
 

Центр “Розвиток КСВ” та Career Hub радо запрошують Вас до участі у  

VI ФОРУМІ “БІЗНЕС і УНІВЕРСИТЕТИ: РОЗВИВАЄМО ПІДПРИЄМНИЦТВО 

МАЙБУТНЬОГО”. 

 

Форум відбувається за підтримки компанії VISA.  Партнер Другого дня - ЦеХАБ (Citrus). 

Дати проведення: 

23 - 24 листопада 2018 р. 

IQ Business Center (23.11), ЦеХАБ (24.11) 
  

Тема 2018 року - підприємництво майбутнього. Хто і як навчає власній справі? Чи зацікавлені 

ВНЗ і бізнес у розвитку підприємництва? Чи готові ці дві інституції спільно працювати, аби 

допомогти новим підприємцям стати на ноги та будувати свій бізнес? Чи готова Україна нарешті 

використати увесь потужний ресурсний потенціал  українських ВНЗ, щоб молоді підприємці 

могли отримувати належні знання та підтримку?  

Топ-менеджери міжнародних компаній, українські підприємці, ректори та викладачі ВНЗ, 

керівники бізнес-інкубаторів, представники державних структур та громадських організацій 

обговорюватимуть ключові питання розвитку бізнесу в Україні у контексті освіти, фінансової 

грамотності та навчання підприємництву. І ви повинні бути серед них! 

 

Також, у рамках Форуму відбудуться: 

-              Презентація результатів національного опитування з підприємництва, проведеного серед 
студентів, викладачів та підприємців 

-              Презентація інноваційного для України Проекту «Підприємницький кластер» 

-              Нагородження переможця національного конкурсу «Кращий викладач від бізнесу: 
викладач майбутнього» 

-              Майстер-класи протягом другого дня для викладачів, що допоможуть ефективному 

викладанню підприємництва. 

 

І ще, буде багато спілкування! А це означає ефективний  нетворкінг :)     

Плюс обов’язково - безліч цікавої та актуальної інформації у доповідях, обговореннях та 
панельних дискусіях! 

 

Форум триватиме два дні: 

Перший день (23/11/18 IQ Business Center) – сесії, презентації, доповіді та дискусії, 
нагородження переможця. Участь безкоштовна. 

Другий день (24/11/18 ЦеХАБ) – Майстер-класи. Участь платна. 

Вартість квитка на Другий день Форуму -  300  грн. для викладачів і 500 грн. для компаній за умови 

реєстрації до 15/11/18.  Після цієї дати і до дня початку події включно, вартість квитка -  500 і 
800 грн. відповідно. Реквізити для оплати за квиток знаходяться у кінці реєстраційної форми.  

 

Реєстрація за посиланням - https://goo.gl/forms/VM9ptZghZED5E7bN2 

 

https://goo.gl/forms/VM9ptZghZED5E7bN2


За оновленнями програми слідкуйте  на сторінці Career Hub у Фейсбук, та Центру "Розвиток КСВ", 

а також на фб-сторінці Форуму. 

У разі питань, звертайтесь, будь ласка, до Тетяни Дубинки: b2u@csr-ukraine.org тел. (044) 292 02 
48 

Долучайтесь, буде цікаво! 

  

З повагою, 
  

Команда Career Hub 

Центру «Розвиток КСВ» 
 

tel:+380442920248
tel:+380442920248

