ПРОГРАМА
конференції «Нова індустріалізація: виклики, можливості та перспективи
для України»
ТПП України, вул. В. Житомирська, 33
(15 грудня 2017 р., м. Київ)
Місце проведення: конференц-зала CHAMBER COLISEUM
_15 грудня_(п’ятниця)
8:30 - 09:30

Реєстрація учасників
Вітальна кава
Відкриття
Вітальне слово

9:30 - 9:45

- Геннадій Чижиков, президент ТПП України
- Руслан Осипенко, виконавчий директор Китайської торгової
асоціації (ССА)

Гала-cесія:
9:50 - 11:45 «Нова індустріалізація як модель економічного розвитку України. Чому
вона необхідна і як її здійснити»
Спікери:
- Валерій Ге́єць, доктор економічних наук, професор, академік НАН України
- Віктор Галасюк, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової
політики та підприємництва
- Шевкі Аджунер, директор Представництва ЄБРР в Україні
- Володимир Власюк, директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза»
- Андерс Йонсен, керівник секції з промислової та інноваційної політики Економічної
місії ООН для Європи
- Анатолій Максюта, президент Економічного дискусійного клубу
- Лю Дзюнь, радник з торгово-економічних питань при Посольстві Китайської Народної
Республіки в Україні
- Владислав Мітрохін, директор Постійного представництва
«ЕделізонХандельсгезельшафт мбХ» в Україні, голова комітету по державно-приватному
партнерству при ТПП України
- Катерина Гришина, комерційний директор логістичної компанії «Делівері»

Модератор:
- Олександр Чалий, президент ТОВ «Грант Торнтон Україна»
Напрями обговорення:
- Промисловість у глобальному вимірі та в Україні: стан, тенденції, перспективи.
- Чому Україні необхідна нова індустріалізація і як її здійснити? Чи має надати
відповіді на ці питання Стратегія розвитку промисловості України, що
розробляється МЕРТ? Коли ми побачимо збалансований документ?
- «Промисловий пакет реформ» від Верховної Ради України та уряду.
- Зовнішня підтримка індустріалізації в Україні: наскільки реальні міжнародні
інвестиційні проекти на кшталт «Плану Маршалла».
- Місце та роль ТПП і бізнесу у здійсненні нової індустріалізації.
- Проведення успішної індустріалізації у ХХІ столітті. Досвід Китаю.
- Сучасні технології як драйвер розширення ринку логістичних послуг у процесі
індустріалізації в Україні.
11:45 - 12:15

Кава-брейк

12:15 -13:45

Сесія 1
«Інструменти та ресурси для забезпечення нової індустріалізації в
Україні»

Спікери:
- Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України
- Олександр Черних, директор департаменту промислової політики МЕРТ
- Володимир Лепушинський, заступник директора департаменту – начальник
управління департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ
- Олена Макарова, заступник директора з наукової роботи, член-кореспондент НАН
України
- Владислав Зимовець, завідувач відділу фінансів реального сектора ДУ «Інститут
економіки та прогнозування НАН України»
- Сергій Дігол, директор ТОВ «ГОФЕР Корпорейшн»
- Людмила Дейнеко, завідувач відділу промислової політики ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»
- Хе Шенгень, керівник компанії «Eco-Vtor»
- Тетяна Харебава, радник, керівник практики інтелектуального права та IT-права
адвокатського об’єднання «ADER HABER»
Напрями обговорення:
- Грошово-кредитна політика для підтримки індустріального розвитку.
- Доступність фінансових ресурсів і ринків капіталу.
- Роль банків у проведенні неоіндустріалізації в Україні.
- Чи є на сьогодні обмеженням трудові ресурси? Соціодемографічні виклики для
нової індустріалізації.
- Сучасні інструменти підтримки неоіндустріалізації в нових умовах міжнародної
торгівлі. E-commerce, Internet of things, big data, smart contacts, blockchain.
- Чи повинні ресурси, генеровані сільським господарством України, сприяти її
промисловій модернізації?

-

Стимулювання інвестиційних настроїв в Україні. Погляд інвесторів.

Модератор:
- Володимир Власюк, директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза», голова комітету з
питань промислової модернізації при ТПП України
13:45 - 14:15

Кава-брейк

14:15 -15:30

Сесія 2
«Місце України на глобальному ринку. Значення експорту у підтримці
нової індустріалізації України»

Спікери:
- Андрій Демчук, директор департаменту залучення інвестицій Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
- Олексій Рожков, директор департаменту міжнародного торговельно-економічного
співробітництва та європейської інтеграції МЕРТ
- Денис Красников, віце-президент УСПП
- Олена Кудляк, виконавчий директор Українського центру сприяння інвестиціям та
торгівлі (ITFC)
- Василь Федін, генеральний директор суднобудівельного холдингу «Смарт-Меритайм
Груп», заступник голови комітету по державно-приватному партнерству при ТПП
України
- Борис Соболєв, головний радник голови Правління АТ «УКРЕКСІМБАНК»
- Олександра Павленко, керуючий партнер Pavlenko Legal Group
- Дар’я Антоненко, операційний директор ТОВ «Айсберг Лтд.», заступник директора
Української асоціації виробників
- Віктор Ліщук, генеральний директор ПАТ «ЧИНБАР»
Напрями обговорення:
- Сучасна підтримка промислового сектора. Створення умов в Україні для успіху у
глобальній конкуренції.
- Місце України на глобальному ринку. Значення експорту у підтримці нової
індустріалізації України.
- Торговельна політика України для нової індустріалізації.
- Спеціалізація і можливості України на світових ринках, участь у глобальних
ланцюжках доданої вартості.
- Державно-приватне партнерство як інструмент для проведення нової
індустріалізації.
- Внутрішні механізми для стимулювання експорту. Ситуація навколо ЕКА.
- Угоди про вільну торгівлю: ризики та можливості. Значення для розвитку
промисловості.
Модератор
- Валерій Пятницький, радник прем’єр-міністра України
* питання опрацьовуються

