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Реєстрація учасників

Підбиття підсумків

9.00-09.30

9.30

09.30-10.30

10.30-11.00

11.00-13.00

13.00-13.30

13.30 Урочисте закриття форуму, неформальне спілкування та нетворкінг (університетське кафе)

Офіційне відкриття  (конференц-зал І корпусу КНЕУ)
Вступне слово ректора університету академіка Анатолія Павленка 
Пленарне засідання (конференц-зал, доповіді та їх обговорення)
Модератор: Дмитро Лук’яненко, перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи КНЕУ
Спікери: Анна Чепурна, Головний корпоративний менеджер із навчання персоналу компанії Nestlé в Україні та Молдові, «Альянс заради
молоді»: задачі та практичні рішення бізнесу в сфері зайнятості молоді 
Валерій Кушніренко, директор Департаменту управління персоналом, Страхова група «PZU Україна», «Соціальна відповідальність бізнесу
як чинник формування якісного кадрового потенціалу страхового ринку України. Досвід партнерства Страхової групи «PZU Україна» та
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»
Вадим Березовик, голова правління «Комерційного індустріального банку», «Актуальність співпраці бізнес-середовища, професійних асо-
ціацій та внз»
Олег Чернобай, президент Асоціації адвокатів України,  «Наука – бізнес: комерціалізація наукових розробок»
Андрій Федорченко, директор Центру корпоративних зв’язків КНЕУ
Урочисте нагородження випускників КНЕУ за активну співпрацю з університетом

Кава-брейк

Панельні дискусії 

1. Партнерство університету та бізнесу як інститут забезпечення економічної модернізації та євроінтеграції України (конференц-зал І корпусу КНЕУ)

Модератори:Олександр Дима, заступник декана факультету управління персоналом та маркетингу КНЕУ
Андрій Гонта, директор консалтингової компанії BFSE LLC

Спікери:Андрій Гонта, директор консалтингової компанії BFSE LLC, «Фінансові інструменти  стимулювання сталого економічного розвитку»
Ханс-Дітріх Хаазіс, професор Університету м. Бремен, Німеччина, «Resource efficiency in logistics clusters»
Ірина Довбищук, професор Університету м. Бремен, Німеччина, «Sustainable development & Ways of Triple-Helix  Collaboration»
Олександр Данько, University and Government Relations Coordinator, IBM Academic Initiative, «Smarter Cities: сталий розвиток міст через лідерство та інновації»
Костянтин Таранець, Старший консультант, Послуги в галузі чистих технологій та сталого розвитку,  ТОВ «Ернст енд Янг», «Огляд практик підвищення
енергетичної ефективності в країнах СНД – практичні результати дослідження EY»
Андрій Кітура, Старший консультант, Послуги в галузі чистих технологій та сталого розвитку, ТОВ «Ернст енд Янг», «Внесок банківського сектору у
сталий розвиток: відповідальне фінансування»
Геннадій Радченко, директор з корпоративних питань Nestle, «Розбудова локальної мережі постачання компанії в  контексті сталого розвитку»
Наталя Гаврилюк, головний спеціаліст відділу з розвитку бізнесу КПМГ в Україні, «Соціальний звіт КПМГ як приклад з практики для використання у на-
вчальному процесі»
Олександр Сущенко, Наукове товариство КНЕУ, «Practical Aspects of Universities and Businesses  Cooperation: Environmental Finance School and KNEU Sus-
tainable iHub»
Олена Щербина, голова Комітету Екопарк, Європейська Бізнес Асоціація, «Презентація Інноваційного Екопарку «Нивки»

2. Сучасні формати сертифікаційних програм: професійні потреби та практика КНЕУ: (ауд. 334 І корпусу КНЕУ)

Модератори: Денис Гризоглазов, директор Інституту підвищення кваліфікації КНЕУ ім. В. Гетьмана
Ася Савченко – менеджер із навчання компанії Auchan

