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 Тренінговий курс «Вчимося 

бізнесу» 

 Usua-clothes 

 Програма валідації бізнес-моделі 

 Земельний аукціон 

 Книга «Дієва економіка для 

важких часів» Абхіджіта Банерджі 

та Естер Дюфло 

2021 РІК СЕРПЕНЬ  
 

 

 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ПРОСТІР 
БІЗНЕСУ 

№ 231 

https://forms.gle/y7Ce1EZer1wsKmty5
https://forms.gle/y7Ce1EZer1wsKmty5
http://usua-clothes.com/
https://joinwings.pactukraine.org.ua/?fbclid=IwAR0KPEPfmmefSgxtOyu9ERzxT1p9vzi7ZSjQUJOCNI5Tn8qXGIR2WxbljZc
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NF5SqSJRxYLPQ6JxDyejc13jVTLL47cI/edit?usp=sharing&ouid=112690724436518021832&rtpof=true&sd=true
https://www.yakaboo.ua/ua/dieva-ekonomika-dlja-vazhkih-chasiv.html
https://www.yakaboo.ua/ua/dieva-ekonomika-dlja-vazhkih-chasiv.html
https://www.yakaboo.ua/ua/dieva-ekonomika-dlja-vazhkih-chasiv.html
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🔥Триває реєстрація на курс тренінгів «Вчимося бізнесу» 

Усіх бажаючих започаткувати власну справу, запрошуємо на курс тренінгів «Вчимося бізнесу»*, який 

організовує Управління економіки Львівської міської ради.  

Місце проведення: Центр підтримки підприємництва (м. Львів, пл.Ринок, 1, каб.103). 

Реєстрація завершується 02.09.2021 або при заповненні групи.  

Для реєстрації на тренінги необхідно перейти за посиланням. 

* безкоштовно для зареєстрованих учасників 

Перелік тем: 

1. Формування власної бізнес-ідеї та основи 
підприємництва. 
2. Організаційно-правові форми підприємницької 
діяльності. 
3. Дослідження та аналіз ринку. 
4. Ефективні комунікації, презентаційні навички, 
робота в команді. 
5. Основи менеджменту. 

6. Система оподаткування та звітність. 
7. Фінансове планування. 
8. Маркетинг, просування продукту, smm. 
9. Лідерство та побудова команди. 
10. Бізнес-план та його складові. 

 

https://forms.gle/y7Ce1EZer1wsKmty5
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Зміна погоди - те, до чого потрібно бути готовими. 
Молодий бренд одягу Usua для такого випадку пропонує 

дощовики з авторськими вишивками.  
 

 

 

 

 

 

 
Окрім цього в асортименті бренду також унісекс поло та футболки. 

   
 

 
http://usua-clothes.com/  

 

http://usua-clothes.com/
https://www.facebook.com/Usua-clothes-110398937929727/shop/?ref_code=mini_shop_page_card_cta&ref_surface=mini_shop_product_details
https://www.instagram.com/usua_clothes/
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ПРОГРАМА ВАЛІДАЦІЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ 

 

 
 

Програма валідації бізнес-моделі — це насичений 4-денний тренінг для жінок-

підприємниць, які знаходяться на шляху створення ефективного бізнесу. До участі 

запрошуються команди жінок з 2-х осіб, які мають принаймні розроблену бізнес-модель 

або вже працюючий бізнес, що потребує вдосконалення. Програма тренінгу пропонує 

перевірити вашу бізнес-модель на міцність, а також опрацювати підходи до визначення 

архетипу вашого клієнта, створити прототип товару або послуги і протестувати його, 

сформувати унікальну торговельну пропозицію, дізнатися про основи стратегічного 

маркетингу і можливості для залучення капіталу, опрацювати фінансову модель та 

презентацію вашого бізнесу. Також під час програми у вас буде можливість 

поспілкуватися з успішними підприємцями та отримати поради від кількох фахових 

менторів. 
 

