
  

 
 

Шановні викладачі та студенти  

Ізмаїльського державного гуманітарного університету! 

 

Ми продовжуємо проводити актуальні лекції в режимі онлайн, 

присвячені міжнародній торгівлі. 

 
 

I. 02 грудня 2020 р. (середа) з 12.50 до 15.50 - дві онлайн лекції з дисципліни 

«Експортний контроль товарів і технологій подвійного використання», яку 

читатимуть к.фіз.-мат. наук, ст. наук. співробітник НАН України, доцент 

кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Ігор Анохін разом з 

професором Жаном Паскалем Зандерсом, який є міжнародним фахівцем у 

сфері експортного контролю (Бельгія). 

 
Посилання: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/83276373337?pwd=WjBQOGNkcmlMRnozTnptb24zZW16QT09 

Meeting ID: 832 7637 3337 

Passcode: 112785 

 

II. 03 грудня 2020 р. (четвер) з 12.50 до 15.50 - дві онлайн лекції з дисципліни 

«Митна безпека», яку читатимуть д.фіз.-мат. наук, ст. наук. співробітник НАН 

України, професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва 

Володимир Давидовський разом з професором Бреттом Едвардсом 

(Університет Спа, Великобританія) та міжнародним експертом Сонею 

Дробиш (Франція), які є визнаними фахівцями у сфері експортного контролю. 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fj%2F83276373337%3Fpwd%3DWjBQOGNkcmlMRnozTnptb24zZW16QT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw13YtCw_mh0YH85iHDJNoMp


Посилання: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/85007218425?pwd=dFRsUU1lRW9XVkgrL2NpbnA1N0pOQT09 

Meeting ID: 850 0721 8425 

Passcode: 712775 

 

III. 04 грудня 2020 р. (п’ятниця) з 12.50 до 15.50 - дві онлайн лекції з 

дисципліни «Світові торгівельні режими», яку читатимуть к.е.н., доцент 

кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Вікторія Гура разом з 

бельгійським професором Квентіном Мішелем, який є міжнародним фахівцем 

у сфері експортного контролю та представляє Льєжський Університет 

(Бельгія). 

 
Посилання: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/88643938945?pwd=b0QxbnQ3MDJOUzYrNnhoaUpjWmFYQT09 

Meeting ID: 886 4393 8945 

Passcode: 056216 

 

IV. 08 грудня 2020 р. (вівторок) з 12.50 до 15.50 - дві онлайн лекції з 

дисципліни «Експертиза та сертифікація товарів і технологій подвійного 

використання», яку читатимуть д.фіз.-мат. наук, ст. наук. співробітник НАН 

України, професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва 

Володимир Давидовський разом з професором Бреттом Едвардсом 

(Університет Спа, Великобританія) та міжнародним експертом Сонею 

Дробиш (Франція), які є визнаними фахівцями у сфері експортного контролю. 

 
Посилання: 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/86223265499?pwd=NkpmK0hRYWZFOUhwM082dVBwYXBhdz09 

Meeting ID: 862 2326 5499 

Passcode: 127106 

 

Лекції будуть двомовні (на українській та англійській мовах) із 

синхронним перекладом. 

 

Ці заходи реалізуються в рамках спільного з ІДГУ освітнього 

проєкту магістерської програми «Економічна безпека підприємництва». 
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