СПІКЕРИ ТА МОДЕРАТОРИ ІІ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОРУМУ «БІЗНЕС І УНІВЕРСИТЕТИ»
Саприкіна Марина, Голова Правління Центру «Розвиток корпоративної
соціальної відповідальності». Cертифікований консультант та тренер
програми REAP (UNIDO), експерт з ISO 26000, здобувач кваліфікаційного
ступеня MBA (Університет Шефілда, Великобританія), викладач КСВ у
Віденському та Стамбульському університетах, Член правління
Глобального договору ООН в Україні (2010-2013). У 2010 році закінчила
програму LEAD Europe ”Лідерство зі сталого розвитку” (Лондон,
Брюссель, Порт-Елизабет у ПАР). У 2014 році - Swedish Institute
Management programme.
Ольга Янковська, координатор освітніх програм Центру «Розвиток
корпоративної соціальної відповідальності», Лабораторії «Бізнес і
університети». Випускниця CSR Academy (2013).

Жан-Юг Шоша, Почесний професор Університету Ліон-2 (Франція),
факультет економічних наук і управління. Член Міжнародного інституту
статистики. Почесний доктор Харківського національного економічного
університету. Координатор європейського проекту TEMPUS SUCSID,
експерт Start-up центр FIRST CAPITAL.
Олександр Романко працює старшим науковим співробітником у
компанії IBM Canada, а також є професором за сумісництвом в
Університеті Торонто, Канада. Олександр активно співпрацює з
університетами України і є засновником Кластера інформаційних
технологій міста Суми. Олександр отримав докторську і магістерську
ступені у галузі комп'ютерних наук в Університеті МакМастер (Канада),
магістерську ступінь в економіці в Карловому Університеті (Чешська
Республіка) і диплом спеціаліста Сумського державного університету.
Анна Потапова, директор компанії «Мелексіс-Україна».

Жанна Таланова, представник Національного Темпус-офісу в Україні,
доктор педагогічних наук, кандидат наук з державного управління.

Денис Бродський, HR експерт. Працював директором з управління
персоналом у GlaxoSmithKline, VAB Group, "Інтерпайп"/EastOne, Platinum
Bank. Має досвід роботи в галузі FMCG, інвестиційному та банківському
сегментах – в Україні, Середній Азії, на Кавказі, у локальних і
міжнародних компаніях.

Михайло Притула, директор з персоналу каналу СТБ. Має успішний
десятирічний досвід управління персоналом у різних галузях: фінанси,
FMCG, роздрібна торгівля, телебачення.

Наталя Фастовець, керівник департаменту з персоналу «МЕТРО Кеш енд
Кері Україна». Має 12-ти річний досвід роботи у галузі фінансів та 3 роки
обіймає керівні посади у галузі управління персоналом за різними
напрямами: управління талантами, навчання і розвиток персоналу,
управління ефективністю тощо.

Марія Дзюбіна, бренд-менеджер порталу rabota.ua.

Микола Савін, керуючий директор бізнес-акселератору GrowthUP. З
2008 року розпочав роботу у компанії BayView Innovations. Провів 12
різноманітних конкурсів стартапів. У 2010 році очолює бізнес-інкубатор
GrowthUP.

Фредрік Боєр, директор Амстердамського центру підприємництва (ACE,
Нідерланди), який заснований у партнерстві Університетом Амстердаму,
Амстердамським вільним університетом, Амстердамською школою
прикладних
наук
та
Амстердамською
школою
мистецтв.
Фредрік Боєр очолює Амстердамський центр підприємництва з 2008
року. Серед його заслуг - створення магістерських програм з
підприємництва, заснування наукового інкубатору Venture Lab,
студентської підприємницької асоціації ACE Connect, акселератора
Ready2Scale, проведення Глобального тижня підприємництва у
Нідерландах.

