INSPIRING WOMEN
Online Академія
жіночого лідерства та підприємництва
6 тижнів тотального занурення в підприємництво!
Пн-Чт, 19.00-20.00, 10 серпня – 20 вересня, 2020
1. Бізнес - Жіноча Справа (10.08.2020)
- Дар’я Мустафіна, директорка Інституту партнерства та сталого розвитку,
засновниця Академії жіночого лідерства та підприємництва Inspiring Women
Як знайти свою нішу, ідею, клієнта
- Лідія Пащук, президент Фонду Василя Хмельницького K.Fund, керівник Школи малого
і середнього підприємництва
- Лора Апасова, власниця компанії Інвестиційні Стратегії та SME.SCHOOL
2. Проєктний менеджмент (11.08.2020)
- Світлана Олєйнікова, керуючий партнер групи компаній Synergy Universe
3. Стратегування (12.08.2020)
- Лора Апасова, власниця компанії Інвестиційні Стратегії та SME.SCHOOL
4. Формування бізнес моделі (13.08.2020)
- Лідія Пащук, президент Фонду Василя Хмельницького K.Fund, керівник Школи малого
і середнього підприємництва
5. Структура бізнес плану (17.08.2020)
- Наталія Калінкіна, CEO Виробничого Акселератору INDAX
6. LEAN менеджмент, навіщо він тобі, твоєму бізнесу? Інструмент 5S - гігієна бізнесу
(18.08.2020)
- Світлана Гайдайчук, співвласниця меблевої компанії Vavilon, консалтингової компанії
LEAN ForHotelGroup, засновниця Всеукраїнських проектів ЛІНуймося РАЗОМ, LEAN
Challenge
7. 8 видів втрат в бізнесі і не тільки! (19.08.2020)
- Світлана Гайдайчук, співвласниця меблевої компанії Vavilon, консалтингової компанії
LEAN ForHotelGroup, засновниця Всеукраїнських проектів ЛІНуймося РАЗОМ, LEAN
Challenge
8. HR (20.08.2020)
- Лідія Терпель, засновниця та СЕО Skyworker
9. Бюджетування (24.08.2020)
- Лора Апасова, власниця компанії Інвестиційні Стратегії та SME.SCHOOL
10. Фандрейзинг (25.08.2020)
- Світлана Олєйнікова, керуючий партнер групи компаній Synergy Universe
11. Державна підтримка МСП (26.08.2020)
- Валерія Іонан, Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції
12. Інновації, творчість та креативний підхід. Методи генерації та імплементації
(27.08.2020)
- Євгенія Беспалова, Співзасновниця та стратег у We_Challenge, засновниця Ukrainian
Bridge («міст» між Україною та Кремнієвою долиною)
13. Вивід нового продукту на ринок (31.08.2020)
- Юлія Закутня, експертка з маркетингу та PR Viaex Technologies, керівниця відділу
комунікацій Інституту партнерства та сталого розвитку

14. Маркетинг (01.09.2020)
- Анастісія Давидова, Комерційний директор Cityconsult Development
15. Новітні інструменти в маркетингу для МСП (02.09.2020)
- Олександр Гончаров, експерт з діджитал-маркетингу
16. Архітектура Бренду (03.09.2020)
- Наталія Слєпцова, засновниця Business Stand Up
17. Державно-приватне партнерство (07.09.2020)
18. Інформаційна стратегія та PR (08.09.2020)
- Василь Мирошніченко, Генеральний директор CFC Big Ideas
- Ганна Крисюк, власниця журналу Business Woman, засновниця Business Woman Club
19. Industry 4.0 (09.09.2020)
- Андрій Забловський, керівник Секретаріату Ради підприємців при КМУ, співзасновник
Експертного медіа-хабу «Індустрія 4.0»
20. Women in Tech (10.09.2020)
- Наталія Веремєєва, директор TechUkraine
21. Work-Life balance. Емоційний інтелект (14.09.2020)
- Вікторія Шум, Засновниця EQLab, експертка з розвитку емоційного інтелекту,
сертифікований інструктор практик уважності та усвідомленості майндфулнес
22. Соціальне підприємництво та соціальна відповідальність компаній. COVID-19
(15.09.2020)
- Василь Назарук, менеджер програми Impact Investing, Western NIS Enterprise Fund
23. Вихід на нові ринки (сфера АПК) (16.09.2020)
- Ольга Трофімцева, т.в.о. міністра аграрної політики та продовольства України 2019
24. Адвокація прав та інтересів (17.09.2020)
- Любомир Чорній, Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»,
керівник команди зі сприятливого бізнес-клімату
Організатор проєкту INSPIRING WOMEN: Громадська Організація «Інститут партнерства
та сталого розвитку» (www.ipsd.org.ua).
Оnline Академія жіночого лідерства та підприємництва INSPIRING WOMEN реалізується
завдяки підтримці в рамках конкурсу грантів швидкого реагування для жіночих організацій,
спрямованого на просування економічних можливостей для жінок в умовах негативного
впливу COVID-19, що впроваджується Українським Жіночим Фондом за підтримки
Європейського Союзу.
Оnline Академія жіночого лідерства та підприємництва INSPIRING WOMEN є складовою
комплексної програми підтримки жінок України ГО «Інститут партнерства та сталого
розвитку», спрямованої на поліпшення життя громадян в Україні шляхом просування
рівності, подолання гендерного дисбалансу в публічному просторі, бізнесі та стереотипів
щодо ролі жінки в суспільстві, розширення прав і можливостей жінок в соціальноекономічному та політичному житті країни, врівноваження представництва жінок та
чоловіків на ключових позиціях заради пришвидшення створення справді європейської моделі
демократичного суспільства. Програма має на меті стимулювати жінок ставати
активними учасницями соціально-економічного та політичного розвитку України,
ініціаторками соціальних, освітніх, бізнесових, інвестиційних проєктів; популяризувати
професійних та успішних жінок України та їх досягнення в різних сферах; сприяти
мережуванню активних жінок України.
Програма INSPIRING WOMEN та портал ЖІНОЧА СПРАВА здійснено в рамках проєкту за
підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні. Погляди авторів не
обов’язково збігаються з офіційною позицією уряду США. /Supported by the Democracy
Commission Small Grants Program of the U.S.Embassy to Ukraine. The views of the authors do not
necessarily reflect the official position of the U.S. Government.”

