
 
ПРОГРАМА ІІІ МІЖНАРОДНОГО GR ФОРУМУ 

Цивілізований лобізм -  прозорий та рівноправний діалог між владою і бізнесом 
 

08:30-9:30 Реєстрація учасників. Вітальна кава 

9:30-10:00 Офіційне відкриття форуму. 
                       Вітальне слово президента  Асоціації.  
 

СЕСІЯ 1 
Формат сесії:  панельна дискусія  

 
10:30 – 11:15  «Діалог між державними органами влади та бізнесом, як стратегічна 
умова економічного розвитку країни» 

 Сильні та слабкі сторони влади та бізнесу 
 Успішні практичні кейси взаємодії 

Модератор (розглядається кандидатури) 
Спікери: 
Девід Браун -  представник Департаменту оборонної політики та планування 
Міжнародного секретаріату НАТО (очікуємо підтвердження) 
Володимир Омелян - міністр інфраструктури України.  
Шевкі Аджунер - директор представництва ЄБРР в Україні (очікуємо підтвердження) 
Євген Дихне -  перший заступник генерального директора Державного підприємства 
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 
Антон Геращенко — народний депутат України, Радник Міністра внутрішніх справ 
України 

СЕСІЯ 2 
Формат сесії: панельна дискусія  

11:15 – 12:00 Адвокація інтересів України у світі 

 Світові тренди та просування інтересів України на міжнародній арені 

Модератор – Андрій Сусленко - журналіст, телеведучий 
Спікери:  
Алекс Міллер – ізраїльський політик, члена Кнесету 17-го і 18-го скликань  
Лю Юйдань - Експерт з зовнішньоекономічної діяльності та зв'язків з КНР 
Катерина Одарченко – політичний консультант, партнер компанії SIC Group Ukraine 
Алла Шлапак - кандидат економічних наук, доцент КНЕУ, автор монографії «Фінансові 
ринки Південно-Східної Азії: диверсифікації панорама» 

 
 
 
 
 
 



СЕСІЯ 3 
Формат сесії: панельна дискусія  

12:00 – 13:00 Ефективні інтрументи  GR та адвокації в Україні та світі 

 Адвокація або публічний лобізм в Україні.   
 Світова парактика та правового регулювання лобізму в Україні 
 
Модератор (розглядається кандидатури) 
Спікери:  Радченко Геннадій -  заступник голови правління ПАТ "Укрнафта" 
(розглядаються кандидатури, відкрита подача заявок) 

 
13:00- 14:00 Обідня перерва  

 
КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ 1                                                                                                КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ 2 

                                               
СЕСІЯ 4 

Формат сесії:  панельна дискусія  

14:30 -15:15 

Паливно-енергетичні ресурси та 
зелена енергетика 

Модератор (розглядаються кандидатури) 
Спікери: 
Тимур Чмерук  - підприємець, партнер 
міжнародної інвестиційної компанії 
"Base capital management", керівник ряду 
проектів по залученню іноземних 
інвестицій у сферу IT. 
Андрій Перевертаєв - cпеціаліст з 
питань енергетики групи координації 
проектів Міненерговугілля 
Альберт Фельдман - директор 
українсько-ізраїльского інституту 
стратегічних досліджень імені Голди 
Меїр 

Комунікація бізнесу та влади на 
Донбасі: подолання протиріч  

Модератор (розглядаються 
кандидатури) 
Спікери: (розглядаються 
кандидатури, відкрита подача 
заявок) 

СЕСІЯ 5 
Формат сесії:  панельна дискусія  

15:15 – 16:00 
 
Адвокація малого та середнього 
бізнесу 

Модератор – Набок Сергій  
Спікери:  
Андрій Доценко – голова ГО «Фундація 

 
Співпраця держави та бізнесу в 
оборонно-промисловому 
комплексі України  
Модератор (розглядаються 
кандидатури) 



інноваційного лідерства», керівник 
компанії КБК СКАЙ БІЛДІНГ 
Валерій Карпунцов – народний депутат 
України, Член Комітету Верховної Ради 
України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності  
Оксана Продан – народний депутат 
України, Член Комітету Верховної Ради 
України з питань податкової та митної 
політики 
 

Спікери: 
Гурак Денис  - менеджер установ та 
підприємств державного сектору, 
чинний заступник Генерального 
директора із зовнішньоекономічної 
діяльності ДК «Укроборонпром» 
Юлія Висоцька - Директора НВО 
«Практика» 
(розглядаються кандидатури, 
відкрита подача заявок) 

 

16:00 -16:20 Кава-брейк  

СЕСІЯ 6 
Формат сесії:  панельна дискусія  

17:00 – 17:40 

Покращення координації  взаємодії 
між органами управління 
підприємствами в транспортній галузі 

Модератор (розглядаються кандидатури)  
Спікери: 
Євген Дихне -  перший заступник 
генерального директора Державного 
підприємства Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» 
Андрій Вадатурський - народний 
депутат України 
Олег  Бондар – керуючий партнер ECOVIS 
Бондар та Бондар 
 

Шляхи до ефективної  
регуляторної політики. 
Взаємодія митних і податкових 
органів з бізнесом 

Модератор (розглядаються 
кандидатури) 
Спікери: (розглядаються 
кандидатури, відкрита подача 
заявок) 

 
 

 

СЕСІЯ 7 
Формат сесії:  панельна дискусія  

17:00 – 17:40 

 
Успішні практики громадської 
адвокації 

Модератор (розглядаються кандидатури) 
Спікери: (відкрита подача заявок)  
 

IT-сфера: комунікація бізнесу та 
влади 
Модератор  (розглядаються 
кандидатури) 
Спікери: (розглядаються 
кандидатури, відкрита подача 
заявок) 

 



 
СЕСІЯ 8  

 

17:40 – 18:00  Підведення підсумків ІІІ Міжнародного GR Форуму.  

18:00 - 18:15 Офіційне закриття ІІІ Міжнародного GR Форуму. 

 

 


