
ПРОГРАМА ФОРУМУ
Промислова політика і ГМК:

світовий досвід для України

Місце проведення: IQ Business Center, вул. Болсуновська, 13-15, Київ
Час проведення:     17 квітня, 13:00-18:00

12:30   Реєстрація. Вітальна кава і неформальне спілкування

13:00   СЕСІЯ 1: Чи потрібна Україні промисловість?
• Вітальне слово – Анатолій Кінах, президент УСПП
• Виступ «Сталий розвиток України. Роль промисловості» – Валерія Заружко, народний депутат України
• Презентація «Внесок ГМК в економіку України» – Станіслав Зінченко, директор GMK Center
• Презентація «Завдання сучасної промислової та експортної політики» – Володимир Власюк, директор 

ДП «Укрпромзовнішекспертиза»
• Виступ «Промисловість і реформи: чому перше не може розвиватися без другого» – Павло Кухта, 

заступник глави Стратегічної групи радників при Кабінеті Міністрів
• Панельна дискусія, запитання й відповіді

14:00  СЕСІЯ 2: Промислова політика у світі: тенденції та успішний досвід
• Презентація «Світові тренди промислової політики на прикладі ГМК. Успішний досвід розвитку ГМК 

країн-лідерів» – Андрій Тарасенко, головний аналітик GMK Center, Андрій Глущенко, к.е.н., аналітик GMK Center
• Виступ «Пакет промислових реформ» – Віктор Галасюк, голова Комітету з питань промислової політики 

та підприємництва ВРУ
• Панельна дискусія:

• Віктор Галасюк, голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва ВРУ
• Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України
• Анатолій Гіршфельд, голова Національного комітету відродження промисловості
• Володимир Гусак, народний депутат України, член комітету ВРУ з питань транспорта
• представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

15:30  Кава-пауза, неформальне спілкування учасників

16:00  СЕСІЯ 3: Які інструменти розвитку промисловості необхідні Україні?
• Виступ «Досвід впровадження промислової політики на прикладі програми «Нова індустріалізація: 

спільні дії уряду та бізнесу» – Михайло Непран, перший віце-президент ТПП України
• Презентація «На шляху до енергонезалежності України: впровадження реформи й очікування газо-

видобувних компаній – Роман Опімах, глава Асоціації газовидобувних компаній України
• Презентація «Інструменти розвитку та стимулювання для суднобудування – Віктор Лисицький, прези-

дент асоціації «Укрсудпром»

• Панельна дискусія:
• Сергій Кудрявцев, виконавчий директор УкрФА
• Олексій Голубов, президент Союзу хіміків України
• Михайло Непран, перший віце-президент ТПП України
• Роман Опімах, глава Асоціації газовидобувних компаній України
• Віктор Лисицький, президент асоціації «Укрсудпром»

17:30  Точки зору, запитання, відповіді


