
                                             
 

  
ПРОГРАМА 

 
конференції «Нова індустріалізація: спільні дії Уряду та бізнесу» 

 
ТПП України, вул. В. Житомирська, 33 

(11 грудня 2018 р., м. Київ) 

 
Проект станом на 06.11.2018 р. 

 
 

11 грудня_(вівторок) 
 

 
9:00 - 10:00 

 
Реєстрація учасників 

Вітальна кава 
 

 
Місце проведення: GRAND HALL CHAMBER PLAZA 

 

10:00 - 10:05 

 
Відкриття 

Вітальне слово 
 

- Геннадій Чижиков, президент ТПП України* 
 

10:05- 12:00 

 
Гала сесія: 

 
 «Україна 2019: візія економічного зростання. Промисловість, 

інновації, фінанси, експорт». 
 

Спікери: 
- Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України 

- Оксана Маркарова, в.о. Міністра фінансів України  

- Данило Білак, директор  Офісу із залучення та підтримки інвестицій    

- Степан Кубів, Перший Віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і 

торгівлі України* 

- Павло Петренко, Міністр юстиції України* 

- Альгірдас Шемета,  бізнес-омбудсмен* 

- Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ України* 

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

- Представники бізнесу (Генеральний партнер + партнер)* 

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 забезпечення доступним фінансуванням інвестиційно-промислових 

проектів МСБ. 



- Рік з ухвалення т.зв. Закону  «Маски-шоу стоп» (Закон України від 16.11.2017        

№ 2213-VIII). Задіяння основних положень, досягнуті результати, головні зміни та 

подальші перспективи. 
- Створення Міжвідомчої комісії з питань забезпечення дотримання 

правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб. Як вона працює? Чи 

стала вона ефективним інструментом захисту прав бізнесу?
 

Модератор  
- __________* 

12:00 - 12:30 
 

Кава-брейк 
 

Панельна дискусія: 
 

 «Як провести успішну індустріалізацію України в умовах фінансового дефіциту? 

Чинні та перспективні інструменти державної та недержавної підтримки 

промисловості». 
 

12:30 -14:30 Частина 1 
 

Спікери: 
- Валерій Ге єць, директор ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»,  

академік НАН України  

- Максим Нефьодов, перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України*   

- Богдан Данилишин, Голова  Ради НБУ  

- Оксана Маркарова, в.о. Міністра фінансів України* 

- Віктор Галасюк, Голова Комітету Верховної  Ради України з питань промислової 

політики та підприємництва 

- Юрій Терентьєв, Голова Антимонопольного комітету України*/ Анна Артеменко, 

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України* 

- Представник Укргазбанку*, Укрсиббанку* 

- Олег Стринжа, виконавчий директор НУФ* 

- Петро Пантелєєв, заступник голови КМДА*/Наталія Кондрашова, начальник 

управління регуляторної політики та підприємництва Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва КМДА* 

- Представник Одеської ОДА*/Тернопольської ОДА* 

- Представник ЧБТР*/ЄБРР*/ЄІБ* 

- Представники бізнесу* 

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. 

- Залучення Міжнародних банків розвитку. У який спосіб український бізнес може 

отримувати від них кошти для реалізації промислових інвестиційних проектів? 

- Діяльність Офісу залучення інвестицій UkraineInvest (Сприяння збільшенню прямих 

іноземних інвестицій в Україну, покращення правового поля та захист інвесторів). 

http://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=a433cd99-7e67-418e-a3f2-bda49c3f2c1a


* питання опрацьовуються 

- Успішний досвід НУФ у підтримці та фінансуванні проектів МСП в Україні. Чи 

буде створено на його основі Банк Розвитку в Україні? 

- Закон  України від 01.07.2014 № 1555-VII в дії. Чи може отримати державні 

гарантії під промисловість МСП? 

Модератор:  
- __________* 

14:30 - 15:15 
 

Кава-брейк 
 

15:15 - 17:15 
 

Частина 2 
 

Спікери: 
- Борис Соболєв, головний радник Голови Правління АТ «УКРЕКСІМБАНК» 

- Уляна Хром’як, заступник директора Офісу із залучення та підтримки інвестицій 

UkraineInvest* 

- Володимир Ставнюк, Голова правління ДІФКУ 

- Владислав Мітрохін, Голова комітету по  державно-приватному партнерству при ТПП 

України 

- Леонід Козаченко, президент Української аграрної конфедерації* 

- Олександр Чалий, президент ТОВ «Грант Торнтон Україна»                                              

- Представник  UAngel, Асоціації "Приватні інвестори України"* 

- Представник Української Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ)*  

- Представник  SCHNEIDER GROUP*                             

- Представник  Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України 

(АРІФРУ)* 

- Представники бізнесу* 

Напрями обговорення: 
- ЕКА  як реальний канал наповнення промисловості фінансами. 

- Досвід діючого державного інституту здійснення фінансової підтримки суб’єктів 

господарювання (ДІФКУ). 

- Приклади створення ексклюзивних умов для інвестицій в ключові галузі (вільні 

економічні зони, індустріальні парки, економічні кластери - досвід Азербайджану*). 

- Залучення місцевих органів влади в стимулювання промисловості.  

- Діяльність приватних венчурних інвесторів в Україні (UAngel, Асоціації "Приватні 

інвестори України" ). 

- Інститути спільного фінансування (Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу 

(УАІБ).  

- Бізнес в Україні для іноземного інвестора – переваги та недоліки, важливі нюанси 

на етапі створення та подальшій діяльності (SCHNEIDER GROUP). 

- IPO. Залучення інвестицій, капіталу на біржовому ринку (Агентство з розвитку 

інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ) або Stock market infrastructure 

development agency of Ukraine(SMIDA). 

- Створення недержавного фонду підтримки промислових інвестицій та інновацій. 

Досвід Комітету по  державно-приватному партнерству при ТПП України. 

Модератор:  
- __________* 
 


