
 
Є В Р О П Е Й С Ь К І    Д Н І   Т О Р Г І В Л І  

Інформаційна, аналітична, практична, наукова, дискусійна громадська платформа партнерства 

 

ПРОГРАМА ЗАХОДІВ 

7 – 24 листопада 2018 року, КНТЕУ 

 

 07 листопада (середа) 

09:00 
Фінал VІ Всеукраїнського студентського конкурсу торговельної 

реклами 

Експозиція робіт в Галереї А-Б триватиме до 20 листопада 2018 року 

08 листопада (четвер) 

08:20 
А-427 

Відкрита лекція «Організація міжнародних залізничних перевезень» 

Спікер: Муринім Михайло, фахівець ТОВ «Карго-експрес» 

08:20 
А-409а 

Семінар-практикум «Lean management»  

Модератор: к.е.н., доц. Бегларашвілі О. П. 

Учасники: викладачі, аспіранти, студенти  

15:00 
Гранд-хол 
корпусу А 

Відзначення переможців VІ Всеукраїнського студентського конкурсу 

торговельної реклами 

09-10 листопада (п’ятниця-субота) 

10:30 
Конгрес-

Центр 

НОВАЦІЇ В СТАНДАРТАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ 

ГАЛУЗІ 

 

Другий міжнародний освітній Форум для викладачів іноземної мови  

«Партнери в навчанні і викладанні» 

 

Головний контент заходу: сучасні тенденції у сфері навчання та 

викладання.  

Учасники: представники Міністерства освіти і науки України, 

представництво освітньої компанії «Пірсон», «Дінтернал Ед’юкейшн» та 

Міжнародний екзаменаційний центр ILAC, відомі міжнародні фахівці, 

вчені, дослідники та автори матеріалів з різних аспектів викладання 

англійської мови 

13 листопада (вівторок) 

11:50 

А-409а 

Семінар-практикум «Особливості проектування торговельних 

об’єктів в різних країнах світу»  

 

Модератор: д.е.н., доц., завідувач кафедри  

торговельного підприємництва та логістики Ільченко Н. Б. 

Учасники: викладачі, аспіранти, студенти  

14 листопада (середа) 

10:00 

Б-209 

КРАЩІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПРАКТИКИ 

Семінар-практикум «Розвиток європейських сирних традицій на 

теренах України» 

Спікер: Деніс Прімагі, компанія «Сирне королівство» 

Учасники:  викладачі, студенти  

15 листопада (четвер) 

10:00  
Д-221 

Міжнародна науково-практична конференція "Глобальні імперативи 

розвитку бізнесу та права" 

 

Головний контент заходу: висвітлення актуальних питань розвитку 

бізнесу та права в умовах трансформації глобального простору в Україні і 



світі; імплементація міжнародного досвіду формування сприятливого 

середовища ведення бізнесу у вітчизняну практику; узагальнення 

національного досвіду створення правової та організаційної бази безпеки 

бізнесу; окреслення напрямів розвитку міжнародного економічного 

співробітництва; встановлення контактів між представниками вітчизняної і 

зарубіжної науки. 

Організатори: КНТЕУ (Київ, Україна), Університет Казимира Великого 

(Бидгощ, Польща), Вільнюський Університет (Вільнюс, Литва),  

Університет ім. Матея Бела (Банська Бистриця, Словаччина) 

11:00 

KNUTE HUB 

Освітній проект «Business2Student» - прямі поставки унікального 

бізнес-досвіду студентами 

Майстер-клас: «Секретные дворики репутации» 

 

Спікер: Юлія Бевзенко, менеджер Києва 

 

Модератор: Наталія Дмитренко, засновниця проекту та маркетинг-

директор компанії Arricano 

 

Кращі європейські торговельні практики 

 

Освітній проект «MESH BUSINESS COURSE» 

Master Class #3 

 

Ментори: Олена Євдоченко, к.е.н., експерт міжнародного рівня; Валерій 

Максимчук, директор тренінгової компанії «Network Consulting Group» та 

засновник «Academy of Leadership Development» 

 

20 листопада (вівторок) 

09:30 

 