Робота на тренінгу передбачає активну участь протягом усіх 4-х днів, а також виконання домашніх завдань до, 

під час, та після завершення програми. Окрім цього, учасниці тренінгу будуть презентувати свої бізнес ідеї 

перед відбірковою комісією після завершення тренінгу. До складу відбіркової комісії увійдуть представники 

Пакту, міжнародних та національних фондів та організацій, бізнес-організацій. Учасниці можуть отримати 

стартовий капітал на конкурсній основі у вигляді закупівлі обладнання та/або матеріалів. Рішення про 

фінансування буде прийматися національною відбірковою комісією. 
 

Відбір учасниць тренінгу проводиться на конкурсній основі. Кількість місць обмежена. 

Участь у тренінгу безкоштовна. Організатори забезпечують проживання, харчування та 

компенсацію транспортних витрат учасниць (у межах вартості квитка на потяг (купе) або 

автобуса від місця проживання до місця проведення тренінгу). 
 

Деталі за посиланням.  

https://joinwings.pactukraine.org.ua/?fbclid=IwAR0KPEPfmmefSgxtOyu9ERzxT1p9vzi7ZSjQUJOCNI5Tn8qXGIR2WxbljZc
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Перелік актуальних ділянок за посиланням. 

 

Управління земельних ресурсів  
тел./факс: +38 (032) 297-57-04, 
e-mail: rynok_zemli@city-adm.lviv.ua 
 

www.city-adm.lviv.ua  

Управління інвестицій та 
проектів  
тел. : +38 (032) 254-60-06,   
факс +38 (032) 274-40-85  
e-mail: invest@city-adm.lviv.ua  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NF5SqSJRxYLPQ6JxDyejc13jVTLL47cI/edit?usp=sharing&ouid=112690724436518021832&rtpof=true&sd=true
mailto:rynok_zemli@city-adm.lviv.ua
http://www.city-adm.lviv.ua/
mailto:invest@city-adm.lviv.ua
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Книга «Дієва економіка для важких часів»  

Абхіджіта Банерджі та Естер ДюфлоДжим Квік 

 

Науковці тверезо вивчають факти, 
спростовують міфи, скептично 
ставляться до чудодійних рецептів і 
описують, який вигляд матиме дієва 
економіка для важких часів. Чи 
правда, що імміграція негативно 
позначається на зарплатах місцевим? 
Що таке «китайський шок» і як він 
впливає на світову економіку? Що 
переважить на терезах штучного 
інтелекту: допомога людству чи 
зникнення багатьох професій і 
безробітність? 
 
Апокаліпсис можна спинити — 
принаймні економічний. Майбутнє 
може бути інакшим — із доступом до 
освіти, подоланням бідності, захистом 
мігрантів і вирішенням кліматичних 
проблем. У цьому переконані Абхіджіт 
Банерджі й Естер Дюфло. Вони з 2003 
року досліджують, як урівноважувати 
економіку й боротися з бідністю, а 
2019-го навіть отримали за це 
Нобелівську премію. 

 

Для широкого кола читачів, всіх, хто хоче дізнатись та сформувати 

власну думку про велике коло питань, від яких залежить майбутнє 

економіки та й взагалі доля світу: торгівля, клімат, міграція, податки, 

субсидії, безумовний основний дохід, освіта, ціна економічного 

зростання. 

Абхіджіт Банерджі— економіст родом з Індії, співзасновник Лабораторії з дослідження проблем бідності при Массачусетському 

технологічному інституті, член Консорціуму з питань фінансових систем і бідності. Співавтор книжки «Економіка бідності» («Наш Формат», 

2017). У 2019 році разом з Естер Дюфло отримав Нобелівську премію за експериментальний підхід у боротьбі з бідністю.  

Естер Дюфло— американка французького походження, економістка, наукова асистентка Національного бюро економічних досліджень 

США. Керує програмою з економіки розвитку при Центрі досліджень економічної політики. У 2012 році увійшла до списку «100 світових 

мислителів» за версією журналу Foreign Policy.  

Видавництво «Наш Формат» детальніше про книги за посиланням. 

https://www.yakaboo.ua/ua/dieva-ekonomika-dlja-vazhkih-chasiv.html#proceed

