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• Знайомство з кращим досвідом з перших вуст – від провідних світових реформаторів, 
бізнесменів, науковців

• Пошук ніш для українського бізнесу у світовій економіці в нових умовах

• Об’єднання однодумців з бізнесу,  влади, громадянського суспільства, експертного 
середовища для спільного втілення соціально-економічних реформ

Програма:

Цiлi:

09:15 - 10:15

11:00 - 12:30 

13:00 - 14:30 

16:00 - 17:30

14:30 - 16:00

20:00 - 22:00 

Пленарне засідання

Панельні дискусії

Панельні дискусії

Панельні дискусії

Бізнес-ланч

Банкет-прийом від імені організаторів

• Високі технології: Україна в хай-тек перегонах

• Сільське господарство: добувна чи переробна галузь?

• Машинобудування - тягар чи крила?

• Роль лідерів у розбудові України

• Фінансування проектів розвитку

• Освітня революція для країни та бізнесу

• Точки зростання - виграшна стратегія у глобальній конкуренції

• Партнерство бізнесу та влади. Перезавантаження

• Відео-інтро “Україна. Точка відліку“

• Провідний світовий досвід розбудови потужної економіки країни

• Бачення економічного розвитку від Адміністрації Президента та Уряду України

08:00 - 09:15Реєстрація

10:15 - 11:00Кава-брейк

12:30 - 13:00Кава-брейк



2 жовтня 2014 року відбувся Київський міжнародний eкономічний 
форум, ключовою темою якого стало обговорення необхідних 
економічних реформ в Україні та шляхів їх реалізації.

Захід зібрав понад 700 учасників, серед яких були присутні 
представники ділових, експертних і громадських кіл, а також ряд 
українських та іноземних ЗМІ.





Профіль учасників 

Сфера діяльності учасників 

CEO

Менеджери

Освіта

IT і комунікації

Студенти

Викладачі, освітяни
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Юриспруденція
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Юристи 

Аналітики 

CFO

Власники бізнесу

BDO

Інше

Нерухомiсть

Сільське  
господарство

Торгівля

Енергетика

Державні установи

Фінанси





Дерегуляції та лібералізації міжнародної торгівлі не достатньо для 
розвитку. Потрібні глобально конкурентні умови ведення бізнесу – 
податкові, кредитні, регуляторні, інфраструктурні, освітні та інші стимули. 
Запорукою успіху є активна та навіть проактивна державна політика.  

Серйозні люди говорили там не лише про економіку та бізнес, але й про 
те, як зробити бізнес з відчуттям щастя. Бізнес перестав констатувати, що 
все погано. Не дочекавшись дозволу від влади, почав шукати шляхи, як 
зробити так, щоб стало краще. Вважаю, що це дуже позитивний симптом. 
Як мінімум, підприємці чітко сформулювали основні, базові вимоги 
до влади: відсутність політичних циклів в економіці, недоторканість 
власності та гарантії інвесторам.

Необхідно розраховувати на тривалу роботу, потрібне бачення, а не ілюзія, 
як змінювати життя. Варто зосередитися на приватному підприємництві, 
але треба розуміти, що лише вільний ринок не допоможе. Потрібен 
баланс між вільним ринком та державним управлінням. Країна має 
забезпечити таку стратегію розвитку.

У Білорусі та України дуже багато спільного, багато схожого. У нас є 
найголовнішій капітал - це люди. І завдання держави, завдання уряду 
полягає у тому, щоб використовувати цей капітал, якимось чином зібрати 
цих людей, консолідувати, створити певні проривні напрями в економіці, 
так звані кластери. Для того, щоб бути успішними, треба утворити певну 
концентрацію інженерів, концентрацію спеціалістів в одній сфері. І тоді 
виникає кумулятивний ефект, тоді починають “вистрілювати“ компанії, 
які стають відомими в усьому світі.

Сьогодні Україні слід сконцентрувати увагу на двох ключових реформах. 
Це верховенство права (боротьба з корупцією, реформа судової та 
правоохоронної системи)  і дерегуляція економіки.

Я вважаю, що Україна зараз переживає поворотний момент, вона має 
можливість зараз застосувати компютерні технології для покращення 
роботи  уряду, більшої прозорості та ефективності державної роботи. 
Я багато років співпрацювала з британським урядом над такою ж 
модернізацією. Зараз усі дані про його роботу прозорі та доступні 
кожному громадянину. Якщо Україна скористається цим досвідом, вона 
зможе зробити ривок, наздогнати такі країни як Великобританія та 
посісти достойне місце у світі.

Маю побоювання, що і Росія, і Україні роблять помилку, намагаючись 
приєднатись до “клубу“ багатих, не замислюючись, чи правильний зараз 
для цього час. Росія хоче приєднатися до ОЕСР, Україна – до ЄС. Але 
якщо ви бідні – ви не обов’язково станете багатими, якщо приєднаєтесь 
до “клубу“ багатих країн. Боюсь, що Україна, мабуть, приєднується до ЄС 
не в найкращий час та занадто швидко.

В контексті нашого економічного форуму ці завдання я б так  
сформулював: це відтворення якісного людського капіталу і створення 
інноваційної економіки. Тобто, з одного боку, ми виховуємо фахівців, ми 
виховуємо тих людей, які здатні розвивати країну і проводити наукові 
дослідження, з іншого боку, на результатах наукових досліджень повинна 
будуватись сучасна економіка і розвиватись держава та суспільство. 
Але держава повинна визначатися в пріоритетах - що головне, де 
ми можемо бути конкурентоздатними. Це військово-промисловий 
комплекс, це інформаційні технології і це агропромисловий комплекс.

