
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ  

КОНСУМЕРСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ «ЧАС ДІЯТИ!» 

12-20 БЕРЕЗНЯ 2015 р. 

1 2   б е р е з н я   2 0 1 5  р. 

13.00 

ауд. 

 А-227 

 

Старт  заходів  до Всесвітнього  

дня прав споживачів,   

VІІ Консумерського фестивалю  

Виступи представників міжнародних та українських 

організацій консумерського руху 

1 2 – 1 9  б е р е з н я   2 0 1 5 р. 

09.00-
13.00 

 

VІІ Консумерський фестиваль 
Просвітницькі заходи   

в шкільних закладах освіти    

 

 

 

Проведення майстер-класів за участю Всеукраїнського 

руху «Молодь за права споживачів», активістів 

Молодіжного центру «ОСА», ВФС «ПУЛЬС», Наукового 

товариства КНТЕУ, торговельних та виробничих  

асоціацій, Юридичної клініки «Центр правового захисту», 

студентів та  науковців КНТЕУ 

Заходи в школах 

Бліц-інфо  
«Смертельна енергія»  

Дізнайся всю правду про енергетичні напої. Чи справді вони 
стимулюють роботу мозку, додають сил та енергії? 

Майстер-клас  
«А тобі смакує підробка?» 

Навчися використовувати методи визначення фальсифікованих 
продуктів, які кожен з легкістю може відтворити вдома 

Майстер-клас  
«Читаємо маркування» 

Пересічний споживач може розшифрувати лише 50 % всієї 
інформації, що міститься на маркуванні товарів. Майстер-клас 
дозволить заглянути за грані символів і відкриє світ знаків, 
позначень та зображень, що приховують інформацію про товар 

Бліц-інфо  
«Заборона куріння  
у громадських місцях» 

Набридло бути пасивним курцем?  
Навчись захищати свої права «на чисте повітря» 

Майстер-клас  
«Споживай ЕКОлогічно!» 

Навчися заощаджувати і залишатися здоровим  
з турботою про екологію 

Майстер-клас  
«Захисти себе сам» 

Тебе навчать, що роботи, коли твої права порушуються,  
як грамотно аргументувати свої вимоги та куди звертатися 

Майстер-клас  
«Наші гроші – наші права» 

Дізнайся як зберегти свої заощадження 

Ворк-шоп  
«Недобросовісна реклама» 

Виробник знає, як зробити вибір за тебе.  
Навчись не попадатись «на гачок» 

Тренінг  
«Зупини синдром шопоголіка»  

Психологи говорять про шопоголізм, як про залежність.  
Вона створює ілюзію, що через придбання брендових речей зникає 
проблема самотності і життя стає більш сповненим та цікавим.  
Як лікувати її симптоми і не допустити епідемії ви дізнаєтесь  
на бліц-інфо 

Бліц-інфо 
«Споживай розумно» 

Ми розповімо Вам які продукти бажано виключити з раціону, 
а якими його урізноманітнити 

Бліц-інфо  
«Вегетаріанство:за та проти» 

Вегетаріанці і м’ясоїди: два погляди на реальність 

Бліц-інфо  
«Соціальна  
відповідальність бізнесу» 

Проведені дослідження показали, що за рівних умов споживачі 
віддають перевагу тим виробникам товарів та послуг, які словом і 
ділом проявляють турботу про соціальні аспекти розвитку 
суспільства 

Арт-постановка  
«Боротьба з корупцією  
як захист прав споживачів» 

Боротьба з корупцією: що потрібно знати й вимагати кожному 



 

Оголошуються конкурси Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів 
і молодих вчених, ЕКО-клубу КНТЕУ та руху «Молодь за права споживачів»: 

 

•  «Зона вільної торгівлі» – конкурс презентацій європейських та українських 
брендових товарів;  

•  «Перспективи розвитку торгівлі в Україні в умовах євроінтеграції» – есе 
іноземною мовою;  

•  «Екологічно-відповідальна мережа побутової техніки та електроніки» – 
дослідження ступеня використання ЕКО-стандартів торговельними мережами при 
обслуговуванні споживачів. 

• «Споживач, захисти себе сам!» Номінації: есе, фотографія або малюнок,          
відео-ролік, пісня. 

 
Підведення підсумків – 20 березня 2015 р. о 13.00 в ауд. А-227 

 

      1 6 - 1 7  б е р е з н я    2 0 1 5  р. 

10.00-

11.00 

 

ауд. 

Б-211 

 

12.40 

 

13.30 

 

 

 

15.00 

Науково-практична конференція  

«Актуальні проблеми товарознавства і торговельного підприємництва» 

Пленарне засідання 

Робота секцій: 

 Правові аспекти захисту  

    прав споживачів 

 Якість та безпечність товарів 

 Консумерські проблеми  

    ринку послуг 

 Інформування споживачів 

 Екологія і споживач 

Підведення підсумків 

Учасники: студенти, аспіранти, викладачі КНТЕУ,  

інших вищих навчальних закладів України та світу, 

Мінекономрозвитку України, Держспоживінспекція 

України, громадські організації споживачів 

 

  

18  б е р е з н я    2 0 1 5  р. 

10.00 

ауд. 

 А-227 

Тренінг від спеціалістів 

національного екологічного 

центру України 

Дізнайся які екологічні права ти маєш та що робити  

у разі їх порушення 

18.00 

Гурто-

житок  

№ 4 

Кінопокази  
Побач та оціни конкурсні роботи на сучасну 

консумерську та екологічну тематики 

19   б е р е з н я    2 0 1 5  р. 

13.00 

Гранд-

хол 

Акція «Геть куріння –  

ми за здорове покоління» 

Дізнайся про історію та географію поширення 

тютюнопаління, фізіологічні процеси та наслідки куріння, 

цікаві факти про рекламу та антирекламу цигарок 

2 0   б е р е з н я    2 0 1 5  р. 

13.00 

ауд. 

А-227 

Підведення підсумків  

Нагородження учасників  

За участю:  Мінекономрозвитку України,  

міжнародних експертів, Держспоживінспекції 

України,  ВФС «Пульс», громадських організацій 

споживачів, представників бізнес-структур 


