
V  МІЖНАРОДНИЙ  БІЗНЕС-ФОРУМ 

 «НАУКА – БІЗНЕС – ОСВІТА: СТРАТЕГІЧНЕ 
ПАРТНЕРСТВО» 

8 червня 2017 року  

9.00 – 9.30 – зустріч і реєстрація учасників Бізнес-форуму 
9.30 – 10.30 – офіційне відкриття та пленарне засідання 
10.30 – 11.00 – кава-брейк 
11.00 – 13.00 – панельні дискусії 
13.00 – урочисте закриття та нетворкінг у кав’ярні університету 

 

9:30 - 10:30  

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

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

Вступне слово ректора 
«Досвід партнерства КНЕУ з бізнесом» 
«Презентація результатів всеукраїнського опитування» 
 
«Глобальні тренди в бізнес-середовищі та освіті», Сергій Ноздрачов, Gallup Certified 
Strengths and Entrepreneurship Coach, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, експерт 
з інновацій та створення нового бізнесу 
 

11:00 – 13:00 

ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ 

 «Роботодавець – викладач – студент: баланс інтересів та цінностей»  

(ауд.263, І корпус КНЕУ) 

Теми для обговорення: 

 Наскільки актуальним для бізнесу є тренд фокусування на створенні умов для 
максимальної самореалізації працівників, розкритті і реалізації їх потенціалу? 

 Чи змінюються в контексті цього тренду інструменти та технології управління 
взаємовідносинами з персоналом? 

 Наскільки суттєвою для українських компаній є переорієнтація корпоративної 
культури з  раціонального підходу в управлінні людським ресурсом на ірраціональний 
- через управління емоціями та відносинами? 

 Наскільки сильними є культурні відмінності між поколіннями щодо цінностей, 
мотивів, вимог до життя і чи висуває молоде покоління «специфічні» вимоги до 
роботодавців і викладачів? 

 Якою має бути проактивна реакція ВНЗ в підготовці спеціалістів у відповідь на 
глобальні тренди в бізнес-середовищі? 

Очікувані спікери: 
Ваче Давтян, засновник «Промкабель-Електрика», «Пан-Електро», «Leaderway» 
Андрій Мельник, співзасновник «Профпереклад – бюро переводов» 
Журавльова Ірина, керівник First Recruiting School in Ukraine, засновник рекрутингової 
агенції «КиВи – Кадры и Время» 
Олена Прендзевська, фінансовий консультант, викладач курсу «Економічне 
обґрунтування управлінських рішень» магістерської підготовки в КНЕУ 
Вероніка Фасатурова, директор з персоналу «Нова пошта» 
Анна Хитрик, керівник підрозділу з оцінки та підбору персоналу «Ашан Україна гіпермаркет» 



Маріанна Кохан, доцент кафедри менеджменту Львівського національного університету 
імені Івана Франка, співзасновник та експерт платформи студентського працевлаштування 
Studlava 
Світлана Грухаль, фінансовий директор компанії Mars Україна, керівник Проекту Leadership 
development program  

Джумшуд Джафаров, магістрант програми «Менеджмент малого бізнесу» КНЕУ, керівник 
відділу м’ясопродуктів «Лідер Продукт Плюс» 
Олександр Шабатин, магістрант програми «Менеджмент проектів і консалтинг»  

 

«Реформа публічного управління:  
зміна пріоритетів та цінностей в підготовці кадрів»  

(ауд.246, І корпус КНЕУ) 
Теми для обговорення: 

 Кадровий голод в державній службі – проблема в якості освіти чи в престижності 
професії? 

 Як адміністративна реформа вплинула на  формування нових професійних 
компетентностей державного службовця? 

 Як залучити якісні кадри до державної служби? 

 Як запобігти кадровій катастрофі і публічному управління: взаємодія освітян та 
адміністративного менеджменту в модернізації публічного управління? 

