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КОНСУМЕРСЬКИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ 

Фестиваль є платформою для об’єднання зусиль представників 

органів державної  влади, громадських організацій, бізнесу, 

наукових та освітніх установ з метою привернення уваги 

суспільства до проблем захисту прав споживачів, формування 

європейських цінностей та забезпечення високих стандартів 

якості життя, виробництва товарів і надання послуг. 

Візьміть участь у заходах фестивалю та приєднайтеся до 

консумерського руху України, ставши частиною споживчої 

спільноти, небайдужої до проблем споживачів. 

 

Назва заходу 

 

 

Аудиторія 

 

 

Модератор 

Бліц-інфо «Знай свої права!» 

уточнюється 

Антюшко Д.П., доцент кафедри 

товарознавства, управління 

безпечністю та якістю  

Воркшоп 

«Читаємо маркування» 

Бабій О.В., доцент кафедри 

товарознавства, управління 

безпечністю та якістю 

Тренінг 

«Жертва краси» 

Шульга О.С. доцент кафедри 

товарознавства та митної срави 

Воркшоп 

«Стань фінансовим генієм» 

Маслова Н.О. доцент кафедри 

банківської справи 

Майстер-клас «Замовляй 

віртуально 

– захищайся реально» 

Генералов О.О. доцент кафедри 

міжнародних економічних відносин 

Лекція-дискусія 

«Шкідливий та корисний fast 

food: міфи та реалії» 

Гончар Ю.М. завідувач 

спецлабораторії кафедри технології і 

організації ресторанного господарства 

Best Consumer Fest 2020 Компанец К. А. - доцент кафедри 

готельно-ресторанного бізнесу 

Бліц-інфо «Безпека 

харчування: будь уважним 

споживач!» 

Литвиненко Т.Є. - доцент кафедри 

технології і організації ресторанного 

господарства 

Тренінг 
«Самооцінка споживача послуг» 

Волобуєв М.І. - доцент кафедри 

менеджменту 

Тренінг 
«Побудуй кар’єру сьогодні!» 

Миколайчук І.П. - доцент кафедри 

менеджменту 

Майстер-клас «Мистецтво вести 

дискусію» 

Кандагура К.С. - доцент кафедри 

менеджменту 

Майстер-клас «Споживач, будь Рибак Р.І. - старший викладач кафедри 



уважний!» економіки та фінансів підприємства 

Майстер-клас «Людина і 

громадянин в системі публічного 

управління» 
 

Н.В. Мірко - доцент кафедри публічного 

управління та адміністрування 

Майстер-клас «Психологія 

торгівлі» 

Корольчук М.С. завідувач кафедри 

психології 

Виїзні заходи 

Майстер-клас «Моє перше 

резюме» 
СЗОШ № 325 

Волобуєв М.І. - доцент кафедри 

менеджменту 

Показовий виступ 

«Консюмерський фестиваль 

КНТЕУ 2020» 

Козелецька 

гімназія № 1 

Козелецька 

школа №3 

(Чернігівська 

область) 

Мельник В.В.- доцент кафедри економіки та 

фінансів підприємства  

Бліц-інфо «Конкурентна 

боротьба без правил: як 

споживачу не стати жертвою» 

Ліцей 

«Наукова 

зміна» 

Поліванов В. Є. - доцент кафедри 

економічної теорії та конкурентної 

політики 

Майстер-клас «ПроCHECKай 

чек!» 
СЗОШ 160 м. 

Києва 

Фреюк О. В., асистент кафедри 

торговельного підприємництва та 

логістики 

Хакатон  Consumer Hack 

 «#Споживай розумно разом з 

КНТЕУ» 

уточнюється Файвішенко Д.С.  доцент кафедри 

журналістики та реклами 

Майстер-клас «Лайфхаки 

споживача» 

Приймук О. Р., доцент кафедри 

торговельного підприємництва та 

логістики 

Воркшоп 

«Смертельна енергія» 

Бабій О.В., доцент кафедри 

товарознавства, управління 

безпечністю та якістю 
 


