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Регламент роботи: 

Доповідь: 5–7 хвилин 
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Тематика роботи круглого столу 
Теоретична сутність поняття «Зона 

вільної торгівлі»  

Економіко-правові засади 

функціонування ПВЗВТ згідно 

Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС 

Соціально-економічні та політико-

правові наслідки від 

запровадження ПВЗВТ в 

Україні.       Аналіз реальних 

можливостей та загроз. 

Перший досвід функціонування 

ПВЗВТ в Україні. Цікаві факти 

та історії успіху 

The theoretical essence of the 

concept of "free trade zone" 

Economic and legal principles of 

operation of the DCFTA 

according to the Association 

Agreement between Ukraine and 

the EU 

Socio-economic, political and legal 

implications of the 

implementation of the DCFTA in 

Ukraine. Analysis of real 

opportunities and threats. 

The first experience of the DCFTA 

functioning in Ukraine. 

Interesting facts and stories of 

success 
 




