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Ми живемо в час глобальних і дуже швидких 

змін. Вони надихають і непокоять одночасно. 

Україна стоїть перед вибором: триматися за крихку 

стабільність або сміливо рухатися в інноваційному 

напрямку. Саме зараз можемо зробити квантовий 

стрибок у розвитку – для цього нам потрібні 

знання, співробітництво та рішучі дії. Я бачу 

успіх нашого спільного майбутнього в синергії 

модернізованого державного сектору, енергії 

підприємців та таланту науковців. Ми маємо 

об’єднатися заради глобальних цілей, які стоять 

перед людством: подолання бідності, доступності 

якісної освіти, протидії кліматичній катастрофі, 

підвищення якості і тривалості життя, ввідкриття 

нових ідей та змістів.

Час рухатися вперед, трансформувати бізнес та 

економіку на вимогу сьогодення. 

КМЕФ відбувається аби відчути тенденції 

майбутнього і стати тими, хто втілює їх в життя.

Василь Хмельницький

Підприємець, засновник інвестиційної групи UFuture, 

ініціатор Київського міжнародного економічного форуму



Oksana Sokolova, Head of the Department of Publicistic Projects, author and anchor

• дізнатися про останні події у сфері 

геополітики та економіки

• встановити ділові зв’язки та 

бізнес-контакти

• познайомитися з 

визначними експертами та 

авторитетними лідерами

• почути нову корисну 

інформацію з різних тематик

Чому варто відвідати

дискусійна платформа, що існує на постійній основі та націлена на 
формування стратегії економічного розвитку України. Форум відбувається за 
підтримки Фонду Василя Хмельницького K.Fund і наразі вже став центром 
експертизи для тих, хто робить ставку на Україну та роботу на ринку з 
динамічно зростаючою економікою. Шляхом організації діалогу експертів, 
бізнесу і влади КМЕФ формує дорожню карту розвитку й сприяє конвертації 
експертних ідей у реальні дії.

Місія КМЕФ – розробити стратегії реформування економіки України, що 
ґрунтуватимуться на нових підходах до освіти, науки, розвитку пріоритетних 
галузей і «точок зростання» завдяки консолідації представників бізнесу, 
влади та експертного співтовариства в рамках КМЕФ.

КМЕФ сприяє комплексній та гармонійній інтеграції України у світову 
економіку, формує більш глибоке розуміння міжнародним співтовариством 
України як перспективного ринку та глобального гравця, а також підтримує 
зусилля українського бізнесу із залучення інвесторів і виходу на міжнародні 
ринки. Виходячи з ідей, озвучених на форумі, експерти пропонують шляхи 
реформування економіки України.

Київський міжнародний 
економічний форум



10:00 - 11:30 
Пленарне засідання. 
Нова парадигма 
глобального 
співробітництва

14:00 - 15:30 
2020: Глобальна 
економічна криза або 
нові можливості?

16:00 - 17:30 
Екосистема розвитку 
інновацій: найкращі 
світові практики 19:00 - 22:00   Гала-вечеря для VIP гостей форуму

18:00 - 19:00    Нетворкінг-коктейль

10:00 - 11:30 
Інвестиції в ринки, 
що розвиваються: 
можливості та ризики

12:30 - 14:00 
Трансформація медіа 
у світі віртуальності та 
big data

16:30 - 18:00 
Hard Talk бізнес-
лідерів “Творці 
майбутнього”

12:00 - 13:30 
Роль України у світі 
високих технологій

14:00 -15:30 
Енергетична 
незалежність України

11:30 - 13:00 
Приватні інвестиції: 
кому довірити гроші?

13:30 - 15:00 
Лідери часів 
трансформації

12:00 - 13:30 
Торгові війни та їх 
вплив на світову 
економіку

14:00 -15:30 
Україна на світовій 
економічній мапі

16:00 - 17:30 
Як зміни клімату 
змінять Ваш бізнес

11:00 - 12:30Digital 
Цифрова 
трансформація: 
ресурси, технології, 
процеси

13:00 - 14:30

13:00 - 14:30 
Венчурні інвестиції: 
де шукати та як 
залучити

15:00 - 16:30 
Життя 100+ років: 
Технології здорового 
довголіття

12:30 - 14:00 
Освіта 4.0: як 
готувати людей до 
завтрашнього дня

14:30 - 16:00 
Розкриття 
економічного 
потенціалу  
Індустрії 4.0

10:30 - 12:00 
Яке майбутнє 
об’єднує успішних 
підприємців

12:30 - 14:00 
Суспільство 4.0: куди 
ведуть експоненційні 
технології?

