
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет міжнародної торгівлі та права  
 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  

«УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ» 

 

Шановні науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, практики!  

 

Запрошуємо Вас взяти участь у  

круглому столі з нагоди відзначення 75-ти річчя Університету на 

тему:  

«Методи та інструменти економічної дипломатії:  

міжнародний досвід та українська практика» 

 

10 червня 2021 року, м. Київ 

 

Мета круглого столу –  привернення уваги науковців та практиків у 

сфері міжнародних економічних відносин та міжнародного права до 

актуальних питань, пов’язаних із реалізацією зовнішньоекономічної політики 

держав та захисту національних економічних інтересів на світовій арені. 

За результатами круглого столу планується розробка пропозицій та 

рекомендацій для органів державної влади, громадських об'єднань та 

міжнародних неурядових організацій. 

У круглому столі передбачається участь представників Міністерства 

закордонних справ України, ГО «Українська асоціація зовнішньої політики», 

Київського національного торговельно-економічного університету, інших 

закладів вищої освіти України.  

 

Напрями роботи круглого столу: 

1. Правове регулювання функціонування економічної дипломатії; 

2. Українська практика захисту національних інтересів за кордоном;  

3. Міжнародний досвід провадження економічної дипломатії; 

4. Економічна дипломатія в умовах політики неопротекціонізму. 

 

Захід буде відбуватися в режимі відеоконференції на платформі 

ZOOM.  

Ідентифікатор та програма круглого столу будуть надіслані учасникам 

07.06.2021 р. на електронні адреси, зазначені в реєстраційній формі. 

Початок круглого столу – 10 червня 2021 року о 10.00.  

Мови круглого столу: українська, англійська 

Для участі у круглому столі просимо до 04 червня 2021 року надіслати 

на електронну адресу оргкомітету n.derunets@knute.edu.ua або 

office@ufpa.org.ua заповнену Реєстраційну форму учасника круглого столу.  

 

mailto:n.derunets@knute.edu.ua
mailto:office@ufpa.org.ua


Інформація про круглий стіл 

розміщена на веб-сайтах 

Київського національного торговельно-економічного університету 

https://knute.edu.ua/ у рубриці «Анонси» та 

Української асоціації зовнішньої політики https://ufpa.org.ua/calendar 

 

Контакти та адреса оргкомітету круглого столу: 

Дерунець Наталія Олександрівна 

(м. Київ, вул. Кіото, 23, к. Л-312) 

тел.: (097) 870 83 88 

електронна адреса: n.derunets@knute.edu.ua 

 

Григоренко Марина Вікторівна 

тел.: (068) 982 71 67 

електронна адреса: office@ufpa.org.ua 

 

 

Реєстраційна форма учасника Круглого столу  

 «Методи та інструменти економічної дипломатії:  

міжнародний досвід та українська практика» 

 

Прізвище ______________________________________________________ 

Ім’я ___________________________________________________________ 

По батькові _____________________________________________________ 

Повна назва організації ___________________________________________ 

Контактний телефон _____________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________ 

Тема доповіді __________________________________________________ 

Необхідні технічні засоби _________________________________________ 

Додаткова інформація для оргкомітету (у разі потреби) ________________ 

_______________________________________________________________ 

Дата заповнення_________________________________________________ 
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