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Передумови

Одним з пріоритетних напрямів роботи Львівської міської ради є створення та розвиток сприятливого бізнес-середовища 
у Львові.

У липні  2019 року був створений Центр підтримки підприємництва Львівської міської ради. Його діяльність спрямована на 
консультування, навчання, підтримку бізнесу тощо.   

Практика

Центр підтримки підприємництва створений для стимулювання підприємницької активності та продуктивності бізнес-се-
редовища в місті, збільшення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств Львова. 

Досягнення мети Центру забезпечується трьома напрямками діяльності:

1. Навчання  
Центр сприятиме зростанню компетентності  львів’ян різного віку у підприємництві та зацікавле-

ності в початку власної справи. 
– “Вчимося бізнесу” - курс тренінгів для підприємців-початківців та осіб, які хочуть розпочати 

власну справу
– “Шкільне підприємництво” – основи бізнесу для підлітків.
– Студентське підприємництво – розвиток підприємницької культури серед молоді.
– «Соціальне підприємництво» - створення та функціонування підприємств для забезпечення 

потреб соціально-вразливих категорій населення.
– «Жінки в бізнесі» - для жінок які створюють або розвивають власну справу.
– Цикл навчання для експортерів.

2. Консультування       
В Центрі надаються безоплатні кваліфіковані консультації підприємцям та усім зацікавленим 

щодо юридичних, фінансових, організаційних питань започаткування та розвитку бізнесу, дозвіль-
них процедур, налагодження ділових контактів, виходу на зарубіжні ринки.                              
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3. Підтримка бізнесу
Центр пропонує підприємцям участь у міських програмах сприяння розвитку підприємництва
– Програма компенсації відсотків по кредитам для підприємців.
– Надання виставкових ваучерів
– Програма розвитку  місцевих товаровиробників
Центр сприяє розвитку кластерних ініціатив, реалізації спільних проектів з підприємцями та асоціативними підприємниць-

кими структурами.

В Центрі діє послуга «Гарячий стіл» - оперативне вирішення проблемних питань підприємців при реалізації інвестиційних 
проектів у місті Львові. 

Надається інформація про ініціативи організацій інфраструктури підтримки підприємництва в різних сферах, послуги, що 
ними надаються для сприяння розвитку бізнесу.

Центр бере участь в організації локальних та міжнародних заходів, що мають на меті розвиток економічних зв’язків малих 
та середніх підприємств Львова.

Результати

Послуги, що надаються Центром підтримки підприємництва Львівської міської ради, користуються високою популярністю 
серед діючих та потенційних суб’єктів підприємництва. Так, за час його роботи (станом на січень 2020 року) проведено 174 
заходи, в яких взяли участь 1775 осіб.

Департамент економічного розвитку 
Львівської міської ради
пл.Ринок, 1
м.Львів, 79008
тел. 32-254 6057

Контакти





Напрямки діяльності

Консультування

Навчання

Підтримка бізнесу

o «Вчимося бізнесу»
o «Шкільне підприємництво»
o «Соціальне підприємництво»
o «Жінки в бізнесі»
o Цикл навчання для експортерів
o «Студентське підприємництво»

Безоплатні кваліфіковані консультації підприємцям та усім
зацікавленим щодо юридичних, фінансових, організаційних
питань започаткування та розвитку бізнесу.

o Програма компенсації відсотків по кредитам для
підприємців

o Надання виставкових ваучерів
o Програма розвитку місцевих товаровиробників

Місія: створення комфотного клімату для підприємницької діяльності у Львові



Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

ВЧИМОСЯ БІЗНЕСУ ШКІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
МОЛОДІЖНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

ЖІНКИ В БІЗНЕСІ

ЖІНКИ В БІЗНЕСІ
НАВЧАННЯ ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ

ВЧИМОСЯ БІЗНЕСУ

ВЧИМОСЯ БІЗНЕСУ

ВЧИМОСЯ БІЗНЕСУ

Навчання у ЦПП

o «Шкільне підприємництво» - основи бізнесу для підлітків 
o «Соціальне підприємництво» - створення та 

функціонування підприємств для забезпечення потреб 
соціально-вразливих категорій населення

o «Жінки в бізнесі» - для жінок, які створюють або 
розвивають власну справу

o Цикл навчання для експортерів
o Молодіжне підприємництво 



1 2 3 4
Відвідали 27 27 22 22
Отримали сертифікати 14 20 21 18

27 27

22 22

14

20 21

18

Проведено навчання для 5 груп з 8.
Відвідало 138 людей.

Отримало сертифікати про успішне 
завершення курсу – 70 (з 97).

В кожній групі в середньому 24 людини.

З них в середньому 18 отримує сертифікат.

Курс тренінгів «Вчимося бізнесу» у ЦПП

На курсі тренінгів учасники 
вивчають такі теми:
o Логістика започаткування 

підприємницької діяльності 
o Основи маркетингу
o Дослідження та аналіз ринку 
o Ефективні комунікації, якості та стиль 

мислення лідера 
o Організаційно-правові форми 

підприємницької діяльності 

o Система оподаткування та звітність 
o Бізнес моделі
o Соціальні мережі та просування 

бізнесу, Зустріч з підприємцем 
o Розробка бізнес плану, основні 

розділи 
o Презентації концепцій бізнес планів

75% 28%



Консультації у ЦПП

Надання безоплатних консультацій
фаховими спеціалістами відбувається за
попереднім записом за виключенням
робочої групи з попереднього розгляду
документів на отримання дозволу на
розміщення зовнішньої реклами та
погодження проектів вивісок



24
реєстрація

СПД

11
інформування

з приводу 
навчань та 

заходів 11
місцеві 
податки

5
реклама

6
фінансова 
підтримка 

ЛМР 4
землекори
стування

7
погодження 

режиму 
роботи

Тематика консультацій

Всього

64
Діючі 

підприємці

21



Фінансові механізми підтримки 
суб’єктів малого і середнього 

підприємництва

Маркетингові 
ваучери

Хто може податись

Юридичні 
особи*

Фізичні особи –
підприємці **

> 10 працівників
> 1,5 мінімальної
заробітної плати

* сума відшкодування не > 
20 тис. грн.

> 3 працівників 
> 1 мінімальна 
заробітна плата

** сума відшкодування не 
> 10 тис. грн.

Відшкодовано 
55752 грн. станом 
на 01.08.2019 рік

Мінімальна сума кредиту 
200 тис. грн.

Частка відшкодування = 
розміру облікової ставки 
НБУ

Максимальна сума 
кредиту не > 1 млн. грн.

Максимальний термін 
кредиту –

36 міс.

Позичальник фінансує не < 
30 % загальної суми 
вартості об’єкта
кредитування

Критерії:
o реєстрація у м. Львові;
o безперервна господарська 

діяльність протягом останніх 12 
місяців;

o платоспроможність і відсутність 
заборгованості;

o легка і харчова промисловість і 
поліграфія;

o виробництво продукції на 
території м. Львова;

o середня з/п – не < 7 000 грн.;
o кількість найманих працівників 

– не < 5 осіб

Відшкодування відсотків
за кредитами

Кластери





Події у ЦПП

Більше 
1000

відвідувачів

Робочі 
групи

>10

Зустрічі

>20

Засідання 
кластерів

5

5
країн

2
бізнес-гри

8
воркшопів

5
курсів 

тренінгів 

7
тренінгів по 
публічних 
закупівлях



Дякую за 
увагу!


