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Місце проведення: Київський національний торговельно-економічний університет
                                02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, корпус А (ауд. А-227) 

Порядок роботи круглого столу
10:00–12:30 Засідання круглого столу
12:45–13:00 Підведення підсумків засідання круглого столу

1. Мазаракі Анатолій Антонович,
д.е.н., професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений  
діяч науки і техніки України ректор Київського національного торговельно-економічного , 
університету
    Мельник Тетяна Миколаївна,
д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Київського 
національного торговельно-економічного університету
Зовнішньоекономічний сектор України: тренди, проблеми, результати

2. Сторожчук Володимир Миколайович, 
начальник Управління митно-тарифного регулювання Департаменту адміністрування 
митних платежів Державної фіскальної служби України
Лібералізація митно-тарифного регулювання в умовах євроінтеграції України

3. Кузьмін Олег Євгенович, 
д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, 
завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного 
університету «Львівська політехніка», заслужений працівник народної освіти України
Розвиток транспортного співробітництва в умовах євроінтеграції

4. Венгель Петро Францович, 
заступник начальника Управління класифікації товарів Департаменту адміністрування 
митних платежів Державної фіскальної служби України
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності

5. Холодько Тетяна Аркадіївна, 
заступник начальника Управління митно-тарифного регулювання Департаменту 
адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби України
Проблемні питання повернення помилково або надміру сплачених сум митних 
платежів

6. Мельник Ольга Григорівна, 
д.е.н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Навчально-
наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська 
політехніка»
Спрощення митних процедур в умовах євроінтеграції

7. Ткач Олег Володимирович, 
д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Прикарпатського 
національного університету ім. Василя Стефаника
Ризик-менеджмент у зовнішньоекономічній діяльності: вітчизняні реалії

8. Трофімов Валерій Станіславович, 
головний державний інспектор Управління митно-тарифного регулювання 
Департаменту адміністрування митних платежів Державної фіскальної служби 
України
Адміністрування пільг по сплаті митних платежів 

9. Мешко Наталія Петрівна, 
д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і туристичного бізнесу 
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
Методи зниження ризиків у сфері міжнародних електронних розрахунків

10. Брич Василь Ярославович, 
д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, проректор з науково-
педагогічної роботи Тернопільського національного економічного університету
Роль митного регулювання у забезпеченні безпеки національного бізнес-середовища

11. Піддубний Іван Олександрович, 
к.е.н., професор, декан факультету міжнародних економічних відносин, завідувач кафедри 
міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Харківського 
національного економічного університету ім. Семена Кузнеця
Управління ризиками розвитку експортного потенціалу підприємства

12. Ільєнко Оксана Вікторівна, 
д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств  Національного авіаційного університету
Моделі регіонального розвитку України та ЄС: перспективні напрями зближення

13. Дергачова Вікторія Вікторівна, 
д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Інформаційна підтримка митного адміністрування в умовах зовнішньоторговельної 
лібералізації 

14. Овчаренко Євген Іванович, 
д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Східноукраїнського 
національного університету ім. Володимира Даля
Проблематика подвійності митно-тарифного регулювання підприємств на 
тимчасово неконтрольованих територіях

15. Черниш Ірина Володимирівна,
д.е.н., доцент, завідувач кафедри туризму та адміністрування Полтавського 
національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка
Аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств України

16. Дьяченко Ольга Володимирівна,
к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного 
торговельно-економічного університету
Інституційне забезпечення митного регулювання України в умовах зони вільної 
торгівлі з ЄС
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