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ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 
 

9 листопада                                                                                                                    
 

14.00    Урочисте відкриття заходів                                  Зала вченої ради   
Д-221 

Виступ Ректора КНТЕУ Анатолія Мазаракі 
д.е.н., професора, академіка НАПН України 
 

Привітання від організаторів та партнерів 
 

Круглий стіл  «Захист прав споживачів у законодавчо-правовій 
реформі держави – відхід від європейських практик»                  
 

Головний контент заходу: обговорення наслідків  реорганізації української системи 
захисту прав споживачів та визначення шляхів подолання кризи 
 

Проблеми до обговорення: 
 Проблеми реформування: споживач став незахищеним; 
 Вплив споживача на процеси реформування –  шлях наближення України до кращих 

практик ЄС;  
 Висновки споживчих досліджень –  реалії сфери  торгівлі та послуг в Україні; 
 Звернення до влади спільноти громадських організацій споживачів України;   

 

Модератор:  Наталія Притульська, перший проректор КНТЕУ, 
президент Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС» 
 

Учасники: представники Євросоюзу, торговельної асоціації Латвії, українського 
консульства в Польщі, комітетів Верховної Ради України, Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України, Державної служби України з питань безпечності харчової 
продукції та захисту споживачів, Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів», 
громадських організацій споживачів, роботодавців, підприємців,  виробників, закладів 
освіти  та ЗМІ  
 

16.00                                                                                                   Конференц-зала, корпус Д                                                   

Заходи Всеукраїнського  руху «Молодь за права споживачів» 
 
Старт громадського постійно діючого практично-аналітичного онлайн проекту  

«Споживач, час діяти! Долучись до формування культури якості»  
 

 

Головна ідея:  сприяння підприємствам сфери торгівлі та послуг у формуванні 

європейського рівня якості, захисту прав споживачів   

Мета: Інформування споживачів, керівників підприємств та представників влади про 

реальний стан якості обслуговування; сприяння формуванню громадської активності 

споживачів і підсиленню їх впливу на забезпечення європейського рівня якості товарів та 

послуг. 

Презентації :  інтернет-порталу проекту, програм моніторингу, конкурсів 

 



11.40                                                                                                        Конференц-зала,  А-227                                                                                                                                                 

Семінар-практикум                                                                                  

«Перспективи та розвиток українських IT компаній  

на зарубіжних ринках» 
 

Головний контент заходу: визначення перспектив розвитку вітчизняних ІТ компаній 

Експерти:   Олександр Павленко, генеральний директор  

Катерина Фещук, керівник відділу роботи з клієнтами,  

Міжнародне інтернет-агентство UCT  

Модератор:  Сергій Бай,завідувач кафедри менеджменту КНТЕУ. 

Учасники: практики,  викладачі, аспіранти, магістри 
14.00                                                                                                        Конференц-зала,  А-227 
 

  Майстер-клас від тренерів компанії  «ФОКСТРОТ»                                                                                             

«Екополітика   як інструмент PR-менеджменту» 
 

Тренер:  Алевтина Белецька, прес-секретар групи команій «Фокстрот» 
Головний контент заходу: обмін досвідом використання екополітики при формуванні 
іміджу компанії 
Учасники: члени екологічного клубу університету «ЕкоКНТЕУ», Маркетинг-клубу, 
студентського об’єднання «ТРОС»,  викладачі, аспіранти, магістри 
 

10 листопада      
 

8.20                                                                                                                                           Б-209 

Проблемна лекція                                                                                                          

 «Транспортне обслуговування товаропотоків в Україні та ЄС» 
 

Головний контент заходу: перспективи співробітництва України з країнами ЄС у частині 
розвитку транс’європейських транспортних мереж 
  

Питання для обговорення: 
•  Розвиток транспортної інфраструктури України та її інтеграція до 

загальноєвропейської транспортної системи 
•  Міжнародні транспортні коридори та транзитний потенціал України 
•  Діяльність міжнародних логістичних операторів в Україні 

Лектор:  Людмила Харсун,  доцент кафедри торговельного підприємництва КНТЕУ 

Учасники:  викладачі, аспіранти, магістри 
 

14.00   Засідання дискусійного                                                                          А-422 

«Майбутнє електронної торгівлі в Україні» 
 

Головний контент заходу: обговорення проблем вітчизняного бізнесу  

в умовах розвитку електронної комерції 
 

Питання для обговорення: 

•  Проблеми електронної комерції в Україні. 

•  Перспективні напрями розвитку електронної комерції. 

•  Особливості закону про електронну комерцію в Україні. 
 

