
 
 

Жінок-підприємниць запрошують на серію безкоштовних онлайн 

бізнес-семінарів Women Biz Days 

 

Впродовж квітня та травня відбудеться серія безкоштовних онлайн бізнес-

семінарів Women Biz Days для жінок-підприємниць, організованих Українським 

центром сприяння інвестиціям та торгівлі (ITFC) за підтримки Програми USAID 

«Конкурентоспроможна економіка України». 

 

Це четверта серія бізнес-семінарів, участь в яких взяли вже понад 200 українських 

підприємниць. 

 

Навчальна програма включає питання фінансів, комунікацій, юридичних аспектів 

ведення бізнесу, діджиталізації бізнес-процесів, маркетингу, SMM та інших 

тематик.  

 

Спікерками Women Biz Days є успішні підприємниці, а також авторитетні експертки 

з відповідних напрямів, серед яких: 

• управляюча партнерка компанії DEXTRA law&finance firm Ольга Закутій 

• співвласниця маркетингової агенції «МАТЕ» Галина Янишівська 

• викладачка Київської школи економіки, тренерка, засновниця ESLEAD 

Олена Сергєєва 

• тренерка з SMM Альона Бойко 

• докторка соціологічних наук, ґендерна дослідниця, публіцистка Олена 

Стрельник 

• ґендерна експертка Віра Поровська 

• управляюча партнерка Execus Ukraine LinkedIn Approved Training Partner 

Оксана Байло 

• менеджерка з розвитку міжнародного сертифікаційного органу «Бюро 

Верітас Сертифікейшн Україна» Уляна Литвин 

• засновниця компанії «Фабрика Решений Консалтинг» Вікторія Облак 

• CEO Practicum Ірина Тітаренко 

• експертка з переговорів, бізнес-тренерка Людмила Мельник. 

 

Долучитися до Women Biz Days можуть власниці бізнесу чи керівниці підприємств. 

Окрім заходів загального економічного спрямування цього разу також відбудуться 

два секторальні семінари, присвячені креативним індустріям та ІТ-бізнесу. 



 
 

“У кожній новій справі добре мати підтримку, менторство та спільноту 

однодумців. Саме таке ком’юніті для підприємниць ми створюємо на семінарах 

Women Biz Days. Це час для навчання, знайомства та пошуку нових ідей і 

вирішень конкретних задач. Бути підприємницею нелегко, але ми мотивуємо 

учасниць отримати максимум користі для покращення бізнес-навичок. 

Приєднуйтесь до наших бізнес-семінарів”, - каже Олеся Залуська, заступниця 

керівника Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка Україні”. 

 

“Жінки-підприємниці часто змушені поєднувати ролі матерів з бізнес-діяльністю 

та пандемія COVID-19 не зробила їхнє життя легшим. Ми даємо підприємницям 

практичні, перевірені досвідом інструменти розвитку бізнесу та підвищення 

його ефективності. Women Biz Days - це також спільнота для обміну 

отриманими навичками, де можна знайти підтримку та професійне 

менторство від колег”, - відзначила виконавча директорка ITFC Ірина Титарчук. 

 

Розклад бізнес-семінарів: 

● 15-17 квітня (всі галузі економіки); 

● 22-24 квітня (всі галузі економіки); 

● 13-15 травня (креативні індустрії); 

● 20-22 травня (ІТ сфера); 

● 27-29 травня (всі галузі економіки). 

 

Анкета для реєстрації на Women Biz Days за посиланням: 

https://forms.gle/52FWbSwAJwt6QpTF8 

 

Проєкт Women Biz Days реалізується Українським центром сприяння інвестиціям 

та торгівлі (ITFC) за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка 

України» (КЕУ) 

 

 

 

 

https://forms.gle/52FWbSwAJwt6QpTF8

