11 грудня_(вівторок)
Реєстрація учасників

9:00 - 10:00

Місце проведення: GRAND HALL CHAMBER PLAZA
10:00 - 10:03
10:03- 12:15

Відкриття
Вітальне слово
Геннадій Чижиков, Президент ТПП України

Гала сесія:
«Україна 2019: візія економічного зростання. Промисловість, інновації, фінанси, експорт»
Учасники на сцені (регламент виступів)

10:03-10:25
10:25-10:45

Виступ
- Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України
Питання/відповіді із зали

Учасники гала-сесії
(після завершення участі Прем’єр-міністра України запрошуються модератором зайняти місце на сцені для
виступів)
- Оксана Маркарова, Міністр фінансів України
8 хв.
10:50-12:15
- Хьюг Мінгареллі, Голова представництва Євросоюзу в Україні
8 хв.
- Роман Ващук, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні*

8 хв.

- Павло Петренко, Міністр юстиції України*

8 хв.

- Альгірдас Шемета, Бізнес-омбудсмен

8 хв.

- Анатолій Гіршфельд, Заступник голови Національного Комітету з
ксана Маркарова,
Міністр
фінансів України
промислового
розвитку
- виконавчий
директор

8 хв.

- Олександр Власов, в.о. Голови Державної фіскальної служби України

8 хв.

- Євген Кравцов, в.о. Голови правління ПАТ «Укрзалізниця»

8 хв.

- Анна Вінниченко, Керуючий партнер Адвокатського об’єднання «WinnerLex»

8 хв.

- Володимир Золотарьов, Директор із зовнішньоекономічних зв'язків ПАТ
«Завод «Південкабель»

8 хв.

Напрями обговорення:
- Бюджет 2019. Основні параметри економічного зростання.
- Відродження промисловості як ключовий фактор зростання національної економіки.
- Залучення інвестицій в Україну. Чи чекати в наступному році інвестиційного буму?
- Бачення Урядом джерел забезпечення доступним фінансуванням інвестиційно-промислових проектів
МСП.
- Новий європейський «План Маршалла» для України – реальність чи міф?
- Промислова політика та технологічні інновації.
- Досвід Канади щодо фінансової підтримки розвитку промисловості та захисту прав бізнесу.
- Переробна промисловість як драйвер національної економіки. Ключові сигнали від бізнесу.
- Зниження тиску на бізнес через електронізацію процесів адміністрування податків та боротьба з
тіньовим сектором економіки.
- Законодавчі ініціативи Уряду, спрямовані на забезпечення дотримання правоохоронними органами прав
та законних інтересів суб'єктів господарювання. Основні положення, досягнуті результати та
подальші перспективи.
- Дії Уряду щодо захисту прав бізнесу від неправомірних дій правоохоронних органів, протидії незаконному
поглинанню та захопленню підприємств. Чи є вони ефективним інструментом захисту прав бізнесу?
Модератор
- Павло Кужеєв, Ведучий і головний редактор телеканалу «112 УКРАЇНА»
12:15 - 12:45
Кава-брейк
Панельна дискусія:
«Як провести успішну індустріалізацію в Україні: аудит чинних та перспективних інструментів державної та
недержавної підтримки промисловості»
12:45 -14:45
Частина 1
Спікери:
- Валерій Геєць, Директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», академік НАН України
- Віктор Галасюк, Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва
- Анна Артеменко, Державний уповноважений Антимонопольного комітету України

