
РЕЗЮМЕ 

СУКНЕНКО ЛЮБОВ ПАВЛІВНА 
ВІДОМОСТІ ПРО СЕБЕ:  

дата народження: 14.08.1978 р  

facebook: @SuknenkoLiubov  

місце проживання: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка 

 

 

ОСВІТА: 

 2013-2015 рр. Київський національний університет будівництва і архітектури 

Факультет- автоматизації та інформаційних технологій 

Спеціальність - управління проектами, керівник проектів і програм, магістратура.  

 

 1999-2003 рр. Державна Академія Керівних Кадрів Культури і Мистецтв 

Спеціальність - соціолог, отримала додаткову кваліфікацію «соціолог-психоаналітик» 

 

 1995-1999 рр. Київський педагогічний коледж ім. К.Д. Ушинського м Київ 
Спеціальність – музичне виховання 

ДОДАТКОВА ОСВІТА: 

ДОСВІД РОБОТИ: 

ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ «ТРЕЙДЕКС» 

Посада – Куратор проектів  

Створення та реалізація проектів:  

- «Зона предметного дизайну в ТЦ Епіцентр», 

- «Серія галузевих фестивалів REMESLO» 

- Освітній центр «REMESLO EDUCATION» 

 

Листопад 2013 – Грудень 2016. Асоціація «Українська Асоціація Меблевиків» 

Посада – Виконавчий директор 

• Досягнення:  

- Створення столярних курсів за напрямками підготовки: столяр складальник 

корпусних меблів, технологія і дизайн виготовлення меблів, столярна справа;  

- Проведення на високому рівні традиційних Кайдзен Клубів УАМ за такими 

тематиками: Управління собою, людьми, компанією; Технологія виробництва, 

Маркетинг та продажі. Мною було організовано та проведено 10 таких програм. 



- Поновлення участі Асоціації у Громадській раді при Державній фіскальній службі 

України. Персональна участь у засіданнях та впровадження експерта з митних 

питань для здійснення ефективної роботи. 

- 2014 р. – Вперше в історії Асоціації, консолідація учасників меблевого ринку для 

участі у виставці «Міжнародні Торги Мебльові» у м. Острода, Польща.  

- 2016 р. Вперше в історії українського меблевого ринку участь з національним 

стендом українських виробників у найрейтинговішій у світі меблевій виставці IMM 

Colone. Створення концепції, консолідація учасників стенду, участь у створенні 

дизайну, проведення переговорів з представниками виставки. 

- Налагодження партнерських стосунків з Німецькою меблевою асоціацією. 

Запрошення представника асоціації в Україну на перемовини та укладання 

партнерської угоди про співпрацю. 

- Налагодження роботи над формуванням освітніх галузевих стандартів, разом з 

Національним університетом лісового господарства, м. Львів.  

- Участь в розробці проекту впровадженні дуальної системи освіти в 

деревообробних закладах.  

- Проведення дослідження: «Готовність до впровадження дуальної системи освіти 

виробників меблевої галузі». 

- Участь у конференції з дуальної освіти на базі Національного університету 

лісового господарства в рамках участі у програмі німецького фонду Фрідріха 

Еберта. 

- Налагодження співпраці з такими організаціями: ТППУ, Асоціація ЕBA, програмою 

підтримки малого та середнього бізнесу ЕБРР, ПРОЗОРО, HORIZON 2020, 

Асоціацією Легпром, Українською  Асоціацією Маркетингу, Асоціацією 

«Меблідеревпром», Українська Асоціація Банків, швейцарська програма 

підтримки бізнесу SIPPO+, голландська програма старших експертів PUM, 

німецька програма старших експертів SES. 

- Організація та проведення трьох виборів членів Правління та Президента Асоціації. 

- Участь в організації Міжнародних меблевих самітів 2015 та 2016 рр. 

- Перемога Асоціації УАМ у тендері на участь в трирічній програмі розвитку ООН в 

Україні UNDP. З 113 заявок на участь в програмі було обрано лише 7 найкращих 

організацій для здійснення системного навчання з покращення бізнес-процесів та 

сервісу у бізнес-об’єднаннях та неприбуткових організаціях. В рамках участі 

пройшла навчання за такими напрямками: фанрейзінг, залучення грантів, 

маркетинг, автоматизація процесів, проведення досліджень та опитувань.   

Лютий 2013 - 1 червня 2013 роки. ТОВ «Укртеплобудіндустрія» 

Посада - Керівник відділу постачання та збуту 

 

2007 - 2012 рр. ТОВ «ІМПУЛЬС ТРЕЙД» 

Посада – Директор (засновник) 

Вид діяльності:  

- оптовий продаж будівельних матеріалів; 

- виробництво та розлив безалкогольних напоїв  

 



2007-2008 рр. ТОВ «Імпульс-К1» 

Вид діяльності:  

оптовий продаж будівельних матеріалів 

Посада - Менеджер, переведена на посаду Комерційний директор 

 

2003-2007 рр. - Агенція подій «STL» 

Посада – Комерційний директор 

Вид діяльності:  

Організація корпоративних та рекламних заходів; 

Організація тренінгів; 

Організація фестивалів. 

 

2001-2003 рр. – Творча агенція «SoulB» 

Вид діяльності:  

Організація корпоративних та рекламних заходів; 

Організація фестивалів та конкурсів; 

Послуги в шоу-бізнесі – продюсування арт-балету SoulB.  

 

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 

Мови: російська, українська, англійська (середній рівень); 

Комп'ютер: Інтернет, Word, Excel, Power Point, 1C, Access, Project, Бітрікс24, поштові 

програми, соцмережі, програми грошових платежів «Банк-клієнт». 

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ ТА ДОСВІД: 

Порядність, комунікабельність, цілеспрямованість, стресостійкість, акуратність, 

швидко навчаюсь, аналітичний склад розуму, досягаю поставлених цілей, вмію 

вести переговори, шкідливих звичок не маю. 

Досвідчений водій (права категорії - «В»), наявність автомобіля. 

      

 



 

 

 

 

 


