
 
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ПРОГРАМА НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ НАРАДИ 

 

«Смарт-митниця»: сьогодення та перспективи розвитку 
 

КНТЕУ,                                                                          11 березня 2020 р.                       1500   

м. Київ, вул. Кіото, 21, корпус Д    

ауд.  Д-221                                                                                    

 

 

ВІДКРИТТЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ НАРАДИ: 

Притульська Наталія Володимирівна – перший проректор з науково-педагогічної роботи  

 

Модератор: Мережко Ніна Василівна – завідувач кафедри товарознавства та митної справи,  

проф., д.т.н. 

 

Новий формат діяльності Держмитслужби як єдиної  юридичної особи. 

Доповідач: Москаленко Олександр Петрович – директор Департаменту митної політики 

Міністерства фінансів України 

 

Спрощення процедур та сприяння торгівлі. 

Доповідачі: Лукашук Олексій Леонідович – в.о. директора Департаменту спрощення 

процедур та сприяння торгівлі Державної митної служби України; 

                    Костенко Аліса Олексіївна – заступник директора Департаменту спрощення 

процедур та сприяння торгівлі – начальник відділу аналізу та покращення 

операційних процесів Державної митної служби України 

 

Механізм «єдиного вікна» як інструмент «Смарт-митниці» та гармонізації роботи  

державних контролюючих органів. 

 Доповідач: Муромцев Леонід Миколайович – в.о. заступника Директора департаменту 

митно-тарифного та нетарифного регулювання Державної митної служби 

України 

 

Наближення митного законодавства України до передових світових стандартів та 

практики ЄС щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності 

 Доповідач: Гащицький Олексій Анатолійович – начальник відділу захисту прав 

інтелектуальної власності Департаменту митно-тарифного та нетарифного 

регулювання Державної митної служби України 

 

Митний аудит як форма митного контролю в «Новій митниці». 

Доповідач: Золотарьов Ігор Анатолійович – завідувач сектору митного аудиту 

Енергетичної  митниці Держмитслужби 

 

Створення клієнтських сервісів шляхом запровадження Digital- рішень. 
Доповідач: Ткачук Анна – помічник Генерального директора ПТ «Велта П.М.С.Г. «Гарант-

Сервіс» 
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Повномасштабна автоматизація митної справи як основа функціонування «Смарт-

митниці». 

 Доповідач: Гребельник Олександр Петрович – д.е.н., професор, завідувач кафедри митної 

справи Університету Державної фіскальної служби України 

 

Процес інноваційного вдосконалення процедур митного контролю та митного 

оформлення об’єктів прав інтелектуальної власності. 

 Доповідач: Борса Вадим Вікторович – старший викладач кафедри митної справи, аспірант 

кафедри економіки підприємства Університету ДФС України 

 

Економічні наслідки застосування імпортного мита в Україні. 

 Доповідач: Іщук Михайло Анатолійович –аспірант кафедри економіки підприємства 

Університету ДФС України 

 

Підготовка магістрів спеціалізації «Митна справа» англійською мовою викладання в 

КНТЕУ. 

Доповідач: Караваєв Тарас Анатолійович – д.т.н., професор кафедри товарознавства та 

митної справи КНТЕУ 

 

 

Дискусія 

 

Регламент: виступи          –  до 15 хв. 

                    обговорення  – до 3 хв.    

 
За довідковою інформацією звертатись до оргкомітету: 

  завідувач кафедри товарознавства та митної справи КНТЕУ, д.т.н., професор Мережко Ніна 

Василівна (тел. 531-47-67, 067-931-66-81); 

  професор кафедри товарознавства та митної справи КНТЕУ, д.т.н., Караваєв Тарас 

Анатолійович (тел. 067-684-27-20); 

 доцент кафедри товарознавства та митної справи КНТЕУ, к.х.н., Калуга Ніна Василівна (тел. 

095-927-78-89). 