- Степан Кубів, Перший Віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України* / Максим
Нефьодов, Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
- Василь Фурман, Член Ради Національного Банку України
- Уляна Хром’як, Заступник директора Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest
- Голова Правління ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»* / Заступник Голови Правління ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»*
- Валерій П’ятницький, Віце-президент з фінансових питань Чорноморського банку торгівлі та розвитку
- Олександр Волошанюк, Заступник Голови Правління Українського банку
реконструкції та розвитку
- Сергій Масліченко, Асоційований директор Департаменту енергоефективності та зміни клімату ЄБРР
- Владислав Мітрохін, Голова Комітету по державно-приватному партнерству при ТПП України
- Людмила Мусіна, Координатор співробітництва з ЮНІДО в Україні
Напрями обговорення:
- Державні/недержавні інструменти підтримки промисловості в світі. Найкращий досвід.
- Програмні документи (стратегія) розвитку промисловості. Чи будуть створені державний орган з
питань промисловості/фонд розвитку промисловості?
- Проведення грошово-кредитної політики, спрямованої на розвиток промисловості. Позиції НБУ та
Уряду.
- Роль державних/приватних банків у фінансуванні промисловості (проектів).
- Банківське фінансування як інструмент відновлення економічного зростання.
- Залучення Міжнародних банків розвитку. У який спосіб український бізнес може отримувати від них
кошти для реалізації промислових інвестиційних проектів?
- Створення недержавної платформи (фонду) підтримки промислових інвестицій та інновацій. Досвід
Комітету по державно-приватному партнерству при ТПП України.
- Діяльність Офісу залучення інвестицій UkraineInvest (Сприяння збільшенню прямих іноземних інвестицій
в Україну, покращення правового поля та захист інвесторів).
- Закон України від 01.07.2014 № 1555-VII в дії. Чи може отримати державні гарантії під промисловість
МСП?
- Завдання та інструменти нової індустріалізації в контексті досягнення Цілей Сталого Розвитку.
Модератор:
- Руслан Осипенко, Виконавчий директор Китайської Торгової Асоціації
14:45 - 15:30
Кава-брейк
15:30 - 17:30

Частина 2

Спікери:
- Володимир Ставнюк, Голова правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (ДІФКУ)
- Борис Соболєв, Перший заступник міністра зовнішньоекономічних зв’язків України (1991-1993р.)
- Леонід Козаченко, Президент Української аграрної конфедерації
- Олександр Чалий, Президент ТОВ «Грант Торнтон Україна»
- Олег Стринжа, Виконавчий директор НУФ
- Наталія Кондрашова, Начальник управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва КМДА
- Володимир Власюк, Голова Комітету з питань промислової модернізації при ТПП України
- Ольга Афанасьєва, Виконавчий директор Української асоціації венчурного та приватного капіталу
- Андрій Рибальченко, Генеральний директор Української асоціації інвестиційного бізнесу
- Ірина Гук, Правовий радник/адвокат ТОВ «Євро-Інвест-Холдінг»
- Володимир Хмурич, Директор індустріального парку «Біла Церква»
- Павло Верхняцький, Директор Центру оперативно-стратегічного аналізу (COSA)
Напрями обговорення:
- ЕКА як реальний канал наповнення промисловості фінансами. Коли він нарешті запрацює?
- Досвід діючого державного інституту здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання
(ДІФКУ). Як цим інструментом може користуватись бізнес?
- Державний іпотечний банк як інструмент стабільного розвитку економіки.
- Сучасна індустріальна політика України. Виклики та можливості.
- Успішний досвід НУФ у підтримці та фінансуванні проектів МСП в Україні. Чи може бути створено на
його основі Національну агенцію з фінансування бізнесу?
- Залучення місцевих органів влади в стимулювання промисловості (проектів).
- Діяльність приватних венчурних інвесторів в Україні.
- Інститути спільного інвестування як ефективний механізм фінансування реального сектору економіки
України.
- Індустріальні парки як точки зростання промисловості та залучення довгострокових інвестицій. Що
для цього ще не зроблено в Україні?
- Конкурентні переваги від комплаєнсу та прозорості бізнесу при залучені фінансування та кооперації з
міжнародними партнерам.
Запитання-відповіді
(20хв.)
Модератор:
- Еліна Бекетова, Ведуча телеканалу «112 УКРАЇНА»
* питання опрацьовуються

