ПРОГРАМА
V НАЦІОНАЛЬНОГО ЕКСПОРТНОГО ФОРУМУ
ТПП України, вул. В. Житомирська, 33
(3 червня 2019 р., м. Київ)
Проект станом на 17.05.2019 р.
3 червня (понеділок)*
9:00 - 10:00

10:05- 11:30
Місце проведення
Спікери

Реєстрація учасників
Вітальна кава
Гала-сесія:
«Експортні орієнтири 2019-2020: масштабність, системність, ефективність»
GRAND HALL CHAMBER PLAZA
- Степан Кубів, Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України*
- Ольга Трофімцева, в.о. Міністра аграрної політики та продовольства України
- Заступник Міністра закордонних справ України*
- Андрій Демчук, Керівник ДУ «Офіс з просування експорту України»
- Лю Цзюнь , Президент Міжнародного Трейд-клубу (МТК), торговий представник Китаю в Україні
- Керівники/представники іноземних ТПП
- Володимир Власюк, Директор ДП «Укрпромзовнішекспертиза»
- Представники українського бізнесу (генеральний партнер/офіційний партнер)
- Представник компанії «Катарські Авіалінії»*

Напрями
обговорення

- Реалізація експортної стратегії українським бізнесом. Яку додану вартість вона несе?
- Країни-партнери у фокусі міжнародної торгівлі України. Пріоритети на 2019-2020 рр.
- Застосування положень Конвенції Пан-Євро-Мед Україною як ефективного інструменту в рамках угод про вільну
торгівлю між її договірними сторонами. Як правильно використати його переваги?
- У який спосіб планується підвищити ефективність діяльності торгових представництв за кордоном?
- Огляд актуальних міжнародних заходів у сфері виставково-ярмаркової діяльності. ЕКСПО-2020. Пропозиції ТПП
України та влади.
- Чому Україні необхідний новітній індустріальний розвиток?

Модератор

- Геннадій Чижиков, Президент ТПП України
Кава-брейк

11:30 - 12:00
Панельна дискусія:

Секція:

Секція:

12:00 -13:30

«Фінансові інструменти підтримки
експорту»

«Абетка ЗЕД контракту – поради
провідних юристів, міжнародних
експертів, арбітражна практика»

«Досвід України у сфері подолання
технічних бар’єрів у торгівлі»

Місце проведення

GRAND HALL CHAMBER PLAZA

CHAMBER COLISEUM

CHAMBER MEDIA
(кімн. № 101)

Спікери

- Ігор Пульвас, в.о. Голови
правління ПАТ «Експортно-кредитне
агентство»
- Голова /заступник Голови
наглядової ради НБУ*
- Голова /заступник Голови
правління АТ «УКРЕКСІМБАНК»
- Голова /заступник Голови
правління АТ «УКРСИББАНК»
- Представник ЄБРР*
- Представник НУФ
- Голова /заступник Голови
правління АТ «ТАСКОМБАНК»*

- Олександр Красуля, начальник
відділу аналізу ефективності та
інформаційно-технічного супроводу
ЗЕД Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
- Представник МКАС
- Представник юридичного партнеру
- Олександр Лепський, Керівник
напрямку «Бізнес» компанії
«ЛІГА:ЗАКОН»
- Александр Мережко, експерт з
міжнародного права

- Представник МЕРТ
- Геннадій Кривошия, Голова
підкомітету з питань підприємництва
та технічного регулювання Комітету
ВРУ з питань промислової політики та
підприємництва
- Марк Геллер, Керівник команди
проекту британського Фонду
ефективного врядування
«Відповідність продукції МСП вимогам
до безпечності у рамках
ПВЗВТ з ЄС»
- Представники бізнесу
- Представники асоціацій

Напрями
обговорення

- ЕКА. Коли запрацює ця установа?
Завдання 2019.
- Фінансові продукти банків для
експортерів.
- Діяльність (підтримка
інвестпроектів) МФО в Україні.
- Створення Банку розвитку в
Україні. Коли держава почує бізнес?
- Спрощення системи міжнародних
розрахунків України. Впровадження
провідних платіжних систем
(PayPal, тощо).