Круглий стіл «Актуальні питання підготовки кадрів сфери туризму» 

 

Учасники: представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України, ДП «УкрНДНЦ», ГС «Всеукраїнська асоціація гідів», Української 

асоціації активного та екологічного туризму, Всеукраїнської профспілки 

«Союз професіоналів СПА, готелів та велнес-курортів України», 

роботодавці,  науковці, аспіранти, викладачі, студенти  

21 листопада (середа) 

10:00 
 

Дискусійна платформа студентів та молодих вчених «Захист прав 
споживачів фінансових послуг: проблеми та шляхи їх вирішення» 
 
Головний контент заходу: обговорення сучасних тенденцій та перспектив 
формування системи захисту прав споживачів фінансових послуг, 
дослідження проблем фінансової поведінки споживачів 
 
Організатори: КНТЕУ, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
 

11:30 
А-409 

КРАЩІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПРАКТИКИ  

 
Відкрита лекція «Корпоративна соціальна відповідальність компанії 
«Ашан» 
 
Спікер: Ольга Бойко, Злата Костюк, Наталія Буглак 

13:30 
А-409 

Відкрита лекція «Інновації в «Ашан» 
Спікер: Олексій Хахалєв 



22 листопада (четвер) 

13:30 
Д-221 

Всеукраїнський круглий стіл «Конкурентоспроможність підприємств 
торгівлі: сучасні реалії та стратегічні прогнози» 
 
Головний контент заходу: поширення прогресивного досвіду та пошук 
нових шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств торгівлі, 
активізації їх інноваційної діяльності, визначення стратегічних перспектив 
розвитку в умовах економічної та геополітичної нестабільності, розвитку 
співпраці закладів освіти з бізнесом, громадськими організаціями, 
державними установами України. 
 
Модератор: д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту Бай С. І. 

13:30 
Б-205 

КРАЩІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ТОРГОВЕЛЬНІ ПРАКТИКИ  

 
Відкрита лекція «Розвиток компанії L’Оreal у сучасному світі змін» 
 
Спікер: Марк Савчук, генеральний директор «L’Оreal Україна» 

 

Оголошення лауреатів Всеукраїнського конкурсу студентських 

науково-популярних есе «Трансформація сучасної світосистеми» 

Організатори: КНТЕУ, Українська асоціація зовнішньої політики 

 

23 листопада ( п’ятниця ) 

09:00 

Конгрес-

Центр 

Креатив-батл «Рекламний полігон» 

Організатори: 

Спілка рекламістів України, Міжнародний професійний журнал 

«Маркетинг і реклама»,КНТЕУ  

10:00 
Д-221 

Конференція «Бренд-менеджмент: маркетингові технології» 
Головний контент заходу: обговорення економічних та організаційних 

проблем розвитку бренд-менеджменту в Україні та світі, пошук шляхів 

інтеграції теорії та практики бренд-менеджменту 

Учасники:  керівники провідних роздрібних підприємств, спеціалісти з 

бренд-менеджменту, маркетингу, науковці, аспіранти, студенти  

11:00 
Конгрес-

Центр 

14-й Український студентський фестиваль реклами 
Експозиція робіт в Галереї А-В триватиме до 24 листопада 2018 року 
 
Організатори: Спілка рекламістів України, Міжнародний професійний 
журнал «Маркетинг і реклама»,  КНТЕУ 

24 листопада (субота) 

11:00-13:30 
Конгрес-

Центр 

НОВАЦІЇ В СТАНДАРТАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ 

ГАЛУЗІ 
 
Інтегрована ступенева торговельна освіта: від школи до університету  
День відкритих дверей КНТЕУ  

13:30 

Публічний захист робіт з шорт-листа креатив-баттлу «Рекламний Полігон»  

Організатори: КНТЕУ, Спілка рекламістів України, Міжнародний 

професійний журнал «Маркетинг і реклама» 

17:00 

Підведення підсумків креатив-баттлу «Рекламний Полігон» 

 

Організатори: КНТЕУ, Спілка рекламістів України, Міжнародний 

професійний журнал «Маркетинг і реклама» 

 


