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Міжнародний семінар 

 з питань запровадження найкращого досвіду співробітництва між представниками 
промисловості та органів державної влади з метою удосконалення контролю над 

відповідністю експортним вимогам 
 

Київ, Україна 
вул. Саксаганського 6, Будинок кіно 

 

24-25 квітня 2013 року 
 

Програма 
 
Організатори: 
 

- Міністерство економічного розвитку та торгівлі України 
- Аргоннська Національна Лабораторія, Міністерство енергетики США 
- Науково-технічний центр експорту та імпорту спеціальних технологій, техніки та 

матеріалів 
 
Перший день, 24 квітня  
 
09.30 – 10.00 Привітання від Міністерства закордонних справ України 
 Привітання від Посольства США в Україні  
 Привітання від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України 
 Привітання від Аргоннської Національної Лабораторії 
 
Секція 1. Стан розвитку співробітництва між державою і промисловістю у сфері 
експортного контролю в Україні: потреби і перспективи 
 
10.00 – 10.35 Удосконалення нормативно-правової бази у сфері державного експортного 

контролю. План діяльності Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України з підготовки проектів регуляторних актів.  

 Сергій Шевчук, Міністерство економічного розвитку та торгівлі України  
 
10.35 – 11.10 Громадська рада при Державній службі експортного контролю України як 

інструмент забезпечення партнерства між державними органами та 
промисловістю. 

 Олександр Гришуткін  
 
11.10 – 11.40  Кава-брейк 
 
11.40 – 12.00 Співробітництво "держава-промисловість": погляд представників 

промисловості. 
 Володимир Воробйов, Державне підприємство Науково-виробничий комплекс 

газотурбобудування "Зоря-Машпроект», м. Миколаїв 
 
12.00 – 12.20 Моделі співробітництва "держава-промисловість" в Україні: з досвіду ядерної 

галузі. 
 Ольга  Кошарна (Асоціація "Український ядерний форум") 
 
12.20 – 12.40 Про діяльність міжвідомчих експертних груп на прикладі групи, створеної 

при Національному інституті стратегічних досліджень.  
 Сергій Кондратов (Національний інститут стратегічних досліджень) 
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12.40 – 13.00 Система експортного контролю України, взаємодія Державної служби 
експортного контролю України з іншими державними органами, 
громадськістю та підприємствами. 

 Віктор Полянський, Державна служба експортного контролю України 
 
13.00 – 14.00  Обідня перерва 
 
Секція 2. Досягнення відповідності експортним вимогам: форми партнерства, створені 
за ініціативою промисловості   
 
14.00 – 14.35 Шведський досвід взаємодії та співробітництва держави і промисловості у 

сфері експортного контролю. 
 Ельза Астром, ABB, Швеція  
 
14.35 – 15.20 Підтримка експертним співтовариством зусиль з удосконалення 

співробітництва "держава – промисловість" у США. Коаліція за високі 
стандарти у питаннях відповідності експортним вимогам. 

 Керол Фухс General Electric, США 
 
15.20 – 15.50 Кава-брейк 
 
15.50 – 16.35 Центр інформації для контролю за безпекою торгівлі (Японія).  
 Хісаші Ріко 
 
16.35 – 17.05 Організація координаторів у сфері експортного контролю: ініціатива держави. 
 Ешлі Фулленвайдер (Аргоннська національна лабораторія)  
 
17.05 Загальне обговорення форм партнерства, створених за ініціативою 

промисловості.   
.  
 
День 2, 25 квітня 
 
Секція 3. Досягнення відповідності експортним вимогам: форми партнерства, створені 
за ініціативою уряду 
 
09.00 - 09.30 Кава 
 
09.30 – 10.10 Діяльність консультативних технічних комітетів при Міністерстві торгівлі 

США. 
 Бен Флоув (Berliner, Corcoran&Rove, L.L.P.) 
 
10.10 – 10.40 Роль підготовки кадрів у сфері експортного контролю для розвитку 

партнерства "держава – промисловість". 
Перепелиця Григорій, Інститут зовнішньої політики при Дипломатичній 
академії Міністерства закордонних справ України 

 
10.40 – 11.10 Кава-брейк 
 
11.10 – 11.40 Експертне співтовариство у сфері експортного контролю в Україні: проблеми 

становлення і перспективи розвитку. 
Олександр Наквакін, ДАХК  ім. Артема  
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11.40– 12.10  Оцінка потенційно проблемних областей в системі прийняття рішень по 
експортному контролю. 

 Валентин Бадрак, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння 
 

12.10 – 13.00   Загальне обговорення форм партнерства, створених за ініціативою уряду.   
 
13.00 – 14.00  Обідня перерва 
 
14.00 – 15.00  Круглий стіл "Першочергові заходи у подальшому розвитку співробітництва 

між державою і промисловістю у сфері експортного контролю в Україні. Роль 
спеціалізованого ЗМІ у цих заходах". 

 
15.00 – 15.30  Питання і відповіді, коментарі та обговорення. 
 
15.30 – 15.45 Заключні слова організаторів семінару. 
 Закриття семінару. 
  
  
 


