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Місце проведення круглого столу 
Україна, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26 
Інститут економіки та прогнозування НАН України 
Конференц-зал  (4 поверх) 
 
 

Завдання круглого столу: 
 

Провести конструктивний обмін думками, здійснити глибокий аналіз 
існуючих проблем у сфері зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва 
України із СОТ та сформулювати нові ідеї та підходи до їх вирішення. 
 
Напрями  роботи: 
 

- Роль СОТ у сучасних відносинах між країнами ЄС; 

- Секторальні аспекти розвитку співробітництва України із СОТ 
(сільське господарство та харчова промисловість, цукрова 
промисловість, металургійна галузь, хімічна промисловість та ін.); 

-  Сучасні проблеми субсидування різних галузей промисловості та 
сільського господарства: вплив на державний бюджет; 

- Системи держзакупівель на електронних платформах («Prozorro» 
та інші): позитивні результати та невирішені проблеми. 

 
 

Робочі мови круглого столу: 
українська, англійська, російська 

 
                                            Участь у круглому столі безкоштовна 
 
 
У разі Вашої зацікавленості просимо до 24 жовтня 2017 року надіслати тему та реєстраційну 
форму на адресу slozko2003@ukr.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Організаційний комітет круглого столу : 
Інститут економіки та прогнозування НАН України, сектор міжнародних 
фінансових досліджень, к. 805, к. 1207. 
Тел.: +38 (044) 288-92-34; +38 (044) 254-20-09 
Координатор: к.е.н. Борзенко Олена Олександрівна, тел.:  +380674969385 
e-mail: slozko2003@ukr.net 
Робоча група: 
Редзюк Євген Васильович – к.е.н., старший науковий співробітник ІЕП НАН 
України; 
Олійник Олег Миколайович – к.е.н, старший науковий співробітник  ІЕП 
НАН України; 
Шпенюк Ольга Євгенівна – молодший науковий співробітник ІЕП НАН 
України;  
Кузьмін Євгеній Антонович – науковий співробітник ІЕП НАН України; 
Єрмолаєва Ірина Василівна – вчений секретар сектору міжнародних 
фінансових досліджень ІЕП НАН України; 
 
Оргкомітет не фінансує проїзд, проживання та харчування учасників 
круглого столу. 
 
Реєстрація о 9.30. 
Робота круглого столу:  10.00 – 15.00. 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 
 

 

Інформація про автора / авторів і доповіді 
 

Прізвище, ім’я, по батькові 
(українською та англійською мовами) 

 

Вчений ступінь, вчене звання, посада 
(українською та англійською мовами) 

 

Співавтори (П.І.Б, українською та 
англійською мовами) 

 

Вчений ступінь, вчене звання, посада 
(українською та англійською мовами) 

 

Назва організації, місто, країна 
(українською та англійською мовами) 

 

Назва доповіді (українською та 
англійською мовами) 

 

Назва секції  
Форма участі у круглому  столі 
(потрібне відмітити) 

Виступ з доповіддю (до 10 хв.)�      
Дистанційна (стендова доповідь)� 
Взяти участь як слухач� 

E-mail  
Потреба в бронюванні готелю  так � 

ні� 
 


