
 

 

 

 

 

Програма 

проведення Другого національного форуму 

з підтримки експорту 

(27-28 квітня 2016 р.) 

 

Перший день 

 
9:00 – 10:00 Реєстрація учасників 

10:00 – 11:30 Гала-сесія на тему: 

«Проведення ефективних економічних перетворень в Україні як 

запорука успішної підтримки національного товаровиробника та 

збільшення українського експорту» 

 

- Посилення українського експорту – вектор розвитку національної 

економіки та реалізації зовнішньоекономічної політики 

- Фактори, що стримують розвиток експорту 

- Синхронізація роботи влади та бізнесу з підтримки експорту 

 Місце проведення: Конгресно-виставковий центр Chamber Plaza 

 

11:30 – 12:00 Кава-брейк 

12:00 – 13:30 Панельна дискусія на тему: 

«Угоді про ЗВТ між Україною та 

ЄС 100 днів: що змінилося у 

взаємній торгівлі за цей час?» 

 

- Динаміка експорту-імпорту 

Україна-ЄС 

- Спрощення митних процедур 

- Полегшення доступу до 

технічних регламентів 

Круглий стіл на тему: 

«Київ-2016: наріжні завдання та 

перспективи експортно-

імпортних відносин столиці з 

країнами світу» 

 

 

 Місце проведення: Конгресно-

виставковий центр Chamber Plaza 
Місце проведення: 

Конференц-зал «Колізей» 

 

13:30 – 14:00 Ланч 

14:30 – 16:00 Панельна дискусія на тему: 

«Корупція vs експорт/імпорт. Основні проблеми та шляхи подолання 

корупції у сфері зовнішньоекономічної діяльності» 

 

- Застаріла законодавча база (Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність») 

- Наявність штучних бар’єрів для отримання експортних або 

імпортних квот, що створює ризик корупції 



- Корупційний чинник при визначенні митної вартості 

- Надмірне втручання правоохоронних органів та спецслужб у 

митні процедури 

 Місце проведення: Конгресно-виставковий центр Chamber Plaza 

 
 Зустріч у вузькому колі Прем’єр-міністра України з делегацією 

Другого національного Форуму (до 30 осіб) 

16:00 – 16:30 Кава-брейк 

16:30 – 18:00 Панельна дискусія на тему: 

«Фінансові та податкові інструменти 

підтримки бізнесу для успішного 

ведення зовнішньоекономічної 

діяльності» 

 

- Необхідність зниження ставок для 

банків і компаній, що експортують 

продукцію з високою доданою 

вартістю 

- Доступність фінансування як 

необхідна умова участі в 

міжнародних тендерах і реалізації 

експортних контрактів 

- Партнерство з банками іноземних 

покупців як ефективний інструмент 

реалізації експортного потенціалу 

компаній 

- Коли запрацює ЕКА в Україні? 

- Порядок використання товарних 

акредитивів, овердрафтів, 

залучення міжнародного 

факторингу 

Спеціалізована секція №1 на 

тему: 

 

«Реалізація партнерського 

проекту «Експорт до 

Великобританії 

плодоовочевої продукції» 

як приклад успішної 

синергії бізнесу та влади» 

 Місце проведення: Конгресно-

виставковий центр Chamber Plaza 
Місце проведення: 

Конференц-зал «Колізей» 

18:00 – 18:30 Підхід спікерів до преси 

18:30 – 20:30 Урочистий прийом учасників Форуму від Організаторів 

 

Другий день 

 
 Діловий сніданок Президента України з учасниками Другого 

національного Форуму (до 20 осіб)  

 
9:00 – 09:30 Реєстрація учасників 

09:30 – 11:00 Панельна дискусія на тему: 

 

«Державна підтримка в сучасних 

умовах експортоорієнтованих 

галузей економіки – черговий тягар 

Спеціалізована секція №2 на 

тему: 

 

«Африка: нова стратегія 

взаємовідносин України з 



чи інвестиції в майбутнє?» 

 

- Машинобудування 

- Металургійна промисловість 

- Хімія та нафтохімія 

- Енергетика 

- АПК 

країнами Африки у 2016-

2020 рр. Поради експертів.» 

 Місце проведення: Конгресно-

виставковий центр Chamber Plaza 
Місце проведення: 

Аудиторія 401 

 
11:00 – 11:30 Кава-брейк 

11:30 – 13:00 Панельна дискусія на тему: 

 

«Посилення торгово-економічних 

відносин Україна – Китай в 

контексті реалізації Проекту 

«Шовковий шлях»: роль та місце 

України. Проблемні питання та 

перспективи» 

Круглий стіл на тему: 

 

«Як будемо вести торгівлю з 

тимчасово окупованими 

територіями України – 

Автономною Республікою 

Крим та окремими 

частинами Донбасу?» 

 Місце проведення: Конгресно-

виставковий центр Chamber Plaza 
Місце проведення: 

Конференц-зал «Колізей» 

 
13:00 – 14:00 Ланч 

14:00 – 15:30 Панельна дискусія на тему: 

 

«Залучення дво- та багатосторонніх 

механізмів співпраці з країнами 

СНД до подолання бар’єрів у 

торгівлі. Аналіз стану справ та 

практичні поради щодо вирішення 

проблемних питань» 

 

Спеціалізована секція №3 на 

тему: 

 

«Україна – країни NAFTA: 

нові горизонти 

співробітництва» 

 

- Відносини Україна – 

США у контексті 

експортно-імпортного 

співробітництва 

- GSP преференції 

-  Особливості ведення 

бізнесу 

- ЗВТ Україна - Канада 

 

 Місце проведення: Конгресно-

виставковий центр Chamber Plaza 
Місце проведення: 

Конференц-зал «Колізей» 

15:30 – 16:00 Підхід спікерів до преси 

 
 

 
Детальна інформація та реєстрація на форум за телефоном +38 044 586-40-15  

http://exportua-forum.com/ 

Попередня реєстрація за телефоном обов’язкова 

http://exportua-forum.com/