14:30 - 16:00 
Цінності успішних 
націй в ДНК 
українського 
суспільства

Програма КМЕФ 2019

 зала, 3 поверх  зала, 1 поверх  зала, 1 поверх  зала, 1 поверхA B C D

2 день – 9 листопада

1 день – 8 листопада

 зала, 3 поверх  зала, 1 поверх  зала, 1 поверх  зала, 1 поверхA B C D



Рафаель Матео Дан Амірам

Нік Гоуінг Йохан Еліаш

Генеральний директор ACCIONA 
Energy, світового лідера з виробництва 

відновлюваної енергетики

Заступник декана Школи управління 
Тель-Авівського університету

Британський журналіст, ведучий 
програми новин ВВС World (1996-2014)

CEO, HEAD International GmbH, 
світового виробника спортивних 

товарів

Мартін Хінул Урі Вайнштейн
Директор з розвитку бізнесу 

Католицького університету Льовена
Директор компанії Mobileye, Intel 

Company, по Україні та СНД

Джуді Робінетт Артуро Бріс

Вазиль Худак Генрік фон Шиль

Провідний бізнес-мислитель, 
засновник та президент JRobinett 

Enterprises

Професор фінансів в IMD (International 
Institute for Management Development), 

директор IMD World Competitiveness 
Center

Віце-президент Європейського 
інвестиційного банку

Автор проекту «European digital agenda 
and the 4th Industrial Revolution»

Джонатан Вотцел Меттью Янсен

Роберт Купман Мін Сеоб Лі

Директор McKinsey Global Institute та 
старший партнер McKinsey & Co.

СЕО сільськогосподарської 
інвестиційної компанії SALIC

Головний економіст та директор 
департаменту економічних досліджень 

і статистики Світової організації 
торгівлі (WTO)

Засновник міжнародного центру 
генетики Diagnomics Inc.

Джованні Сальветті Адам ЛоумассДжонатан Голслаг Арман Дусе
Керуючий директор 

міжнародної банківської 
групи Rothschild у країнах 

СНД

Директор з цифрової 
трансформації в Shell і 

NCOC

Співзасновник Брюссельського 
інституту вивчення сучасного Китаю

Співавтор бестселера Teaching in the 
Fourth Industrial Revolution

Ключові спікери КМЕФ 2019 
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Власники бізнесу
40%

Управлінці
17%

Експерти

Топ-менеджери
30%

Профіль учасників

Напрямки діяльності

13%

Медіа

Будівництво та 
архітектура

Агробізнес

IT та комунікації

Торгівля

Освіта та наука

Банки

Державне управління

Промисловість

Консалтинг

Маркетинг та реклама

22%

18%

10%

7%

6%
6%

5%

7%

5%

4%

10%



Вперше цей захід був проведений у червні 2019 році та зібрав близько 800 підприємців, які 

хочуть та планують будувати свій власний бізнес в Україні.

Мета цього форуму – зібрати представників малого та середнього бізнесу України, які 

створюють власну продукцію та сервіси та працюють на внутрішній або на зовнішній ринок і

позиціонують себе як українські компанії, щоб обговорити тренди розвитку підприємництва, 

свіжі підприємницькі кейси, поділитися знаннями про сучасні та дієві бізнес-інструменти у 

сфері маркетингу, масштабування бізнесу та інвестицій.

Хедлайнером форуму виступив Василь Хмельницький з інноваційним голографічним шоу, 

аналогів якого в Україні ще не було. Презентація на тему майбутнього людства справила 

неабияке враження на учасників форуму. Вирішено, що форум буде щорічним.

Цей захід для тих, хто вірить у власні сили, готовий рухатися вперед, розбудовувати та 

масштабувати свій бізнес.

Вперше був проведений у квітні 2019 року для більш ніж 600 учасників на території щойно 

побудованого заводу Plank Electrotechnic, який виготовляє електричну фурнітуру, створює 

якісну альтернативу імпортній продукції та взагалі позитивно впливатиме на розвиток 

внутрішнього ринку з перспективою експорту більш якісної української продукції.

Плануємо проводити цей форум щорічно, до цього ж кожного разу – на ново зведеному 

промисловому об’єкті.

Цей проект було започатковано у 2018 році. На сьогодні відбулося вже дві конференції, кожна 

з яких об’єднала понад 400 талановитих студентів-економістів, викладачів і дослідників з 

провідних університетів з усієї країни.

В центрі уваги кожної з конференцій – глобальні тренди і виклики сьогодення, місце України 

на економічній мапі світу, економічна стратегія держави та секрети успішного підприємництва.

Мета – допомогти талановитій українській молоді стати архітекторами власного майбутнього 

і успіху країни. Дати перспективним науковцям та молодим підприємцям цінні дороговкази й 

об’єднати навколо ідей збалансованого та соціально орієнтованого економічного розвитку.

КМЕФ є співорганізатором 
наступних заходів та проектів
Форум розвитку малого та середнього підприємництва

Форум розвитку інноваційних виробництв

Конференція наукової молоді «Економічне майбутнє України»



Експозона





+38 (044) 496-30-36     
info@forumkyiv.org
www.forumkyiv.org
www.fb.com/kyiveconomicforum

Партнери

Стратегічний партнер


