
 

 

 

 
Ігор Алєксєєв – завідувач кафедри фінансів Національного 

університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор 

Марія Бондарчук – професор кафедри фінансів Національного 
університету «Львівська політехніка», д.е.н., доцент 

Мирослава Бублик – докторант кафедри менеджменту і 
міжнародного підприємництва Національного університету 
«Львівська політехніка», к.ф.-м.н., доцент 

Анатолій Загородній – завідувач кафедри обліку та аналізу 
Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., 
професор 

Галина Захарчин – завідувач кафедри менеджменту персоналу та 
адміністрування Національного університету «Львівська 
політехніка», д.е.н., професор 

Олег Карий – в.о. завідувача кафедри менеджменту організаціи  
Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., 
доцент 

Ірина Ключковська – директор Міжнародного інституту освіти, 
культури та зв’язків з діаспорою Національного університету 
«Львівська політехніка», к.п.н., доцент  

Василь Козик – завідувач кафедри економіки підприємства та 
інвестиціи  Національного університету «Львівська 
політехніка», к.е.н., професор 

Євген Крикавський – завідувач кафедри маркетингу і логістики 
Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., 
професор 

Ольга Мних  – професор кафедри маркетингу і логістики 
Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., 
професор 

УЧАСНИКИ ДИСКУСІЇ 

ДИСКУСІЯ 

 

12.30-13.30 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ             

БІЗНЕС-СТРУКТУР В УМОВАХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ УГОДИ ПРО                 
АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ CОЮЗОМ  

ГАРЦУЛА Ярослав 

Почесний консул Королівства Бельгія у Львові, бізнесмен  

БАТЧЕНКО Людмила 

В.о. завідувача кафедри журналістики і міжнародних відносин Київського    
національного університету культури і мистецтв, керівник кафедри ім. Жана 
Моне з європейської економіки, д.е.н., професор 

12.00-12.30 
КАВА-БРЕЙК 

МОДЕРАТОР 
МЕЛЬНИК Ольга 

Завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності                
Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор   

МОЙСЕЄНКО Костянтин 

Молодший науковий співробітник НДЧ Донбаської державної 
машинобудівної академії  

МЕЛЬНИК Леонід 

Віце-президент будівельної корпорації «Рієл», к.е.н. 

ЧИЖОВИЧ В’ЄСЛАВ  
Завідувач кафедри митної справи Вищої школи митниці і логістики у 
Варшаві, prof. SGH, dr. hab. 

МЕДВЕДЄВ Віктор 

Заступник Голови правління ПАТ «Концерн-Електрон», к.е.н. 



КУЗНЕЦОВА Інна 

Завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної 
діяльності Одеського національного економічного університету,  
д.е.н., професор   

БРИЧ Василь 

Проректор Тернопільського національного економічного університету, 
д.е.н., професор  

ДЕНИС Олег 
Віце-президент компанії «SoftServe» 

ШТАНГРЕТ Андрій 

Завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту  
Української академії друкарства, д.е.н., професор  

БАЗИЛЕВИЧ Петро 

Менеджер з експортно-імпортних операцій ТОВ «Нестле Україна»  

ІЩУК Світлана 

Завідувач відділу розвитку виробничої сфери регіону та інвестицій  
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної 
академії наук України», д.е.н., професор   

ДИСКУСІЯ 

 

ДРУАР Боян 

Керуючий гіпермаркетом Ашан  

КОРУД Володимир 

Начальник управління міжнародних економічних зв’язків Львівської 
торгово-промислової палати, член  Комітету з питань 
зовнішньоекономічної діяльності при Львівській ТПП 

МУЛЯВА Марія 

Виконавчий директор компанії «ГалТранс-Логістик», член  Комітету з 
питань зовнішньоекономічної діяльності при Львівській ТПП  

13.30-14.00 
ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКСПОРТУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

МОДЕРАТОР 
МОТИЛЬ Володимир 

Голова Комітету з питань зовнішньоекономічної діяльності при 
Львівській торгово-промисловій палаті, генеральний директор 

консалтингової компанії «Dreberis», к.ю.н.  

 

 

 

СЕРГЕЄВ Олег 
Керівник Західного комерційного макрорегіону UniCredit Bank - ПАТ 
«Укрсоцбанк» 

БОЙЧУК Аліна 

Директор Південно-Західного регіонального управління ПрАТ СК «ПЗУ 
Україна» 

ІВАНИЦЬКА Рената 

Голова Наглядової ради АТ «Гал-ЕКСПО» 

ДИСКУСІЯ 

 


