі» 

бізнесу: від ідентифікації до 

пошуку рішень” 

 Книга « Історія LEGO. Як 

цеглинки завоювали світ» 

Нільса Лунде  

2021 РІК ТРАВЕНЬ  
 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ПРОСТІР 
БІЗНЕСУ 

№ 217 
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Процес розробки стратегії для компанії такий же унікальний і непересічний, як і її 
ідентичність. Водночас можна розглядати процес як конструктор і «зібрати» його 
оптимальним та зручним. Формування чи трансформація стратегії дуже важлива 
для розвитку компанії, особливо в умовах кризи, спричиненої COVID-19. Саме тому 
на вебінарі ми розглянемо ключові етапи розробки стратегії, зробимо короткий 
огляд інструментів, що використовуються для прийняття стратегічних рішень та 
ключові фактори успіху проведення активностей зі стратегування. 
 

- Основні кроки розробки стратегії компанії.  
- Ключові інструменти стратегічних рішень.  
- Індикатори для вимірювання результатів стратегування. 
 
Реєстрація за посиланням. 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbc-club.org.ua%2Foffice%2Freestracija-na-zahid.html%3Fevent_id%3D649%26fbclid%3DIwAR3c-344SqBGgE0fcwBWvwEK5V4JJ43NCdP074INlT9nR3eT7OQ6OUdar7s&h=AT0Re7RjKXoAwlU84_pFKNS9tavAIkp2n0Jlwzwe99u0pGgHP6RbRqq6IO_XvQ1OHXrP4imBuSkfTvmFdF5KSrKRcQ_9AJvwmfPG_qeKKofNzUdQ3vQfywmzNDwNjvvqfCNK&__tn__=q&c%5b0%5d=AT0xkBtNfyXWAtJuDMrmdg9rg_SOQsEysuasj5lfOT_qH5h7BsrLNXkd9DTqnx40IxPo8qJPFC1wN2Cx9mj_wc3xp6Nfu1GAKtM728e9e808kv7Q8FKqAZQNsCBXkh0EtT2eSoJ3dxWkUdBf_4zEAuXS
https://www.facebook.com/vyrobnyky.lviv


 

 

3 

 

 

Сімейний бізнес у Львові 
 

 

 
 

 
 

 
 

В другому випуску читайте про 
такі практики як у виробництв 
Резон, Папуга, Галицька здоба.  
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Слухайте також подкаст: 

🎧SoundCloud 🎧Apple 
Podcasts 

🎧MixCloud 

 

 
 

 
 

https://rezon.com.ua/ua/ 

 

https://soundcloud.com/lvivradio/znay-lvvske-rezon-suchasna-keramka?fbclid=IwAR3zsvTECA8aESPnEOw_pWKcmN1LUql-WyV4HAhNHAWL1-z8nTbSsMRLBq0
https://apple.co/3mdBRoP
https://apple.co/3mdBRoP
https://bit.ly/3mXZ5zx
https://rezon.com.ua/ua/
https://www.facebook.com/rezon.ukraine/
https://www.instagram.com/rezon.ukraine/
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Підприємство «Дизайн-Студія «Папуга» – поліграфічне виробництво замкнутого 

циклу, що працює на ринку з 1995 року. Досвід їхніх працівників дає змогу виконувати 

завдання будь-якої складності. Власна поліграфічна база дозволяє чітко виконувати 

поставлені задачі в обумовлені строки.  

 

 

 

Друкарня надає послуги виготовлення найрізноманітнішої поліграфічної 

продукції від дизайну візитки до комплексних поліграфічних замовлень, 

повноколірних альбомів, комплексного обслуговування рекламних 

кампаній. «Папуга» займається всім циклом виробництва від дизайну та 

додрукарської підготовки до кінцевого поліграфічного продукту. 

  
 

 
 

 
 

 https://papuha.com/  

https://papuha.com/
https://www.facebook.com/DrukarniaPapuga/
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«Галицька здоба» – одне з наймолодших хлібопекарських підприємств Львівщини, 

адже було засноване у 2003 році. Проте, незважаючи на свій юний вік, воно  успішно 

працює і  розвивається у цій галузі та зарекомендувало себе як конкурентоспроможне 

підприємство, що постачає покупцям якісну та екологічно чисту продукцію. Міцна 

конкурентна позицiя пiдприємства обумовлена високою якiстю та широким 

асортиментом продукцiї, налагодженою системою збуту. 

  
 

Цінності компанії: 

Потреби споживачів на першому місці. Споживачі є причиною існування.  

Якість. Прагнення бути якісними у всьому – у виробництві продукції, у співпраці з 
партнерами та бізнес-процесах.  

Екологічність. Продукція виготовляється тільки з натуральної сировини та інгредієнтів.  

Результативність. Ставити мету і досягати результатів.  

Порядність. Керування бізнесом, дотримуючись високих стандартів справедливості, 
чесності та єдності.  

Патріотизм. 100% українська компанія.  

Прагнення до покращення. Компанія постійно спрямована вчасно передбачати і 
реагувати на зміни потреб споживачів та ринку шляхом інновацій 

 
 

 
 

https://halytskazdoba.com.ua/  

https://halytskazdoba.com.ua/
https://www.facebook.com/pages/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%97%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0/353387855281740/
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Успіх бізнесу залежить від ефективності управління фінансами 
особливо в період трансформації. А для того, щоб навчитися 
ефективно реагувати на виклики бізнес-середовища і 
впроваджувати найкращий досвід управління фінансами 
запрошують на вебінар “Фінансові «болі» бізнесу: від 
ідентифікації до пошуку рішень”. 
 
На тренінгу, Ви дізнаєтесь: 

✅ наскільки професійно МСП керують фінансовими ресурсами 

✅ які джерела фінансування використовують 

✅ чи є в бізнесі прибутки чи лише оборотні кошти 

✅ які фінансові звіти варто вести та про що вони можуть 
розказати 

✅ як діджиталізувати фінанси бізнесу 

✅ де знайти гроші в час COVID та як їх ефективно витратити 
Реєстрація за посиланням. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftgaSvgS-6c3ENJ3Qt3t66Wej0-L70DizH-35u2ldjnIjKXA/viewform?usp=send_form
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Книга «Історія LEGO. Як цеглинки завоювали світ» 

Нільс Лунде 

 

 

Ця історія почалася зі скрути. У 
1932 році Оле Кірк Крістіансен 
робив прасувальні дошки й 
сходи, але фінансова криза 
позбавила його заробітку. Тоді 
він із сином узявся виготовляти 
дерев’яні іграшки й назвав 
свою компанію LEGO — від 
данських слів на позначення 
«грати добре». Минуло 17 
років, перш ніж з’явився її 
символ — пластмасова 
поєднувана цеглинка. А далі 
все закрутилося: 
масштабування, успіх, криза, 
кадрові зміни, відновлення, 
спад, крах 2004-го — і 
масштабне повернення тоді, 
коли всі прогнози вказували на 
кінець ери LEGO.  

У яких умовах розвивалася компанія? Які особистості творили її 

майбутнє? Як «династія» Крістіансенів довірила власний бізнес 

«сторонній» людині — Йорґену Віґові Кнулсторпу? Як LEGO вдалося 

об’єднати дітей з усього світу? Що криється за кольоровими 

цеглинками і веселими чоловічками? Про все це й навіть більше 

пише Нільс Лунде.  

Видавництво «Наш Формат» детальніше про книгу за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/istorija-lego.html#proceed

