
Вибіркова дисципліна
“Міжнародні економічні відносини”
за навчальним планом 2015-2016 

навчального року -

НАШІ СПІКЕРИ



Дергачова Вікторія Вікторівна

Як багаті країни стали 
багатими 

- Як розвинені країни 
досягли успіху (на прикладі 
книги Е. Райнерта)

- Типи економічної теорії

- Що варто перейняти Україні 
для підвищення 
економічного розвитку

Лектор
Завідувач кафедри менеджменту 
ФММ, доктор економічних наук, 

професор



Згуровський Олександр

Навчався у 

UC Irvine Paul Merage
School of Business, 

Каліфорнія

Особливості фондових ринків

- Досвід роботи світових 
компаній під час кризи

- «Рецепт» успішного виходу із 
кризи

- Особливості функціонування 
ринку цінних паперів США

- Як розпочати вкладати власні 
кошти та отримати прибуток

Основи публічних виступів

- Як готуватися до виступу 
перед публікою

- Поради як впевнено виглядати 
перед слухачами 

03.09.2015





Шишенок Єгор

Генеральний директор 

компанії «Якість 
гарантовано»

Особливості бізнес –
планування у сучасному 

бізнесі

- Структура бізнес-плану 
- Приклад реального 

бізнес-плану відкриття 
готелю для котів 

- Принципи роботи 
компанії «Якість 
гарантовано»

10.09.2015



Коренева Марина

Заснування власного 
бізнесу за кордоном

- З чого починати та що 
варто знати, щоб 
розпочати власну 
справу за кордоном

- Особливості маркетингу 
та просування товару

- Принципи роботи 
компанії ODUVANCA

Засновник та CEO 
компанії ODUVANCA LA, 

Лос-Анджелес

17.09.2015



Casey Miles

Засновник та президент 
компанії «The California 

Spirits Company»

Особливості ведення 
бізнесу в США

- Як розпочати власну 
справу

- Характерні особливості 
американського бізнесу

- California Spirits Company : 
шлях до успіху

19.09.2015





Плахтій Максим

Засновник ТОВ «Фронт.менеджер», 

агентства Karabas.com 

Головний координатор проекту «IT-
намет» під час подій на Майдані

Незалежності у 2013 році

Як вийти на новий ринок  
та розвивати власну справу

- Бізнес-консультування
- Як створювався проект 

Karabas.com
- Просування послуги на 

ринку  та її удосконалення

15.10.2015





Ажнюк Ярослав 

Засновник та CEO

стартапу Petcube

Що варто знати, щоб створити 
успішний start-up

- Досвід організації бізнесу
- Як розвинути ідею та створити 

успішний start-up
- Як  працює платформа 

Kickstarter.com
- Шлях до успіху стартапу Petcube

23.10.2015





Кологривов Ярослав

Генеральний директор 
Наукового парку

«Київська політехніка»

Принципи роботи Наукового 
парку «Київська 

політехніка»

- Що таке Науковий парк та 
особливості його 
функціонування

- Стартап школа Sikorsky 
Challenge

- Основні стартапи
фестивалю «Sikorsky 
Challenge»

29.10.2015





Згуровський Михайло Захарович

Ректор 

НТУУ «КПІ»

Доктор технічних наук, 
професор

Форсайт економіки України

- Економічна ситуація України 
- Особливості створення 

Форсайту
- Можливі сценарії розвитку 

економіки України на 
середньострокову (до 2020р.) 
та довгострокову (до 2030 р.) 
перспективи

12.11.2015





Бігай Кирило

Засновник та

СЕО платформи Preply

Що таке start-up та як втілити 
ідею в реальність

- Особливості start-up
- Наскільки важливо 

працювати у команді
- Як розвивався start-up 

“Preply”

19.11.2015





Яника Мерило

Керуючий директор Асоціації 
міжнародних інвесторів UVCA, 

засновник ICT Competence Center, 
експерт Агентства електронного 
уряду України, радник за новими 
технологіями мера міста Львова 

Андрія Садового

Перспективи і проблеми 
«онлайнізаціі»  України

- Що таке електронний уряд? 
- Як це працює в реальному 
житті? (Досвід Естонії)
- Україна: проблеми та 
перспективи розвитку
- Що таке електронні вибори і 
скільки часу потрібно для того, 
щоб наблизитися до чесних і 
прозорих виборів?

03.12.2015





Волошин Дмитро 
Вавінський Богдан

Студенти групи УС-21,
трейдери на фондовому ринку

Фондові ринки

- Історія розвитку фондової 
біржі

- Призначення фондового 
ринку

- Акції, котирування акцій
- Стан фондового ринку 

України
- Історії успіху на 

фондовому ринку

03.12.2015




