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політехніка», к.е.н., доцент 

Володимир Чубай – голова Ради молодих вчених Навчально-
наукового інституту економіки і менеджменту 
Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., 
доцент 

Людмила Шкварчук – професор кафедри фінансів Національного 
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Нестор Шпак – професор кафедри менеджменту і міжнародного 
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політехніка», д.е.н., професор 
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БОБАЛО Юрій 

Ректор Національного університету «Львівська політехніка»,  
д.т.н., професор  

10.00-10.30 
ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ СИМПОЗІУМУ 

ЧУХРАЙ Наталія 

Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська           
політехніка», д.е.н., професор  

ЮРИНЕЦЬ Оксана 

Народний депутат України, голова підкомітету з питань 
регіонального та транскордонного співробітництва між Україною та 
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РЕЙМАН Кшиштоф 

Проректор Державної вищої технічно-економічної школи  
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10.30-12.00 
АДАПТАЦІЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ТА МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ                    
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

ДІДИК Андрій 

В.о. начальника Головного управління ДФС у Львівській області, перший 
заступник начальника Головного управління ДФС у Львівській області, 
радник податкової та митної справи ІІ рангу, к.е.н.  

ЛЕМІШОВСЬКИЙ Василь 

Заступник начальника Головного управління ДФС у Львівській області, 
радник податкової та митної справи ІIІ рангу 
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Директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту            
Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор  
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Директор Львівського державного центру науки, інновацій та 
інформатизації, к.т.н. 
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Начальник відділу з підтвердження і оцінки відповідності 
радіоелектронного, електротехнічного і технологічного обладнання,  
дерево– та металообробного обладнання, медтехніки  
ДП «Львівстандартметрологія»  
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професор 

Ольга Пирог – в.о. завідувача кафедри менеджменту і 
міжнародного підприємництва Національного університету 
«Львівська політехніка», д.е.н., професор 

Назар Подольчак – завідувач кафедри адміністративного та 
фінансового менеджменту Національного університету 
«Львівська політехніка», д.е.н., професор 

Жанна Поплавська – завідувач кафедри теоретичної  та 
прикладної  економіки Національного університету 
«Львівська політехніка», д.е.н., професор 

Ігор Скворцов – професор кафедри економіки підприємства та 
інвестиціи  Національного університету «Львівська 
політехніка», д.е.н., професор 

Олександр Скибінський – декан базової  вищої  освіти Навчально-
наукового інституту економіки і менеджменту 
Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., 
доцент 

Ярина Турчин – директор Навчально-наукового інституту 
гуманітарних та соціальних наук Національного 
університету «Львівська політехніка», д.політ.н., доцент 