- Чи потрібна типова форма ЗЕД
контракту?
- Основні умови ЗЕД контракту: на
що треба звернути увагу?
- Практика застосування Конвенції
ООН про договори міжнародної купівліпродажу товарів 1980 року.
- Типові помилки у ЗЕД контрактах.
- Як ефективно захистити свої права
суб’єктам ЗЕД?
- Онлайн-інструменти експортера:
від перевірки контрагента до
реєстрації торгової марки

Модератор

112*

МКАС*

Місце проведення:

Спікери

- Денис Базілевич, Директор
Інституту професійного лобіювання та
адвокасі
Кава-брейк

13:30 - 14:30

14:30 – 16.00

- Розкриття потенціалу зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС через
відповідність технічним
регламентам ЄС.

Панельна дискусія:

Круглий стіл:

Воркшоп

Секція:

«Держава відповідає
на актуальні питання
бізнесу (митні, ЗЕД,
валютне регулювання,
тощо)»

«Використання
потенціалу
логістичних
компаній для
експорту товарів
МСП»

«СМАРТ-спеціалізація
промисловості міста
Києва як тріггер
інноваційних змін»

«ІТ експорт»

GRAND HALL
CHAMBER PLAZA

CHAMBER MEDIA
(кімн. № 101)

CHAMBER COLISEUM

ДОВНАР ХОЛЛ
(кімн.
№ 405)

- Представники КМДА
- Представники ДУ
«Інституту економіки та
прогнозування НАН
України»

- Наталя
Веремієва,
Національний
координатор і
радник з питань ІСТ

- Ксенія Ляпіна,
Голова Державної
регуляторної служби
України
- Представник

- Представник
Міністерства
інфраструктури
України
- Представник

Експреспрактикум:
«Як почати
експортувати до
ЄС»
(14:30 – 17:30)
Кімн.
№ 335

Міністерства фінансів
- Михайло Тітарчук,
Заступник Міністра
економічного розвитку і
торгівлі України
України
- Представник НБУ
- Представник митної
служби
- Дар’я Антоненко,
Операційний директор,
керуючий директор
ТОВ «Айсберг-Азія»
- Володимир Чуба,
Директор
ТОВ «УкрВолнат»
- Представник бізнесу

Напрями
обговорення

- «Єдине вікно на
митниці». Як воно
працює?
- Чи спростилися
митні процедури,
унеможливлення
необґрунтованої
перевірки

Державної фіскальної
служби України
- Представник
Комітету Верховної
Ради України з питань
транспорту
- Представник
«DELIVERY-GROUP»
- Представник
Асоціації «ДжіЕс1
Україна»
- Представник групи
БРІКС
- Представник
Асоціації міжнародних
автомобільних
перевізників України

- Представники
підприємств харчової,
легкої та
фармацевтичної
промисловості

експортної стратегії
- Олег Гайдук,
Перший заступник
Голови Громадської
спілки КіберКовчег
- Юрій Козлов,
Директор
Департаменту
електронних архівів
та сервісів
державного
підприємства
«Національні
інформаційні
системи»
- Анатолій Довгий,
представник
«Vodavone Україна»
- Анатолій
Андрієнко, Радник
першого віцепрезидента ТПП
України*
- Анатолій Клікіч,
Відповідальний
секретар Комітету з
електронних
комунікацій при ТПП
України

- Що таке СМАРТспеціалізація?
- Які СМАРТтехнології сьогодні є
затребуваними на
ринку?
- Які можливості
відкриває СМАРТ-

- Експортна
Стратегія України Секторальна
стратегія щодо
Інформаційнокомунікаційних
технологій 2019–
2023.

(затримання)
вантажів митним
органом?
- Що дало бізнесу
запровадження
інституту
уповноваженого
(схваленого)
експортера?
- Коли буде
запроваджено
інститут
уповноваженого
економічного
експортера?
- Удосконалення
митної процедури
карнетів АТА в Україні.
- Нове валютне
законодавство.
Коментарі
регулятора.
- Імплементація угоди
СОТ про спрощення
торгівлі. Які переваги
вона несе для бізнесу?

Модератор

- Олександр Чалий,
Президент ТОВ «Грант
Торнтон Україна»

спеціалізація для
розвитку експорту та
інтеграції в глобальні
ланцюги доданої
вартості?
- Як СМАРТ
спеціалізація відкриває
можливості
застосування
державної допомоги;
- Які програми
міжнародної підтримки
є доступними для
СМАРТ орієнтованих
підприємств;
- Як впровадження
СМАРТ спеціалізацій
сприяє зміцненню
торгівельноекономічних зв`язків в
рамках В2В;
- Як сформувати
практичні кейси
стратегії СМАРТспеціалізації для Вашої
бізнес-моделі.
Обговорення СМАРТ
спеціалізацій у
харчовій, легкій та
фармацевтичній
промисловості
АсМАП України*

- Людмила Дейнеко,
д.е.н., проф. ДУ
«Інститут економіки та
прогнозування НАН
України»

- Експортні
можливості
вітчизняного
бізнесу
кібербезпеки.
- Електронні довірчі
послуги як основа
розвитку
міжнародної
цифрової
комунікації.
- Mobile ID – нові
перспективи і нові
можливості для
бізнесу.
- Електронна ТППнові можливості для
експорту.
- Глобальний індекс
цифрової
конкурентоспромож
ності 4.0, основні
положення, стан в
Україні.

