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Місце проведення: Київський національний торговельно-економічний університет  
02156, м. Київ, вул. Кіото, 19, корпус Б (HUB KNUTE) 

Порядок роботи круглого столу 

10:00–11:30 Засідання круглого столу 

11:30–12:00             Кава-брейк 

12:20–13:20 Підведення підсумків засідання круглого столу 

 

УЧАСНИКИ 
1. Мельник Тетяна Миколаївна, 
д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Київського 
національного торговельно-економічного університету 
Митне регулювання імпорту вживаних автомобілів в Україні 
 
2. Гийшунов Михайло Володимирович 
Екс-директор департаменту адміністрування митних платежів ДФС України 
Особливості адміністрування митних платежів  
 
3. Шабат Світлана Валеріївна 
Начальник управління єдиного рахунку  
Інновації в адмініструванні митних платежів в умовах запровадження єдиного 
казначейського рахунку 

4. Хмелевський Віктор Мечиславович 
Президент спілки орендарів і підприємців України, член національної спілки журналістів 
України,заслужений економіст України, шеф-редактор журналу «Роботодавець», 
к.сг.н,, член кореспондент МКА 
Роль бізнес-асоціацій роботодавців у формуванні регуляторної політики держави у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності України 
 
5.  Ясько Тетяна Дмитрівна                                                                                                 
Голова профспілки працівників та підприємців торгівлі та громадського харчування та 
послуг України                                                                                                  
Cоціальні аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємств України 

6. Романюк Сергій Андрійович, 
Директор Інституту «Вища школа державного управління» Національної академії 
державного управління  при Президентові України, д.е.н., доцент, екс Перший заступник 
міністра МЕРТУ 
Диверсифікація українського експорту як форма просування національного бренду 
 
7. Хлобистов Євгеній Володимирович 
д.е.н., професор, професор кафедри екології Національного університету «Києво-
Могилянська академія»,  prof. WSEH w Bielsko-Biała 
 Формування позитивного  іміджу країни через експорт «зеленої» продукції 
 
8. Дергачова Вікторія Вікторівна 
 д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного 
університету України «Київський політехнічний інститут» ім. Ігоря Сікорського; 

Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних підприємств в контексті виходу на 

ринки ЄС 

9.Кузнецова Інна Олексіївна 
д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної 
діяльності Одеського національного економічного університету;   
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності борошномельних підприємств 
 

10. Мельник Ольга Григорівна 
д.е.н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності 
Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного 
університету «Львівська політехніка»; 
 Інструментарій активізування експортної діяльності підприємств 
      
11.Мешко Наталія Петрівна 
д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і туристичного бізнесу 
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара;  

   Експорт екопродуктів з України: стан та прогнози 
    
12.Сохацька Олена Миколаївна 
д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Тернопільського 
національного університету;     

Нова парадигма менеджменту зовнішньоекономічної діяльності в контексті IV 

промислової революції 

13.Ільєнко Оксана Вікторівна 
д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
підприємств Національного авіаційного університету;  
Партнерство  як важливий чинник сучасного менеджменту  зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств 
 

14. Матвеєв Микола Єдуардович 
к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
Національного лісотехнічного університету України;   

Експорт продукції деревообробних підприємств в умовах дії  Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС  
 

15. Ходжаян Аліна Олександрівна 
д.е.н., професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного 
торговельно-економічного університету 
Інституційне забезпечення екологізації вітчизняного експорту 

16. Студінська Галина Яківна 
д.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного 
торговельно-економічного університету 
Вплив інституційних помилок  на розвиток зовнішньоекономічної діяльності країни 
 

17. Студінський Володимир Аркадійович 
к.е.н,, д.і.н., , доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського 
національного торговельно-економічного університету, член національної спілки 
журналістів України 
Експорт освтніх послуг як джерело національного бренду  

18. П’янкова Оксана Василівна 
к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного 
торговельно-економічного університету 
Роль вітчизняного експорту у формуванні національного  бренду 