Модератор: Марина  Бондарчук, викладач кафедри торговельного підприємництва 

КНТЕУ 
 

Учасники: магістранти спеціальності «Організація оптової та роздрібної торгівлі», 

маркетингових програм, аспіранти     

 



11.00                                                                                                                                        А-409 

Дискусійна платформа                                                                                                

«В європейській країні – європейський споживач» 
Головний контент заходу: напрацювання пропозицій щодо удосконалення  якості 

надання послуг торгівлі, харчування, фінансових 

Питання для обговорення: 

• Результати моніторингу якості надання послуг; 

• Напрями популяризації здорового способу життя; 

• Заходи щодо формування культури харчування молоді; 

• Просвіта споживача. 

Міжнародний експерт: Хенріх Данусевич, радник Європейської комісії,  

президент Латвійської торговельної асоціації 

Модератор: Олександра Хробатенко, куратор Всеукраїнського руху  

«Молодь за права споживачів» 
 

11 листопада     

11.00                                                                                                        Конференц-зала,  А-227 

Майстер-клас від бізнес-тренерів компанії  «ФУРШЕТ»                                                                                                 

«Секрети підготовки «Таємного покупця» 
Тренер:  Ігор Максимов, керівник центру розвитку кар’єри 
Головний контент заходу: розгляд практики підготовки та розгляд програм проведення 
практики таємного покупця як інструмент  об’єктивного оцінювання якості надання 
послуг    
Учасники: учасники Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів»,  викладачі, 
аспіранти, магістри 

13.40                                                                                 Конференц-зала,  А-227 

 Майстерня професійного зростання                                                                 

«Фактори кар’єрного росту в роздрібній торгівлі» 
 

Головний контент заходу:  зацікавленість роботодавців у розвитку кар'єри своїх 
співробітників, інструменти "вирощування" власних кадрів 
 

Питання для обговорення: 
•  Вибір стратегії кар'єрного зростання 
• Мотиви кар'єрного зростання 

 

Експерт:  Ігор Ланда, генеральний директор компанії «Новус Україна» 
 

Учасники:  викладачі, аспіранти, магістри 
 

13.40                                                                                                                                         А-319 

Відкрита лекція                                                                                                      

«Формування ефективної бізнес-моделі компанії в умовах 

зниження купівельної спроможності споживача.  

Особливості ринку FMCG-рітейлу України» 
 

Головний контент заходу: розгляд сучасних тенденцій розвитку роздрібної торгівлі 

споживчими товарами    

Лектор: Ігор  Гарбарук,  експерт з проблематики взаємовідносин виробників товарів і 

роздрібних торговельних  мереж 
 

Учасники:  викладачі, аспіранти, магістри 



15.00                                                                                                        Конференц-зала,  А-227 

Круглий стіл 

Pest-менеджмент як інструмент інтеграції стандартів 

 в ланцюгу товаропросування 
Головний контент заходу: стандартизація робіт з pest-контролю  

та pest-менеджменту 

Модератор: Криводонова Анна, експерт Ukrainian pest control association 

Проблеми до обговорення: 

• Міжнародні ветеринарні служби; 

• Донори програми pest-контролю та pest-менеджменту в рамках гармонізації 

підходів до впровадження у роботу підприємств; 

• Принципи гармонізації підходів до pest-контролю та pest-менеджменту на 

національному рівні з міжнародними стандартами. 

Учасники: фахівці-експерти Ukrainian pest control association, виробничих і торговельних 

підприємств, викладачі, аспіранти, магістри   

13.40                                                                                                                                         Б-207 

Круглий стіл  (англійською мовою) 

«Наука і бізнес в сучасному світі»   

Модератор: Надія Чикун 

Науковий консультант:  Богдан Пасальський  

Головний контент заходу: невід’ємність науки і бізнес-розробок 

Проблеми до обговорення: 

 Стартапи та аспекти їх діяльності.  

 Створення нових товарів та технологій,  їх просування на ринку. 

 Досягнення та перспективи поєднання науки і бізнесу студентами КНТЕУ. 