Спікери: Іван Нестеренко, голова  Аудиторської палати України, «Напрями співпраці Аудиторської палати України та вищих навчальних закладів у процесі
сертифікації аудиторів»
Наталія Бондаренко, начальник управління персоналом Baker Tilly, «Додаткові освітні програми як перевага у працевлаштуванні студентів» 
Любов Білязе, виконавчий директор УАСБА, «Роль профессиональных сертификаций в развитии бухгалтерской профессии»
Степан Максимов, голова Асоціації фахівців оцінки, «Роль саморегулівних організацій в розвитку освітніх сертифікаційних програм у сфері оціночного бізнесу»
Баріда Надія, доцент кафедри банківської справи КНЕУ ім. В. Гетьмана,  «Кваліфікація "оцінювач майна" та її роль у підготовці студентів за спеціальністю
"Фінанси і  кредит" (досвід КЕФ)»
Євгенія Чиєсова, координатор програм для ВНЗ, Корпорація Парус, «Програмне забезпечення Корпорації ПАРУС в підготовці спеціалістів»
Віталій Паздрій, генеральний директор Компанії Інтелектуальних Технологій, «Система оцінки економічних й управлінських компетентностей як крок до
єдиного підходу оцінки умінь магістрів і майбутніх працівників»

3. Випускники – стратегічні партнери розвитку освітньої та підприємницької діяльності: (ауд. 353 І корпусу КНЕУ)

Модератори: Володимир Яценко, генеральний продюсер «LimeLiteStudio»
Ірина Кулага, заступник директора Інституту бізнес-освіти КНЕУ
Богдан Кудрицький, МГО «Асоціація випускників КНЕУ»

Спікери: Роман Гуменюк, начальник відділу  контролю за виконанням бюджету, АТ "Ощадбанк", «Партнерство випускників та університету як запорука
розвитку держави» 
Сергій Захарін, професор Київського національного лінгвістичного університету,  «Взаємодія бізнесових структур та асоціацій випускників університету:
перспективні інструменти»»
Руслан Масненький, чартерний маркетолог, ТОВ «Бішофіт Україна», «Практичний досвід “The chartered institute of marketing”»
Ольга Криворучко, голова  Студентської академічної ради  ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», «Напрями співпраці випускників і КНЕУ: погляд студентів»
Галина Махова, доцент кафедри стратегії підприємств  ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», «Досвід створення та напрями розвитку асоціації випуск-
ників ФЕтаУ»
Богдан Кудрицький в.о. виконавчого директора МГО МАВ «Асоціація випускників КНЕУ», «Місце і роль Асоціації випускників КНЕУ в організації співпраці
випускників та  університету»

4.  Платформа студентського краудсорсингу: (ауд. 265 І корпусу КНЕУ)

Модератори: Володимир Швець, директор центру працевлаштування «Імпульс»,
Вероніка Верба, директор Інституту управлінського консультування  КНЕУ

Спікери: Олександр Лисовець, директор департаменту розвитку мережі ТОВ «Нова Пошта», «Консалтингові студентські проекти – очікування і реалії
реалізації»
Олена Прендзевська, фінансовий директор, ТОВ «Промкабель-Електрика», «Передумови успішного стажування на підприємстві: погляд роботодавця»
Максим Туз, член спостережної ради ПрАТ “СК “Арсенал Страхування”, «Стажування як інструмент відбору персоналу» 
Андрій Гонта, директор, консалтингова компанія BFSE, «Міжвузівські проектні команди: фактори успішної реалізації»

ІНФОРМАЦІЙНІ 
ПАРТНЕРИ

®

®

Дата проведення: 11.06.2015 року Час: 09:00 – 14:00
Місце проведення: конференц-зал І корпусу КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, 

просп. Перемоги, 54/1, м. Київ, Україна
Більш детальну інформацію розміщено на сайті 

WWW.kneu.edu.ua

Третій  міжнародний бізнес-форум

«Наука – бізнес – освіта: стратегічне партнерство»
11 червня 2015 року

БІЗНЕС 
ПАРТНЕРИ:


