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From 2014 to 2019 he served as a Member of the Parliament of Ukraine, Chairman of the
Parliamentary Committee on Industrial Policy and Entrepreneurship, Co-Chair of the U.S.
Caucus at the Parliament of Ukraine and Deputy Chairman of the Ukrainian Part of the
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Dr. Halasiuk is a strong proponent of industrial and innovation development. Ranked #2
among over 400 MPs by lawmaking productivity. Drafted over 100 bills (over 50 passed),
mainly focusing on improving investment climate, SME support, industrial development and
export promotion of Ukraine.

Viktor Halasiuk has vast experience in corporate sector from 1998 till 2014, moving up from
mid-management roles in consulting business to senior positions at the leading investment
project and to chairing the Ukrainian Association for Innovation Development (UAID).

Dr.  Halasiuk holds  Bachelor’s  degree  in  Accounting  & Audit  (2002),  Master’s  degree in
Corporate  Economics  (2003),  and  Ph.D.  in  Economics  (2006)  from  Dnipro  Polytechnic
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Віктор Галасюк  – український економіст,  президент Української  асоціації  Римського
клубу, член-кореспондент Всесвітньої Академії науки та мистецтва, к.е.н.

З 2014 по 2019 рр. – народний депутат України, голова парламентського Комітету з
питань  промислової  політики  та  підприємництва,  співголова  депутатської  групи
Верховної  Ради  України  з  міжпарламентських  зв’язків  з  США,  заступник  голови
Української частини Парламентського Комітету Асоціації.

Послідовний  прихильник промислового  та  інноваційного  розвитку.  Визнаний  №2  в
рейтингу ефективності  законотворчої  діяльності  серед більше ніж 400 депутатів  VIII
скликання. Є автором понад 100 законопроектів (більше 50 прийняті парламентом як
Закони), спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату, підтримку МСБ, розвиток
промисловості та сприяння експорту.



Отримав значний досвід в корпоративному секторі, пройшовши протягом 1998-2014
рр. кар’єрний шлях від керівника проектів і підрозділів в консалтинговому бізнесі до
топ-менеджера провідного інвестиційного проекту та очільника Української асоціації
інноваційного розвитку (UAID).

Здобув ступінь бакалавра («Облік та аудит», 2002, Дніпровська політехніка), магістра
(«Економіка  підприємства»,  2003,  Дніпровська  політехніка),  кандидата  економічних
наук  (“Економіка,  організація  і  управління  підприємствами”,  2006,  Дніпровська
політехніка).

У  2019  році  обійняв  посаду  доцента  кафедри  математичних  методів  системного
аналізу  Інституту прикладного системного аналізу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Сфери досліджень: економічна політика, економічне зростання, сталий розвиток.
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клуба, член-корреспондент Всемирной Академии науки и искусства, к.э.н.

С  2014  по  2019  гг.  –  народный  депутат  Украины,  председатель  парламентского
Комитета  по  вопросам  промышленной  политики  и  предпринимательства,
сопредседатель депутатской группы Верховной Рады Украины по межпарламентским
связям  с  США,  заместитель  председателя  Украинской  стороны  Парламентского
Комитета Ассоциации.

Последовательный сторонник промышленного и инновационного развития. Признан
№2  в  рейтинге  эффективности  законотворческой  деятельности  среди  более  400
народных депутатов VIII созыва. Автор более 100 законопроектов (свыше 50 приняты
парламентом  как  Законы),  направленных  на  улучшение  инвестиционного  климата,
поддержку МСБ, развитие промышленности и содействие экспорту.

Обладает  значительным опытом  в  корпоративном секторе,  пройдя  на  протяжении
1998-2014  гг.  карьерный  путь  от  руководителя  проектов  и  подразделений  в
консалтинговом  бизнесе  до  топ-менеджера  ведущего  инвестиционного  проекта  и
президента Украинской ассоциации инновационного развития (UAID).

Получил  степень  бакалавра  («Учет  и  аудит»,  2002,  Днепровская  политехника),
магистра  («Экономика  предприятия»,  2003,  Днепровская  политехника),  кандидата
экономических наук («Экономика, организация и управление предприятиями», 2006,
Днепровская политехника).



В 2019  году  стал  доцентом  кафедры  математических  методов  системного  анализа
Института прикладного системного анализа КПИ им. Игоря Сикорского.

Сферы  исследований: экономическая  политика,  экономический  рост,  устойчивое
развитие