Ярослав Кологривов, директор з питань інтелектуальної власності
Наукового парку «Київська політехніка», співзасновник бізнесінкубатору «Sikorsky Challenge». Очолює першу стартап-компанію
Наукового
парку
«ЮкрейнМейд»

Олексій Чапко, стартап Traqli. EO & Co-Founder at Newzmate, Inc.
Newzmate
Розробляє платформу для розумної дистрибуції контенту, яка дозволяє
видавцям підвищувати лояльність своєї аудиторії

Ірина Золотарьова, професор Харківського національного економічного
університету імен Семена Кузнеця. координатор проекту Темпус
«Створення мережі міжуніверситетських Start-Up центрів для підтримки
та просування студентських інноваційних проектів». Є координатором
Інноваційного центру знань Світового банку в ХНЕУ. Керівник франкоукраїнської програми підготовки магістрів за спеціальністю
«Інформатика прийняття рішень та статистика» з Університетом LumiereLyon2 (Франція).

Світлана Калашнікова, в.о. директора Інституту вищої освіти НАПН
України. Працює у сфері вищої освіти (19 років), управлінський досвід –
13 років (у т.ч. проректор з міжнародних зв’язків Національної академії
державного управління при Президентові України, проректор з
інноваційного розвитку Київського національного університету імені
Бориса Грінченка).

Інна Совсун, Перший заступник Міністра освіти і науки України, за
сумісництвом старший викладач кафедри політології Національного
університету “Києво-Могилянська Академія”. Займалася дослідженням
вищої освіти та науки. До призначення на посаду в міністерстві
очолювала некомерційну громадську організацію “Центр дослідження
суспільства”, одним з ключових напрямків роботи якої є аналіз освітньої
політики.

Лілія Гриневич, Голова Комітету ВРУ з питань науки і освіти. Стала
провідним лобістом нового Закону «Про вищу освіту» , який утверджує
автономію університетів та академічну свободу викладачів і студентів,
запроваджує систему забезпечення якості вищоі освіти.

Родіон Колишко, директор департаменту розвитку трудового потенціалу
та КСВ Федерації роботодавців України. Працював у Міністерстві
економіки України, консорціумі «Індустріальна група». Бере активну
участь у роботі організацій роботодавців національного рівня.

Віктор Огнев`юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка.
Має досвід роботи на посадах професора Центрального інституту
післядипломної педагогічної освіти, Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, старшого наукового співробітника
Інституту вищої освіти АПН України, професора кафедри філософії КУ
імені Бориса Грінченка.

Олександр Кочубей, доктор фізико-математичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, перший проректор ДНУ ім. О.
Гончара.

Євгенія Ходаковська, HR менеджер компанії «Мелексіс-Україна».

Володимир Любчак, Проректор з науково-педагогiчної роботи,
міжнародної діяльності та технічного забезпечення Сумського
державного університету.

Тетяна Тімакова, провідний технічний спеціаліст компанії «Бош
Термотехніка Україна», Працює в компанії з 2007 боку. Відповідає за
програму навчання, співробітництва з ВНЗ, технічні консультації.

Ольга Савченко, професор НТУ «ХПІ». Виконує роботу, координує та
забезпечує експертну підтримку поточних проектів ТЕМПУС в НТУ «ХПІ»,
а саме: «iCo-op»: Промислове співробітництво та креативна інженерна
освіта на основі дистанційного інженерного та віртуального
інструментарію; «INNOLAB»: Інноваційні лабораторії: використання
відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької
діяльності в освіті для підприємств; «BUSEEG-RU-UA»: Набуття
професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання
підприємницького духу і консультацій майбутніх підприємців.

Олександр Данько, менеджер університетських програм IBM в Україні.
Професійна компетенція: стратегічне і бізнес-планування; знання ринку
інформаційних технологій України; маркетинг товарів і послуг в області
інформаційних технологій; створення партнерської мережі; процеси і
технології
проектування,
розробки
та
впровадження
ІТпроектів; стандарти і технології управління ІТ-службами;

Модератор – Діана Дуцик, виконавчий директор ГО «Телекритика».
Діана Дуцик є головним редактором сайту “Media Sapiens” і викладачем
Києво-Могилянської школи журналістики. Вона також була головним
редактором журналу “Главред” та редактором сайту цього видання.
Олександр Власенко, керівник проектів у напрямку «Освіта» Фонду
«Розвиток України». Керував проектом зі створення роботодавцями
Паспорт професії "Журналіст мультимедійних видань засобів масової
інформації"

Ігор Балинський, керівник Школи журналістики УКУ. Працював
головним редактором Інформаційного агентства «Західна інформаційна
корпорація» та шеф-редактором Інтернет-видання Захід.нет

Анна Бараннік, директор з персоналу 1+1 медіа. Посаду директора з
персоналу в 1+1 медіа Анна обіймає з липня 2010 року. Відповідає за
розробку та імплементацію стратегії з персоналу усіх активів групи.
У сфері управління персоналом працює понад 10 років. Раніше займала
посаду керівника групи "Тренінгів, Лідерства та Організаційного
розвитку" у телекомунікаційній компанії Nokia Siemens Networks, у якій
відповідала за розробку та впровадження проектів на території Північної
Європи (18 країн).

