
День 
відкритих 
дверей 

10 жовтня

Харків

Консультаційний центр підтримки 
малого та середнього бізнесу



Тим, хто мріє про власну справу або вже працює

над бізнес-ідеєю

Тим, хто має власний бізнес та конкретні запити, що пов’язані

з фінансовим менеджментом, пошуком інвестицій чи 
фандрейзингом, оподаткуванням, маркетингом чи продажами, 
експортом чи юридичними питаннями

Підприємцям, що намагаються знайти найкращих фахівців у 
команду чи побудувати навчання вже сформованої команди

Для тих, хто хоче дізнатись більше про цифровізацію власного 
бізнесу

Для тих, хто готовий змінити бізнес-модель і шукає свіжі ідеї та 
рішення

Для батьків, які шукають системні навчальні програми, що 
розвивають компетенцію підприємливості у школярів

Подія буде корисною

Що ми підготували 

Експертні дискусії та можливість отримати відповіді від фахівців 
на персональні запитання

Презентації послуг та продуктів простору

Нон-стоп екскурсії центром підтримки підприємців

Нове коло професійних знайомств

«Енергія бізнес-зв’язків 
для росту вашої компанії» 

Національний проєкт із розвитку підприємництва Дія.Бізнес

та ГО «Консультаційний центр малого та середнього бізнесу» 
запрошують діючих підприємців Харківщини, а також тих, хто 
задумується про старт власної справи, на перший день відкритих 
дверей центру підтримки підприємців Дія.Бізнес



9:30-10:00

Реєстрація. Ранкова кава, екскурсія, фотосесія

10:00-11:00

Презентація національного проєкту з розвитку

підприємництва Дія.Бізнес 

Анастасія Кучерява, керівник центру підтримки підприємців 
Дія.Бізнес у Харкові

11:00-12:30

Дискусія №1: Наука та  бізнес: як побудувати

стратегічне партнерство

Антон Шкоропатенко, COO інноваційного парку UNIT.Kharkiv

Антон Квітка, Каразінська школа бізнесу

Анна Гукова, Kharkiv EDU Cluster, Кластер неформальної освіти

Вадим Хачатрян, директор наукового парку «Синергія»

Ольга Гужва, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, модератор

Ольга Гужва, ХНУ ім. В. Н. Каразіна

Коли прибути

Програма

Час візиту ви обираєте самостійно — ми чекаємо вас впродовж дня. 

З 9:30 по 21:00

Презентація продуктів та послуг центру, огляд подій жовтня

та можливостей для підприємців загалом (презентація відбудеться

у кав’ярні простору)

12:30-13:00



Інвестиційний менеджмент. Діалог з Валерієм Задорожним (кав’ярня) 

13:00-13:30





13:30-14:30

Дискусія №2: Глобальна економіка знань

та практики інвестування 


Валерій Задорожний, голова міжнародного хедж-фонду

Ярослав Журба, засновник бізнес-програми KBP,

співвласник Sandy Bar

Ірина Поваляєва, бізнес-клуб Senat

Вадим Синегін, співзасновник Senatе troubleshooting group

Костянтин Голубятніков, керівник Клубу Інвестицій Young Business 
Club, власник агентства нерухомості

Сергій Набоков, експерт з e-commerce та мікрокредитування

Ольга Гужва, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, модератор

Презентація продуктів та послуг центру, огляд подій жовтня

та можливостей для підприємців загалом (презентація відбудеться

у кав’ярні простору)

14:30-15:00



Маркетингові стратегії та тренди ІТ-індустрії. Діалог з Ольгою 
Шаповал (кав’ярня)

15:00-15:30



Презентація продуктів та послуг центру, огляд подій жовтня та 
можливостей для підприємців загалом (мала зала)

14:30-15:30



15.30-16.30

Дискусія №3: Маркетинг & ІТ — тренди та виклики 

Ольга Шаповал, голова харківського IT-cluster


Валерія Савенко, маркетолог, PR-менеджерка Офісу реформ 
Харкова та Digital Kharkiv

Вероніка Корж, директорка проєкту Sigma Software Labs



Інтенсив «Start-up thinking» з Владиславом Китайником, 
бізнес-девелопером та CEO Whales Ventures, експертом у сфері 
інвестування в інноваційні бізнес-проєкти.

16:30-17:30



Секретний хедлайнер дня відкритих дверей 

17:30-18:30



Бізнес-кіноклуб з Дар’єю Петрушовою, сертифікованим особистісним 
та командним коучем ICF (Міжнародної федерації коучингу). 
Переглянемо кінострічку «Області темряви»  

18:30-21:00



До зустрічі!
Будемо раді відповісти 
на ваші запитання

+380 (95) 768-84-87

Ольга Гужва, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, модератор

Михайло Клячко, CEO & Founder mnews.agency. Маркетолог-практик 
з 2010 року, сертифікований фахівець Google, Facebook. Більше 400 
успішних кейсів у різних нішах

Владислава Рикова, SEO-експерт, засновник маркетингового 
агентства MAVR


