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VI МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ

«НАУКА-БІЗНЕС-ОСВІТА:
СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО»

9:30 - 10:30
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

конференц-зал, І корпус КНЕУ, пр. Перемоги, 54/1
•
•
•
•
•

Вступне слово. Дмитро Лук’яненко,  ректор КНЕУ ім. В. Гетьмана
Місце неформальної освіти в освітньому просторі: погляд держави. Олег Шаров, генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН України
Неформальна освіта - погляд роботодавця та викладача. Юлія Плієва, партнер та генеральний директор Apple
Consulting®, викладач Києво-Могилянської Бізнес Школи, автор курсів порталу Prometheus
Довгострокове партнерство у розвитку освітніх проектів: досвід факультету маркетингу. Олександр Дима, професор кафедри комерційної діяльності і логістики КНЕУ ім. В. Гетьмана
Роль університетів у формуванні підприємницької екосистеми: світовий досвід. Андрій Заікін, засновник всеукраїнської мережі академічних інкубаторів YEP
11:00 – 13:00
ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ

«Зелена економіка - платформа для взаємодії бізнесу та університету»
ауд. 353, І корпус КНЕУ
Теми для обговорення:
• Як “Дорожня карта для зелених фінансів в Україні” може поєднати інтереси бізнесу та університетів?  
• Чи можуть університети надавати якісні консалтингові послуги у сфері зеленої економіки?
• Як ефективно поєднати практичний досвід і знання в “Школі зеленого бізнесу”?
Модератор:
Олександр Сущенко
Центр дослідження довкілля Гельмгольца, м. Лейпциг, КНЕУ ім. В.Гетьмана
Спікери:
Станіслав Ігнатьєв
засновник Харківського енергетичного кластера
Марія Колос
аналітик Thomson Reuters-Point Carbon
Андрій Фролов
заступник начальника Управління реформування сфери енергоефективності та енергозбереження
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження
Максим Бабаєв
консультант департаменту корпоративних послуг Baker Tilly Ukraine
«Формальна та неформальна освіта: виклики для університетів та бізнесу»
ауд. 263, І корпус КНЕУ
Теми для обговорення:
• Що таке неформальна освіта і як вона вписується в загальну концепцію освіти через все життя?
• Яку цінність та користь від неформальної освіти бачить для себе корпоративний бізнес?
• Як вписати неформальну освіту в університетський простір?
• Чи насправді оn-line платформи неформальної освіти конкурують з університетською освітою?
• Формальна і неформальна освіта та гроші: як оптимально розподілити бюджет?
Модератор:
Юлія Плієва
Партнер та генеральний директор Apple Consulting®, викладач Києво-Могилянської
Бізнес Школи, автор курсів порталу Prometheus
Спікери:
Андрій Мельник
співзасновник перекладацької компанії «Профпереклад», засновник Клубу мислення
Остап Стасів
керівник проекту ВУМ on-line, співзасновник ГО "Відкритий університет Майдану"
Лілія Гапонюк
керівник відділу з управління персоналом компанії «LetyShops»
Анна Різніченко
куратор off-line напряму освітнього проекту «Вища Школа Комунікацій», сертифікований спеціаліст з
профорієнтації дорослих і підлітків