Ігорь Каневський

Гжегож Колодко

Дмитро Шимків

Валерій Цепкало

Віктор Галасюк

Головний редактор газети “Бізнес“

Віце-прем’єр міністр (1994 – 1997 рр.),  
міністр фінансів Польщі (2002 – 2003 рр.) 

Заступник Глави Адміністрації Президента України з питань  
проведення адміністративних, соціальних та економічних реформ

Директор Парку високих технологій, Білорусь

Президент Асоціації “Інноваційний розвиток України“

Труді Норріс-Грей

Ерік Райнерт

Сергій Квіт

Керуючий директор по роботі з держустановами  
Центральної та Східної Європи Microsoft  

Професор стратегій розвитку у Талліннському технічному університеті

Міністр освіти науки України 





Алекс Ліссітса, Президент асоціації “Український клуб аграрного бізнесу”

Андрій Кириленко, Професор фінансової практики міжнародної бізнес-школи при 
Массачусетському технологічному інституті, США

Андрій Пишний, Голова правління АТ “Ощадбанк”

Анна Дерев’янко, Виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (EBA)

Бернард Кейсі, Президент Американської торгівельної палати в Україні (AmCham)

Валентин Літвінов, Голова секретаріату Федерації рибної галузі України

Валерій Фіщук, Регіональний менеджер із взаємодії з державним сектором представництва 
Cisco в Україні

Валерій Цепкало, Директор Парку високих технологій, Білорусь

Віктор Галасюк, Президент Асоціації “Інноваційний розвиток України”

Віктор Кривенко, Радник міністра фінансів України

Віктор Попов, Голова правління ПАТ “ФЕД”

Віктор Філіппенко, Громадський дипломат і новатор у сфері управління

Віталій Лісовенко, Заступник Міністра фінансів України

Володимир Лавренчук, Голова Правління Райффайзен Банку Аваль

Володимир Панов, Член наглядової ради ПрАТ “Єврокар”, директор ТОВ “Сезпарксервіс”

Володимир Панченко, Директор економічних програм Фонду “Відкритий діалог”

Ганна Гопко, Співзасновник та координатор Ініціативи “Реанімаційний пакет реформ”

Герхард Пфайфер, Президент Bosch Group у країнах СНД

Гжегож Колодко, Віце-прем’єр-міністр і міністр фінансів Польщі (1994-1997 і 2002-2003), 
директор TIGER в університеті Козьмінського, професор економіки

Дафна Коллер, Співзасновниця проекту Сoursera, професор Стенфордського університету

Євген Сисоєв, Співзасновник і Керуючий партнер венчурного фонду AVentures Capital

Жан-Жак Ерве, Радник правління з сільськогосподарських питань “КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”

Жанна Крючкова, Засновник та керуючий партнер “Jansen Capital Management”, співзасновник 
автомобільного холдингу “Almaz Group”

Ігор Ніконов, Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації

Ірена Корбабіч-Путко, Директор Новопечерської школи

Крістодолос Папафотіс, Директор з освіти Microsoft в Центральній та Східній Європі

Леонід Козаченко, Президент ВГО “Українська аграрна конфедерація”

Лідія Шинкарук, Завідуюча відділом економічного зростання та структурних змін в економіці 
Інституту економіки та прогнозування НАН України

Лілія Гриневич, Голова комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

Лхамсуренгін Нямтсерен, Член правління Монгольського дослідного центру розвитку, доктор наук

Манміт Сінгх, Інвестор та ментор в Chinaccelerator

Мірослав Крупа, Керівник регіону СНД та Росія, ŠKODA AUTO

Морган Вільямс, Президент Американсько-української ділової ради (USUBC)

Оксана Продан, Український політик, підприємець та громадська діячка

Олег Боярин, Голова Федерації роботодавців автомобільної галузі України

Олег Макаров, Керуючий партнер “Василь Кісіль і Партнери”

Олександр Кривоконь, Директор з реінжинірингу виробництва Corum Group

Олександр Саврук, Декан Києво-Могилянської Бізнес Школи (KMBS)

Роман Хміль, Член експертної ради BrainBasket Foundation

Сергій Квіт, Міністр освіти і науки України

Тетяна Нанаєва, Директор з корпоративних і державних справ Intel в Україні та країнах СНД

Томас Крістенсен, Директор по роботі з державними установами Скандинавії, Центральної Східної 
Європи та Росії, Facebook

Труді Норріс-Грей, Керуючий директор по роботі з державними установами Центральної та Східної 
Європи, Microsoft

Чуа Теонг Бан, Надзвичайний та уповноважений Посол Малайзії в Україні

Юрій Логуш, Президент Київської школи економіки (KSE)

Юхан Партс, Прем’єр-міністр Естонії з 2003 по 2005 роки

Спiкери:



Київський міжнародний  
економічний форум  

ВІДБУДЕТЬСЯ НАСТУПНИЙ 
8 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ

Слідкуйте за анонсами подій:
www.fb.com/kyiveconomicforum
www.forumkyiv.org

оргкомітет форуму проводитиме щомісячні антикризові 
круглі столи за участю провідних експертів, 
бізнесменів та громадських діячів

В рамках підготовки до КМЕФ 2015
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