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Inspiring Women \ Жінки, що 

надихають: три історії 
• Перша історія - присвячена локальним проектам у 

громадській сфері,  на які мене надихнули зустрічі 

з  Хіларі Клінтон, Мелані Вервеер, Карлі Фіорина та 

іншими впливовими жінками у США. 

• Друга історія - про щойно анонсовану п’ятирічну 

глобальну програму, яка передбачає можливість для 

жінок-підприємців стати постачальницями послуг \ 

товарів для великих корпорацій світу  

• Третя історія – для корпорацій, які зацікавлені 

підтримати тематику жіночого лідерства та гендерної 

рівності в Україні 
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Inspiring Women- історія 1 

• Ця історія розпочалася у 2006 р., коли я отримала 

запрошення подати заявку на програму FORTUNE /US 

STATE DEPARTMENT INTERNATION WOMEN 

LEADERS MENTORING PARTNERSHIP, цю програму 

адмініструє  Vital Voices International 

• Стажування надало можливість зустрітися та 

поспілкуватися з багатьма впливовими жінками у США, 

але зараз я згадаю тільки  3-х: Хіларі Клінтон, яка на 

той час була сенатором, Мелані Вервеер, яка на той 

час була співголовою Vital Voices International та Карлі 

Фіорина , екс-виконавчий директор HP.  
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Історія 1: зустрічі у США  
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На що надихнули зустрічі? 

Ці зустрічі  у США надихнули мене на низку проектів в 

Україні у бізнесі (про проекти МКК – буде сьогодні у 

виступі Андрія Чупрікова) та в громадській сфері. 

У сфері громадській назву:  

2 КСВ проекти Ліги та серію публікацій в академічній 

царині та бізнес - медіа з менеджменту людських 

ресурсів та КСВ.  
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Два КСВ проекти Ліги 

 • Перший КСВ проект Ліги (круглий стіл та 

публікація) листопаді 2006 р.- лютому 2007 р. (4 

місяця) Проект «Корпоративна соціальна відповідальність…» , 

який профінансований “Канадським фондом підтримки місцевих ініціатив” 

та партнерами. 

• Другий КСВ проект Ліги (жовтень 2007 р.- травень 

2008 р. (8 місяців)- 6 заходів (2 тренінги, 2 семінари) та 

публікація посібника, її презентація.  Заходи  відвідали більше 

80 осіб з різних міст України (Київ, Одеса, Івано-Франківськ, Харків, 

Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Рівне) . Проект за підтримки 

Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні та партнерів. 

6 

  

http://www.state.gov/


 

Серію публікацій з менеджменту 

людських ресурсів та КСВ.  

 Надихнули на публікації 

 

• Це були публікації у 

журналах:   

• Генеральний директор у 

2006, 2008  

• Народний депутат 2008-

2009,  

• Експерт 2007,2008 

 

 

Наприклад, ж. Генеральній 
директор, 2006 

• Пакетное решение, 

• или Сколько и как 

платить директорам 

• Елена Лазоренко, 

• директор 

Международной 

• консалтинговой 

компании (МКК) 
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Історія 2: Clinton Global Initiative (CGI) 

• Розпочалася наприкінці 
вересня 2013 з листа Vital 
Voices 

• Глобальна програма Clinton 
Global Initiative Commitment for 
Action, яка передбачає 
можливість для 15 000 жінок-
підприємців стати 
постачальницями послуг \ 
товарів для великих 
корпорацій світу - Coca-Cola 
Company, McLarty Global 
Fellows, Vital Voices, 
WEConnect International, Ernst 
& Young, Marriott, ExxonMobil 
Foundation, WalMart and the 
Goldman Sachs 

 

• Анонс CGI програми 
прозвучав під час виступу 
Хіларі Клінтон 

• http://www.ex.ua/525285823563 
(Відео) 
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Історія 2: як проінформувати про свою 

зацікавленість? 
• Потрібно подати заявку 

через глобальну мережу 
для жінок підприємців 
WEConnect  International 

• Хто може подати? 

51% у власності та управлінні 
жінки 

• Вищім керівником компанії 
(тобто директором) є жінка 

• Більше про WEConnect 
International Corporate 
Members - Buying for Impact 
http://www.ex.ua/525285823
563 (Відео) 
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Історія 3: 600 керівників бізнесу у світі 
підтримали - хто буде першим в Україні? 

• UN Global Compact: Women's Empowerment Principles: 

Equality Means Business  

• Принципы расширения прав и возможностей женщин 

(ПРПВЖ) Бизнес означает равноправие 

• http://www.ex.ua/525285823563 (Відео) 

• http://www.youtube.com/watch?v=gU9mFbFHYxA 
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