Володимир Мжельський, шеф-редактор 5 каналу. Працював
редактором, журналістом-міжнародником та репортером телеканалу
TVT, працював кореспондентом телекомпанії «ЮТАР», шеф-редактором
інформаційного мовлення Нового каналу.

Різун Володимир, директор Інституту журналістики КНУ ім. Тараса
Шевченка. Український учений у галузі редагування, соціальних і
масових комунікацій, журналістикознавства.

Олена Шрамко, головний редактор ділового журналу «Контракти». З
листопада 2011 року очолювала редакцію kontrakty.ua. З 2004 по 2008
роки вона була головним редактором нині закритого «Делового
журнала», а перед тим працювала у тижневику «Деловая столица».

Любов Снігур, генеральний директор ТОВ «Виробнича компанія
«Здорово», голова оргкомітету Щорічного конкурсу професіоналів
фармацевтичної галузі "Панацея", продюсер медицинських телевізійних
програм "Здорово" та "Сіті терапія"

Станіслав Дяченко, Голова Представництва групи компаній STADA в
Україні. Працює у фармацевтичному бізнесу з 1997 року. На основі
аналізу ринку виступив з ініціативою відкриття представництва STADA в
Україні. Під керівництвом пана Станіслава портфель компанії виріс до
150 препаратів, а сама компанія ввійшло до двадцятки найбільших.

Тамара Шендерей, керівник служби підбору та оцінки персоналу
Корпорації «Артеріум».

Володимир Новіков, професор НУ «Львівська політехніка». Заступник
голови Наукової Методичної Комісії “Біотехнології”. Член Українського
Хімічного Товариства Міністерства Освіти і Науки України та
Координаційної Ради Національної Академії Наук України “Наукові
засади створення лікарських засобів”

Михайло
Мінаков,
Президент
Фонду
якісної
політики.
Чотирнадцятирічний досвід роботи в українських та міжнародних
організаціях (ООН, Фонд Дж. Сороса, Фонд В. Пінчука та ін.). Доктор
філософських наук, керівник проектів розвитку та міжнародних програм,
експерт в сфері суспільно-гуманітарних дисциплін та філантропії,
стажувався в німецьких, британських та американських університетах.
Автор трьох книг и більш ніж півсотні статей з політичного і культурного
аналізу, філософії та історії.
Юрій Логуш, президент Київської школи економіки. До призначення
Президентом Київської Школи Економіки, Юрій Логуш був старшим
Консультантом Ради Директорів KSE, проректором з стратегії, а також
членом правління Київської Школи Економіки (2003-2007). Д -р Логуш
має значний досвід наукової роботи в Україні і США. Останнім часом він
обіймав посаду проректора зі стратегії (2012-2014) в Українському
католицькому університеті (УКУ), а також голови Наглядової ради
Львівської бізнес-школи ( LVBS ).

Джим Пташинські, директор з глобальної стратегії у галузі вищої освіти
Microsoft (США). Працює в компанії Microsoft з 1995 року. У сфері його
компетенції розробка та реалізація програм, які допомагають поліпшити
можливості використання технологій в освіті.

Фініков Тарас, президент Міжнародного фонду освітньої політики.
Проводив наукові дослідження й має опубліковані ряд робіт із проблем
порівняльного аналізу тенденцій розвитку вищої освіти в Україні, Європі,
США, країнах „третього світу”, ролі приватного сектора в розвитку вищої
освіти в Україні, ролі недержавних вищих навчальних закладів у
становленні інститутів громадянського суспільства

Едуард Мальцев, керівник програми Executive MBA kmbs. Має 10-річний
досвід управління підприємством. Більше 5 років – управління
проектами запуску та реструктуризації бізнесу, розробки та реалізації
стратегії, підвищення ефективності підприємств.

