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Програма реалізується Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) 

і фінансується у рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу. 

Ініціатива EU4Business об’єднує усі програми ЄС, спрямовані на підтримку 

малих і середніх підприємств у регіоні Східного партнерства, до якого входять 

ЄС, його держави-члени і шість країн-партнерів: Вірменія, Азербайджан, 

Білорусь, Грузія, Молдова та Україна. Більш детальна інформація на офіційному 

веб-сайті www.eu4business.eu 
 

  

Бізнес-семінар  
"Модель сталого розвитку для компаній в агросекторі" 

13-14 листопада 2017 р., м. Кропивницький 

"Модель сталого розвитку для компаній в агросекторі" – це дводенний семінар-тренінг, 
призначений для діючих підприємств агропромислового комплексу, які бажають підвищити свій 
організаційний потенціал, вдосконалити бізнес-процеси та отримати практичні інструменти, 
необхідні для забезпечення сталого розвитку підприємства. 

Семінар буде організовано центром підтримки бізнесу м. Кропивницький 13-14 листопада у 
приміщенні Кіровоградської РТПП за адресою: вул. Преображенська, 79-А. 

Основні теми, що будуть опрацьовуватися на семінарі: 

 Стратегічний та сталий розвиток.  
 Цінності в діяльності організації. 
 Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища.  
 Стратегічні напрямки діяльності та як їх вибирати. Як побудувати стратегічний та 

операційний план організації. Як оцінити ефективність реалізації стратегічного плану 
 Оцінка бізнес-моделі. Шаблон бізнес-моделі.  
 Визначення сегментів потенційних споживачів. Генерація та прототипування ідей. 
 Управління виробництвом. Формування і розвиток організаційної структури.  
 Управління ризиками; безпека бізнесу.  
 Управління якістю. Система збалансованих показників (BSC), ключові показники 

ефективності (KPI's).  
 Створення та розвиток команди. 
 Методи визначення потенціалу, індивідуально-психологічних, організаційних та інших 

проблем співробітників. Робота з проблемними ситуаціями. Побудова індивідуальних 
моделей мотивації.  

 Ефективні методи управління командою.  
 Автоматизація бізнес-процесів. Формування та розвиток організаційної структури. 
 Залучення коштів для розширення власного бізнесу: можливості в Україні і за кордоном. 
 Інструкція з «користування грантами». Краудфандинг: можливості для агросектору. 

 
В рамках семінару передбачено також консультаційну підтримку по 1 годині для кожного 
учасника. 
 
Семінар проводять провідні фахівці ТОВ Synergy Development Consulting: 
 

Світлана ОЛЄЙНІКОВА  
Співвласник та Генеральний директор ТОВ Synergy Development 
Consulting; співзасновник, член ради директорів ГО "Український фонд 
соціальних перетворень"(напрями діяльності:розвиток та 
популяризація підприємництва); Голова правління ГО "Міжнародна 
агенція змін"; ментор інкубатора для організацій громадянського 
суспільства #прокачайсвоюго; експерт конкурсу Diamond Challenge 
for High School Entrepreneurs від Університету штату Делавер 
(University of Delaware, US); випускник програми Open World (US), Tech 
Camp (US Embassy) та CRDF (US). З 2004 року займається розробкою 
і управлінням соціальними і бізнес-проектами в партнерстві з 
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активними інституціями громадянського суспільства.  
Пріоритетна компетенція - розвиток громади. Має 10-річний досвід управління "Центром 
підтримки підприємництва та кооперації". Має досвід розробки та реалізації грантових проектів за 
підтримки Посольства США, USAID, УВКБ ООН, World Bank і Канадського Фонду Підтримки 
Місцевих Ініціатив і т.д. Розробила авторську програму підтримки підприємців (учасники програми 
успішно реалізували понад 150 бізнес-проектів). 
 

Діна ВОЛИНЕЦЬ  
Співвласник та Директор з розвитку ТОВ Synergy Development Consulting, 
співзасновник і Голова правління Центру управління розвитком "КАЙТ", 
автор методики і керівник інкубатора для громадських організацій 
#прокачайсвоюго. Спеціаліст з питань стратегічного розвитку, 
організаційний коуч та ментор. Має понад 8 років досвіду розробки та 
реалізації проектів управління, розвитку громадянського суспільства, 
місцевих громад та гуманітарної допомоги, за підтримки USAID, DANIDA, 
UNDP та ECHO на території Білорусі та України.  Пріоритетна компетенція – 
сталий та стратегічний розвиток громадських організацій, громад та 

бізнесу. Член журі Всеукраїнської екологічної програми «Будуймо ЕКО Україну разом!» - 2015 від 
САН ІНБев Україна. Учасник програми «Розвиток спроможності громадських організацій в 
електронному суспільстві» від Академії електронного управління, Таллінн,  Естонія. 
 

Ігор ЛИСИЦЬКИЙ 
• Фахівець в сфері розвитку бізнесу  
• Спеціаліст з питань з конкурентоспроможності та залучення 
інвестицій  
• Голова Всеукраїнської громадської організації «Рада з 
конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних 
технологій України» (UCC)  
• Співвласник та Генеральний Директор Фундації AgroChallenge.  
• Заступник проректора з наукової роботи НТУУ КПІ  
• Автор законів та проектів законів України  

• Автор та засновник аграрного бізнес-акселератору AgroChallenge  
 

 
 Юлія БИСТРОВА  
• Фахівець в сфері психологічного бізнес-консалтингу. 
• Спеціаліст з питань командостворення та комунікацій.  
• Організаційний коуч та ментор.  
• Співвласник та Директор з розвитку бізнесу Фундації 
AgroChallenge.  
• Професор Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, Лодзь, 
Польша.    
• Автор тренінгів з формування команд,  інноваційних методик 
оптимізації функцій і процесів в колективі, вирішення конфліктів.  
 

 
За додатковою інформацією з питань реєстрації звертайтеся за електронною поштою 

bsc.kropyvnytskyi@gmail.com  або тел. +38 (050) 612-33-98. 
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