Учасники: студенти,  магістри, аспіранти, викладачі, члени клубу «Хіміки КНТЕУ» 

17.00                                                                                                        Конференц-зала,  А-227 

Лекція-дискусія 

«Європейська практика споживчих порівняльних тестувань: 

 українські реалії» 
Головний контент заходу: порівняльні тестування  

як інструмент захисту прав споживачів 

Лектор: Валентин Безрукий, президент Науково-дослідного центру  

незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ» 

Учасники:  викладачі, аспіранти, магістри 

18.30                                                                                                                                         А-412 

 Семінар-практикум                                                                                               

«Використання мерчандайзингу в роздрібній торгівлі Європи»  
Головний контент заходу: обговорення можливостей використання перспективних  

європейських маркетингових інструментів в роздрібній торгівлі України 

Проблеми до обговорення: 

•  Інструментарій мерчандайзингу у загальній маркетинговій концепції підприємства 

•  POS-матеріали як засоби підвищення ефективності продажу товарів 

•  Можливості використання кращих європейських практик в українських реаліях     

Модератор: Тетяна Григоренко, старший викладач кафедри торговельного 

підприємництва 

Учасники:  викладачі, аспіранти, магістри 



12 листопада                                                                                           
 

14.00                                                                                                         Зала вченої ради Д-221 

Конференція  

«Якість та бізнес» 
 
 

Головний контент заходу: розробка, впровадження та підтримка систем менеджменту 
якості та безпеки продуктів харчування. 
Проблеми до обговорення: 

•  зміни у законодавстві у сфері якості та безпеки продуктів харчування 
•  тренди продажів в рамках продуктових категорій 
•  забезпечення безпеки упаковки з полімерних матеріалів для продуктів харчування 
•  переваги впровадження систем менеджменту безпеки продуктів харчування 
•  міжнародна практика впровадження стандартів серії IFS 
•  управління витратами підприємства, які сприяють ефективному впровадженню 

систем менеджменту безпеки продуктів харчування 
•  забезпечення безпеки продуктів харчування за рахунок впровадження систем 

менеджменту «від лану до столу» 
 Модератор: Сергій Чорний, директор ТОВ «Центр експертних рішень» 
Учасники: представники ділових і академічних кіл, влади, науковців, освітян, 
громадськості та ЗМІ 

13 листопада                                                                                           
 

13.40                                                                                                          Актова зала, корпус Д 

Конкурс торговельної реклами                                                

«Третій всеукраїнський конкурс студентської реклами» 
на кубок ректора КНТЕУ 
 

Головний контент заходу: розвиток творчих здібностей майбутніх маркетологів, 
рекламістів, фахівців зі зв’язків з громадськістю та інших спеціальностей, генерування 
оригінальних рішень для подальшого їхнього втілення в практиці торговельної реклами 
Номінації: 

• відеореклама  
• зовнішня реклама  
• друкована реклама  
• фірмовий стиль  
• інтернет-реклама  
• проект рекламної кампанії  
• POS-матеріали  

Журі: 
• ректор КНТЕУ 
• фахівці-експерти з реклами 
• топ-менеджери торговельних мереж 
• представники навчальних закладів України 

 

Учасники: студенти КНТЕУ   
13.40                                                                                                         Актова зала корпусу Д  

 Відкрита лекція                                                     

 «Стратегія «omni-channel» –  
сучасна філософія управління роздрібним бізнесом» 
 
 

Головний контент заходу: удосконалення стратегії комунікації  
з покупцями підприємств торгівлі 
Проблеми до обговорення: 

•  хто такі «omni»-покупці; 
•  «omni»-трансформація – інтеграція всіх каналів збуту та комунікацій; 
•  структура «omni»-компаній; 
•  переваги впровадження «omni-channel». 

Лектор:  Артем Шлапак, керівник RetailIndustryForum  
Учасники:  викладачі, аспіранти, магістри 



15.15                                                                                                                                         А-119 

Відкрита лекція-дискусія                                                                                                                                                                                                                                         

«Європейська практика формування свідомого вибору 

споживачів якісних товарів та послуг»  
 

Головний контент заходу:  

Лектор:  Хенріх Данусевич 

радник Європейської комісії, президент  Латвійської торговельної асоціації 
Учасники:  викладачі, аспіранти, магістри 
 

 З А         О К Р Е М О Ю        П Р О Г Р А М О Ю 

ЗАХОДИ: Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів» 
                   Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС» 
                   ЕКО-клубу КНТЕУ 
Експозиції: 

Наукових і методичних видань, патентів,  бібліотеки наукових раритетів, 
розробок  науковців, робіт переможців Всеукраїнського конкурсу торговельної 
реклами, Всеукраїнського руху  «Молодь за права споживачів», центру 
розвитку кар’єри, трансферу технологій та програм MBА  

Координатор заходів - Притульська Наталія Володимирівна 
Контакти:  +38 (044) 531-49-32,  e-mail: pritulska@knteu.kiev.ua 

м. Київ, вул. Кіото, 19 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ У РОЗРОБЦІ 

 

СЛІДКУЙТЕ ЗА ЗМІНАМИ 


