
ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: ГЛОБАЛЬНИЙ ВИМІР 
Інформаційна, аналітична, практична, наукова, дискусійна громадська платформа 

партнерства 
ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 

29 жовтня-26 листопада 2020 року, КНТЕУ 

29 -30 жовтня 
Міжнародна конференція  «Соціально-економічні виміри 
євроінтеграційних процесів: тенденції, виклики, 
перспективи» 
Організатори конференції: Київський національний 
торговельно-економічний університет та Українська асоціація 
викладачів і дослідників європейської інтеграції 
Учасники:   представники бізнесу, громадських організацій , 
викладачі, аспіранти, студенти  

3 листопада 
9:00 Всеукраїнська акція   «Детінізація - це цивілізація» 
4 листопада 

15:00 
Майстер-клас: «Інноваційна діяльність підприємств України 
з використанням сучасного програмного забезпечення» 
Спікер: Кольцов Михайло, тренер з продукту «YouControl» 

5 листопада 
Лекція-брифінг «Фітнес-харчування та принципи 
дієтетики»  
Спікер: Сластін Владислав, президент Ліги фітнес-дієтологів 
та нутриціологів України, сертифікований лікар-дієтолог МОЗ 
України  

6 листопада 
Лекція-воркшоп  «Персоніфікований сервіс у 
ресторанному бізнесі»  
Спікер: Вікторія Дубчак, тренер-методист,  бізнес-
консультант з впровадження стандартів  сервісу та продаж, 
управлінський консалтінг  

11 листопада 
Лекція-брифінг  «Міжкультурні комунікації: принципи, 
технології,  результат»  
Спікер: Нагорняк Ірина Іллівна, фахівець з готельно-
ресторанного бізнесу готелю «Aloft Кiev»  

2 пара 

Круглий стіл 
«Зона вільної торгівлі Україна – ЄС у парадигмі світової 
геополітики»  
Модератор: Губицький Л.В., к. і. н., доцент кафедри філософії, 
соціології  та політології 
Учасники: представники бізнесу, громадських організацій , 
викладачі, аспіранти, студенти 

12 листопада 

knute.edu.ua/file/MjIxNw==/a382a530a3e967a31b811f1e2c0e33c8.pdf


 

Лекція-семінар «Сервісні стратегії: італійські традиції 
обслуговування»  
Спікер: Брешиа Паоло,  президент UCM Italy, 
Асоціація UCMItaly, Італія  

2 пара 

Майстер-клас «Особливості ведення зовнішньоекономічної 
діяльності резидентами України», TEAMS 
Модератор: Мельниченко Р.В., к. ю. н., адвокат,  доцент 
кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу 

11:30 

Дебати «Світова торгівля: тенденції, перспективи, виклики» 
Модератори: Тесленко Н.О. к.ф.н., доцент кафедри сучасних 
європейських мов,  
Учасники: науковий сектор ФМТП. 

13:50 

Веб-лекція :  «Ритейл в умовах карантину: проблеми та 
можливості» 
 
ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» 
Спікери: Образцова Тетяна, директор по персоналу ТЦ 
"Ашан Rive Gauche", Ященко Дмитро, директор по 
персоналу ТЦ "Ашан Чернігівська" 
Учасники:  викладачі, студенти КНТЕУ 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/4956540020?pwd= 
MHBhM2N3NWJBUVhFemlpeDhsZEI0QT09 
 
Идентификатор конференции: 495 654 0020 
Код доступа: 857355 

15 листопада 

 Старт VIII Всеукраїнського студентського конкурсу 
торговельної реклами 

17 листопада 

10:00 

Майстер-клас «Класичні механіки consumer promo» 
Спікери: Корняга Юлія, старший копірайтер, Логвіненко 
Олександра Account Director рекламної агенції « Mullenlowe 
Adventa» 
Учасники: викладачі, аспіранти, студенти  КНТЕУ 

18:30 

Майстер-клас «Генерація бізнес-ідеї» 
Модератор: Савич О.П., д.е.н., доц., директор «Нексус 
Автомотів Україна». 
Учасники: студенти освітнього ступеня «магістр» спеціалізацій 
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 
«Міжнародний менеджмент» 

18 листопада 

10:00 
Навчальний тренінг «Концепція HACCP: принципи та 
алгоритм запровадження» за ініціативи проекту «Зміцнення 
позицій НГО у регіонах як учасників реформування системи 



забезпечення безпеки харчової продукції, спрямованого на 
подолання корупції» програми  міжнародної допомоги «The 
MATRA Programme» (Нідерланди) та Громадської школи дієвих 
практик ЄС «CISEP» Інституту Європейської політики 
(Німеччина)   
Спікер: Мотузка Юлія Миколаївна, завідувач кафедри 
товарознавства, управління безпечністю та якістю КНТЕУ 

Учасники: студенти освітнього ступеня «бакалавр», «магістр» 
освітніх програм «Категорійний менеджмент у ритейлі», 
«Товарознавство та комерційна логістика» «Управління 
безпечністю та якістю товарів». 

17:00 Лекція «Актуальні питання страхування ЗЕД»  
Лектор: Горельцев А.В., ПрАТ СК «Ультра» 

19 листопада 

 

Веб-лекція «Сучасні реалії підприємства роздрібної торгівлі 
ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» 
Спікер: Савченко Ася, менеджер з персоналу  
Учасники: викладачі, аспіранти, студенти  КНТЕУ 

17:00 

Лекція «Переміщення товарів під митним контролем» 
Лектор Пахомов О.В., заступник начальника відділу митного 
оформлення № 2 митного поста «Східний» Київської міської 
митниці ДФС України 

20 листопада 

15:00 

Круглий стіл «Конкурентоспроможність підприємств 
торгівлі: сучасні реалії та стратегічні прогнози» 
Модератор: П’ятницька Галина, професор кафедри менеджменту  
КНТЕУ 
Учасники: представники бізнесу,   викладачі, аспіранти, 
студенти КНТЕУ 

23 листопада 

5 пара 

Вебінар «Global Trade: Goals and Growth» 
Модератори: Нипадимка А.С. д ф.з галузі «Гуманітарні 
науки.Філософія», старший викладач кафедри сучасних 
європейських мов,  
Шумейко Н. В.к.п.н., старший викладач кафедри сучасних 
європейських мов 

24 листопада 

 Онлайн-виставка робіт учасників  VIII Всеукраїнського 
студентського конкурсу торговельної реклами 

3 пара 

Лекція-дискусія «Нова політика ЄС у сфері захисту прав 
споживачів: що очікує українське законодавство»,  
Модератор: Мазаракі Н.А. , д.ю.н., доцент, завідувач кафедри 
міжнародного, цивільного та комерційного права 

25 листопада 

 Оголошення переможців   VIII Всеукраїнського 
студентського конкурсу торговельної реклами 



 

26 листопада 

 

Всеукраїнський студентський конкурс бізнес-проєктів 
«Бізнес-трамплін» 
Учасники: представники бізнесу, громадських організацій, 
молодіжних організацій, викладачі, аспіранти, студенти 

27 листопада 

16:00 
Лекція-бесіда «Особливості обліку імпорту та експорту» 
Лектор: Саюн А.О., к.е.н., доцент, фінансовий директор ТОВ з 
іноземними інвестиціями «Салатейра» 