Денис Ліфінцев
куратор профорієнтаційної програми для школярів, доцент кафедри менеджменту КНЕУ
ім. В. Гетьмана
Інна Косорига
співзасновник та керуючий партнер компанії IVA.MICE, співзасновник проекту
HR to Business
Ольга Сафіна
віце-президент з комунікацій компанії Innovecs, куратор проектів FEDORIV HUB, UNIT.City, Chasopys
«HR-сертифікація в Україні: потреби бізнесу vs можливості освіти»
ауд. 325, І корпус КНЕУ
Теми для обговорення:
• Чи потребує бізнес сертифікованих НR-менеджерів?
• Які міжнародні сертифікаційні програми є популярними в професійній НR-спільноті?
• Чи є доцільним створення української сертифікаційної програми?
• Якою може бути роль університетів у процесах НR-сертифікації?
Модератори:
Катерина Роюк
HR-директор LENAL, ToP фасилітатор
Олена Кир’янова
доцент кафедри управління персоналом та економіки праці КНЕУ ім. В. Гетьмана, бізнес-тренер
Спікери:
Анна Яременко
експерт з довгострокових програм розвитку Академії ДТЕК
Антон Михеєв
консультант People Advisory Services EY в Україні
Інна Степаненко
проектний HR-менеджер компанії ANCOR
Ольга Ольшевська
директор з персоналу ТОВ “Віст Груп”
Максим Кобец
менеджер з навчання та розвитку персоналу АТ “Укргазвидобування”
Марина Тарариєва
менеджер з персоналу ВіДі АвтоСіті
Людмила Павлова
менеджер з персоналу ТОВ “Метінвест холдинг”
«Навчання підприємництву в університеті – міф чи реальність?»
ауд. 246, І корпус КНЕУ
Теми для обговорення:
• Чи можливо розвинути підприємницькі навички в університеті?
• Як розпочати власну справу під час навчання в університеті?
• Де підприємцю-початківцю знайти свого бізнес-ангела?
• Яка місія академічних інкубаторів та університетських Start-up шкіл в розвитку Start-up руху?
• Чи доцільно університетам фінансувати Spin-off  або Spin-out компанії?
Модератор:
Катерина Рапута
керівник Top Performers Club та куратор навчальних програм групи компаній
“Бізнес-конструктор”
Спікери:
Андрій Заікін
засновник всеукраїнської мережі академічних інкубаторів YEP
Ігор Фарберов
співзасновник групи компаній Dream Family
Юлія Сміла
івент-директор Startup.Network
Роберт Марков
керуючий партнер Magio
Альона Солов’янчик
директор TED Agency
Ольга Кучер
LL.M., к.ю.н., науковець, менеджер у сфері європейського та міжнародного права, координатор проектів у
Громадській Спілці «Центр Інновацій «Сходи в Майбутнє»

«Фінансова бізнес-освіта: сучасні тренди та виклики ринку праці»
ауд. 239, І корпус КНЕУ
Теми для обговорення:
• Як змінюватиметься фінансово-банківська сфера в умовах цифрової економіки?
• Портрет сучасного фінансиста - який він?
• В чому синергія освіти та бізнесу у підготовці фахівців фінансово-банківської сфери?
• Які сучасні освітні технології підготовки фахівців сфери фінансово-інвестиційного консалтингу?
Модератор:
Антоніна Кутова
керуючий партнер компанії Pro Capital Investment
Спікери:
ІгорТихонов
голова правління ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
Вікторія Дмитренко
голова відділу управління персоналом ПАТ КБ «Приватбанк»
Віталій Кузьменко
начальник відділу розрахунку резерву за МСФЗ та кредитного ризику АТ «Ощадбанк»
Максим Зінченко
економіст, засновник компанії Geo-M
Сергій Козлов
к.е.н, Київська школа економіки, засновник фінтех стартапу Plug & Mine
Ярослав Шевчук
старший внутрішній аудитор компанії ПрАТ “Київстар”
Вадим Березовик
радник голови правління банку ПАТ "Укргазбанк"
«Економічна освіта для територіальних громад:
можливості взаємодії держави, бізнесу та університету»
ауд. 259, І корпус КНЕУ

Теми для обговорення:
• Які освітні запити формують сучасні реформи публічного управління?
• Як розвивати локальний людський капітал?
• Які фахівці потрібні територіальним громадам?
• Як використовувати освітній потенціал університету для розвитку територій?

Модератор:
Маркіян Дацишин
координатор проектів, консультант зі стратегічного планування об'єднаних територіальних громад
ГО «Інститут громадянського суспільства»
Спікери:
Тетяна Селезньова
радник Міністра України з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
Богдан Юзвяк
голова Новокалинівської міської ради (м. Новий Калинів, Самбірський район, Львівська область)
Оксана Карповець-Лисенко
заступник голови Немішаївської селищної ради (селище Немішаєве, Бородянський район, Київська область)
Олена Нижник
к.е.н, експерт Групи радників з впровадження державної регіональної політики в Україні Програми «U-LEAD з
Європою»
Мар’яна Хоміцька
керівник центру професійного розвитку Європейської Бізнес Асоціації

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ КНЕУ
http://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/znz/mbfnbosp2/
МИ Є У FACЕBOOK: МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ КНЕУ
https://www.facebook.com/BusinessForumKNEU/

