Проект станом на 23.10.2017р.
Конференція
«Нова індустріалізація: виклики, можливості та перспективи для
України »
(15 грудня 2017р., 10.00 – 15.00,
м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33)
Мета та завдання заходу
У грудні ц.р. передбачено проведення низки заходів присвячених 45-річчю
створення ТПП України. Важливим елементом серед них може бути
проведення ділового заходу з актуальної для бізнесу та держави проблематики.
Як відомо, в останні роки промислове виробництво в Україні скорочується,
тому метою конференції вбачається – привернути увагу ділових кіл, влади
та експертного середовища до необхідності розробки в державі
системної промислової політики, спрямованої на проведення нової
індустріалізації України з використанням сучасних технологій.
Пропонується:
 Розглянути можливі перспективи та труднощі майбутньої
індустріалізації.
 Запропонувати Уряду проголосити 2018-2020рр. роками інноваційного
промислового розвитку задля нової індустріалізації України.
 Визначити місце та роль торгово-промислових палат у проведенні
нової індустріалізації України.
У рамках проведення Конференції заплановано :
•
Обговорити та визначити пріоритетні завдання та напрями розвитку
промисловості, які
в сучасних умовах глобального ринку посилять
конкурентоспроможність української економіки.
•
Окреслити коло проблем та факторів, що негативно впливають на
вітчизняну промисловість або можуть перешкодити її розвитку в
майбутньому.
•
Висвітлити питання щодо головних джерел фінансування бізнесу
(продукти комерційних банків, іноземні донори, інституціальні інвестори
(міжнародні банки розвитку), державні інвестиції).
•
Розглянути ключові аспекти взаємодії з іноземними інвесторами на
прикладі Китаю (питання опрацьовується).

Організатори:
Під патронатом Уряду України





Торгово-промислова палата України (головний організатор)
ДУ Інститут економіки та прогнозування НАНУ
МЕРТ*
ССА (Китайська Торгова Асоціація) *
Співорганізатори та партнери
(уточнюються)
Учасники

Представники органів державної влади, ділових, наукових та експертних
кіл, фінансово-банківських і промислових установ, інвестиційних інституцій,
дипломатичних місій, акредитованих в Україні, засобів масової інформації,
делегації регіональних торгово-промислових палат (до 10 учасників). Участь
в конференції безкоштовна (за запрошеннями і за умови попередньої
реєстрації).
Формат заходу
Захід одноденний. Проводиться в рамках святкування 45-ї річниці
заснування ТППУ.
У рамках заходу передбачається проведення 2-х панельних дискусій та
одної спеціалізованої секції.
Учасникам заходу будуть надані рекламні, презентаційні, інформаційноаналітичні матеріали в друкованому вигляді.
Оргкомітет Конференції
З метою організації підготовки та проведення Конференції створюється
Робоча група за участі Торгово-промислової палати України, Інституту економіки
та прогнозування НАНУ, партнерів заходу (у тому числі органів державної
влади).
Фінансове забезпечення заходу
Фінансування заходів в рамках проведення Конференції передбачається
за рахунок коштів Торгово-промислової палати України та спонсорських
внесків.
Приїзд та розміщення учасників Конференції, представників ЗМІ, як
українських, так і іноземних, передбачається за власні кошти учасників.
Інформаційне забезпечення
Усі заходи у рамках Конференції висвітлюватимуться українськими та
закордонними ЗМІ.