16:30 – 18:00

Місце проведення
Спікери

Панельна дискусія:

Секція:

Круглий стіл:

Круглий стіл:

«Промислове
виробництво та
експорт»

«Україна – Ізраїль:
які перспективи
відкриває ЗВТ»

«Україна-Катар:
торгівельне та
інвестиційне
співробітництво»

«Україна – Індія»

GRAND HALL
CHAMBER PLAZA
- Представник
Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України
- Олександр
Романовський
Народний депутат
Верховної Ради
України
- Представник
Інституту економіки і
прогнозування НАН
України
- Представник заводу
«ПІВДЕНКАБЕЛЬ»
- Представник
виробничої компанії
«Смарт Мерітайм
Груп»
- Валентин Ландик,
співвласник компанії
«НОРД»
- Володимир Власюк,
Директор ДП
«Укрпромзовнішекспер
тиза»

CHAMBER COLISEUM

Кімн. № 401

- Представник
Посольства Ізраїлю в
Україні*
- Представник МЗС
України*
- Представник
Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України*
- Представники
бізнесу*

- Представник
Міністерства
економічного розвитку і
торгівлі України*

Ознайомчий
семінар:
«Європейські
програми
підтримки МСП, які
реалізує ТПП
України»

ДОВНАР ХОЛЛ
(кімн.
№ 405)

CHAMBER MEDIA
(кімн. № 101)
- Представник
програми Enterprise
Europe Network
- Представник
програми Erasmus
for Young
Entrepreneurs
- Представник
програми Enhancing
Innovation
Management Capacity

- Андрій Тарасенко,
головний аналітик
аналітичноінформаційного центру
«GMK Center»
Напрями
обговорення

- Інструменти
підтримки експорту в
Україні та світі:
асиметрія чи рівна
конкуренція?
- Поточна структура
матеріального
виробництва та місце
України в глобальному
економічному обміні.
- Чому Україна
потребує новітньої
індустріалізації.
- Інструменти
підтримки
промисловості в
Україні та світі
(державні закупівлі,
гранти на
енергозбереження та
ресурсоефективність,
фіскальні стимули).
- Державне
стимулювання появи
нових секторів з
виробництва
індустріальної
продукції (Банк
розвитку, спеціальні

- Перспективи
розширення
присутності
українських товарів
на індійському ринку.
- Підготовка до
сьомого засідання
Міжурядової
українсько-індійської
комісії по
торговельному,
економічному,
науковому,
технічному,
промисловому і
культурному
співробітництву.
- Підсумки
четвертого
засідання Робочої
групи з питань
торговельноекономічного
співробітництва
даної СМК
(2.04.2019р.)

- Пошук міжнародних
партнерів, нових
ринків збуту. Як
скористатись
програмою? Які
можливості? Як
заповнювати заявку?
- Стажування на
європейських
підприємствах. Як
приймати участь?
Як знайти
міжнародного
партнера для
запрошення на
власне
підприємство?
- Посилення
інноваційного
менеджменту на
підприємстві. Які
можливості, як
приймати участь?
Що компанія може
отримати?

економічні зони,
інфраструктурне
забезпечення).
- Інновації та
глобальна конкуренція.
- Підтримка
інноваційного
розвитку в Україні та
світі.
- Підтримка
інноваційного
розвитку в Україні та
світі.
- Напрямки та
інструменти
підтримки експорту
машинобудівної
продукції України.
Значення виробничого
розвитку.
- Експорт ГМК в
умовах торгових
обмежень.
Модератор

- Еліна Бекетова,
ведуча телеканалу
«112 Україна»

* питання опрацьовуються

- Альберт Фельдман
Директор Українськоізраїльського
інституту стратегічних
досліджень ім. Голди
Меїр

- Надія Сасс, ведуча
телеканалу «112
Україна»