Очікувані спікери: 
Інна Совсун, екс-перший заступник Міністра освіти і науки України, віце-президент 
Київської школи економіки 
Максим Нефьодов, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України 
Олександр Ярема, заступник Міністра молоді та спорту України 
Наталія Горшкова, директор департаменту економічної стратегії та макроекономічного 
прогнозування Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
Сергій Замідра  селищний голова смт. Немішаєво 
Єгор Стадний, виконавчий директор аналітичного центру CEDOS 

 
«Впровадження  сучасних підходів управління в агробізнесі»  

(ауд.353, І корпус КНЕУ) 
Теми для обговорення: 

 Які сучасні методи використовуються в управлінні виробничими та технологічними 
процесами рослинництва й тваринництва? 

 Стратегічне управління підприємством в умовах невизначеності завершення 
земельної реформи: які наслідки для агробізнесу ? 

 Яким буде агрокредитування та агрострахування?  

 Які перспективи розвитку органічного виробництва в Україні? 

 Чи можуть зробити інформаційні та комп’ютерні технології «революцію» в управлінні 
агробізнесом? 

 Чи безпечне споживання українських продуктів? 
Очікувані спікери: 
Леонід Козаченко, президент ВГО «Українська аграрна конфедерація» 
Оксана Ільніцька, фінансовий директор корпорації «Украгротех» 
Боровик Лариса Миколаївна, директор Департаменту методології, андерайтингу та 
комунікацій 
Юрій Петрук, голова асоціації «AgTech Ukraine» 
Іван Ткаченко, Дмитро Касап, керівники проекту  «Innovation Market» 



Ігор Кравченко, керівник Швейцарсько-українського проекту «Створення системи 
контролю за безпечністю харчових продуктів на основі оцінки ризиків у циклі виробництва 
та збуту молочних продуктів в Україні» 

 
«Майбутнє банкінгу: сучасні виклики та стратегії розвитку» 

 (ауд.355, І корпус КНЕУ) 

Теми для обговорення: 

 Як змінять інформаційно-комунікаційні технології банківський бізнес в найближчі 5-10 
років? 

 Які бізнес-моделі та стратегії розвитку для банків майбутнього? 

 Фінансові та нефінансові сервіси: альтернатива чи доповнення до банкінгу? 

 Банки, фінансові технології, IT-індустрія: чи можливі процеси конвергенції? 

 Як вплинуть на  банківську сферу  технології блокчейн? 

 Які нові компетенції майбутнього працівника банку? 
 Очікувані спікери: 
Станіслав Аржевітін, завідувач кафедри банківської справи, Голова Асоціації українських 
банків 
Вадим Березовик, заступник Голови правління «Укргазбанку» 
Ірина Старомінська, Голова правління «Universal Bank» 
Роман Кизяк, Голова правління «Комерційний індустріальний банк» 
Микола Тарасовець, Голова правління «Полікомбанк» 
Олександр Геєць, директор Національного центру підготовки банківських працівників 
України 
Віталій Миронюк, регіональний керівник середнього корпоративного бізнесу «Альфа-
банк» 

Євген Невмержицький, управляючий партнер "Фінансова студія"  
Максим Зінченко, керівник компанії «Geo-M» 
 

 «Підготовка HR-менеджерів: синергія взаємодії» 
(ауд. 325, І корпус КНЕУ) 

Теми для обговорення: 

 Які компетенції необхідні для успішної  HR-кар’єри? 

 Якими управлінськими технологіями має володіти майбутній HR-директор? 

 Які перспективи використання міжнародних стандартів для підготовки HR-
менеджерів? 

 Хто такий кар’єрний консультант? 

 Як активізувати набуття практичного досвіду студентами через нестандартні форми 
зайнятості? 

Очікувані спікери: 
Наталя Дзюба, засновник Бізнес-Академії HRM «HR-Бізнес-партнер» та Школи Бізнес-
тренера Наталії Дзюби, бізнес-тренер, сертифікований організаційний бізнес-коуч, HR- 
консультант 
Тетяна Волошина, консультант з пошуку роботи та розвитку кар’єри 
Ксенія Нестеренко, бізнес-тренер Академії ДТЕК, консультант 
Володимир Швець, керівник і засновник молодіжного Центру кар’єрного розвитку STUD-
POINT 
 



 
 

ІНФОРМАЦІЯ НА САЙТІ КНЕУ 
http://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/5forum 

МИ Є У FACЕBOOK: МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ КНЕУ 
https://www.facebook.com/BusinessForumKNEU/ 

http://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/5forum

