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Міжнародна науково-практична конференція 
«Концептуальні основи зовнішньоекономічної стратегії України на етапі впровадження економічних реформ» 

30 вересня 2015 року 
9.30-10.00 Реєстрація учасників 
10.00-10.20 Офіційне відкриття (виставковий зал Торгово-промислової палати України Chamber Plaza) 

 
Геннадій Чижиков - президент Торгово-промислової палати України  
Олександра Гуменна -  декан Факультету економічних наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", к.е.н., 
доцент 
Валерій Копійка - Голова Вченої Ради, директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, професор 

10.20-13.00 Панельна дискусія №1 (Chamber Plaza, зал №1, доповіді та їх обговорення) 
 
Тема:  ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 
Модератор: уточнюється  
 
• Д.В. Ляпін, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України 

Доповідь: Оцінка бізнес-клімату та конкурентні переваги України у глобальній економіці  
 

• В.Г. Герасимчук, доктор екон. наук, професор кафедри міжнародної економіки Національний технічний університет України 
“Київський політехнічний інститут” 

Доповідь:  Стратегічні орієнтири національної моделі економічного розвитку 
 

• Б.В. Соболєв,  канд. екон. наук, головний радник Голови правління ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» 
Доповідь:  Концептуальні основи зовнішньоекономічної політики України 
 
 

* програма може змінюватися 
** реєстрація учасників обов’язкова  
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• О.В. Савченко, ректор Міжнародного Інституту Бізнесу, МІБ-Україна 

Доповідь:  Макроекономічна політика і умови торгівлі для України в 2016 році  
 
• О. Бородиня, президент ліги Укршкірвзуттяпром, заст. директора департаменту регуляторної політики Мінекономіки у 2005-2010 
роках 

Доповідь: Сучасний стан та перспективи експорту товарів народного споживання до ЄС та СНД. Відмінності систем технічного регулювання в  
Європейському Союзі та Митному союзі. 
 
• О.І. Шнирков,  д.е.н., проф., завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

Доповідь: Економічна асоціація України з ЄС за умов дезінтеграційних процесів з Російською Федерацією 
 
• Л.С. Поліщук, к.е.н., доц., доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Київського 
Національного університету імені Тараса Шевченка 
Доповідь: Сучасні тенденції формування зовнішньоекономічних стратегій в основних центрах світового господарства 
 

Q&A – питання/відповіді 
13.00-14.00 Кава-брейк для учасників конференції (Chamber Plaza, хол) 
14:00 – 17:00 Панельна дискусія №2 (Chamber Plaza, зал №1, доповіді та їх обговорення) 

 
Тема: СТВОРЕННЯ ВДАЛОЇ СТРАТЕГІЇ – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО БІЗНЕСУ 
 
Модератор: уточнюється  
 
• Е. Турос, виконавчий директор Канадсько-Української торгової палати в Україні 
Доповідь: уточнюється 
 
• Е.Берендт,  Німецька служба старших експертів (Senior Experten Service, SES)  
Доповідь: «Новий підхід ЄС: акцент на інноваційному процесі з моменту виникнення ідеї до моменту виходу продукту на ринок» 
 
• К.М. Шехайтлі,  аспірант кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету 

Доповідь:  Сучасні підходи до формування комунікаційних стратегій у медіа 
 
• А. Навроцький, юрист, партнер в юридичній компанії «DLF attorneys-at-law» 
Доповідь:  уточнюється 

* програма може змінюватися 
** реєстрація учасників обов’язкова  
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• С.Лобойко, керівник Центру розвитку інновацій Національного університету «Києво-Могиляньска академія» 
Доповідь:  «Роль університетів у формуванні ефективної інфраструктури розвитку експортного потенціалу» 
 
• А. Пазюк, магістр Факультету економічних наук, Національний університет "Києво-Могилянська академія", фінансовий аналітик 
CiklumIT 
Доповідь:  «Потенціал і перспективи розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні» 
 
Q&A – питання/відповіді 

17:00-18:00 Кава-брейк для учасників конференції (Chamber Plaza, хол) 

* програма може змінюватися 
** реєстрація учасників обов’язкова  
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