
 

 
 
 
 
 

УКРАЇНСЬКО-ІТАЛІЙСЬКИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ 
 
 

27 вересня 2016 року 
 м. Рим, Італія 

09:30-17:30 
 

         27 вересня 2016 року в Римі Український союз промисловців і під-

приємців - “УСПП” - проводитиме спільний бізнес-форум з найбільшою 

конфедерацією бізнесу Італії “Конфіндустрія”.   

 

     Українсько-італійський бізнес-форум є головною платформою для обго-

ворення можливостей розвитку економічної співпраці між Україною та Іта-

лією, визначення перспективних галузей та проектів для співробітництва, а 

також спільних кроків для подолання існуючих перешкод та розкриття двос-

тороннього економічного потенціалу країн. Ключова мета заходу – предста-

вити потенціал провідних галузей України з метою залучення італійських 

інвесторів та відкриття нових виробничих потужностей з італійським капі-

талом в Україні. Враховуючи рівень заходу та масштаб економічного потен-

ціалу двох країн, у заході візьмуть участь представники провідних галузей 

та члени уряду України та Італії, а також керівництво Конфіндустрії та 

УСПП. Форум завершиться святковим буфетом, а учасники форуму, по його 

завершенню, будуть мати унікальну можливість в окремо відведеній залі за-

бронювати та провести індивідуальні зустрічі типу “бізнес-бізнес” з бажа-

ними компаніями, де представники бізнесу з обох країн зможуть встановити 

особистий контакт та в індивідуальному порядку обговорити перспективи 

подальшої співпраці. 

 

 
Участь у заході є БЕЗКОШТОВНОЮ. 

 Оформлення віз, переліт, проживання та інші супутні витрати, пов’язані з участю у 
форумі, покриваються учасниками особисто. 

 
У випадку Вашої зацікавленості у заході, просимо надіслати заповнену  
реєстраційну форму не пізніше ніж 08.09.2016  за електронною адресою   

yuliya.makasheva@uspp.org.ua  
 

Інформаційна підтримка у організації логістики до місця проведення заходу 
 здійснюється за телефоном +38 050287 04 89  Юлія Макашева. 

 



 
 

ПРОГРАМА ФОРУМУ 
(Проект на 22.08) 

 
27 вересня 2016 року 

 м. Рим, Італія 
Місце проведення: бульвар Віале дел’Астрономія, 30 (viale dell'Astronomia, 30), Рим. 

Мова форуму: українська/італійська (синхронний переклад) 
Мова індивідуальних зустрічей “бізнес-бізнес”: англійська (переклад не надається) 

Модератор заходу: Микола Тимощук, Директор Представництва УСПП в ЄС 

9:30 – 10:00 Реєстрація учасників зустрічі. 

10:00 – 10:20 Вінчензо Бочча, Президент КОНФІНДУСТРІЇ* 
Анатолій Кінах, Президент Українського союзу промисловців та підприємців** 
  
*КОНФІНДУСТРІЯ – Головна конфедерація італійських промисловців та підприємців 
(скорочено Конфіндустрія), провідна асоціація Італії, що представляє інтереси італійських підп-
риємців та компаній з надання послуг на всіх державних рівнях; налічує понад 150 тис. компаній 
різних за розміром з загальною кількістю учасників 5 440 843. Структурно асоціація має 234 ре-
гіональних та галузевих представництв в Італії з центральним офісом у Римі, а також з 1958 року  
має представництво у Брюсселі. 
  
** Український союз промисловців та підприємців (УСПП) – найбільше в Україні об’єднання 
організацій ділових кіл та суб’єктів економічної діяльності усіх форм і видів – від великих верти-
кально інтегрованих корпорацій до малого й середнього бізнесу. В складі УСПП – 28 регіональ-
них відділень, 73 філії та 22 представництва, 34 комісії з різних питань. Серед партнерів Союзу – 
більше 100 громадських організації, у тому числі Союз хіміків; асоціації міжнародних автомобі-
льних перевізників, «Меблідеревпром», «Укроліяпром», «Укрлегпром», «Виноградарі та виноро-
би України»; Ліга нафтопромисловців; Українська аграрна конфедерація; організація 
«Міжнародна антитерористична єдність» тощо. 
 
Відкриття заходу. Вступне слово організаторів. 

10:20– 10:45 Іван Скалфаротто, Заступник міністра з економічного розвитку Італії 
Кубів Степан Іванович, Перший віце-прем'єр-міністр, Міністр економічного розвитку і торгівлі 
України 
  
“Короткий огляд торгово-економічного співробітництва між Італією та Україною.” 

10:45– 11:00 Микола Тимощук, Директор представництва УСПП в ЄС 
  
“Нові можливості та перспективи співпраці України та Італії. Ключові сектори економіки 
України за останні роки: харчова промисловість, сільське господарство, IT технології, віднов-
лювальні джерела енергії, лісова та текстильна промисловість, фармацевтика, тощо”. 

11:00 -11:15 Галасюк Віктор, Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та 
підприємництва  
 
“Розвиток підприємництва та промислового сектору в Україні”. 

11:15 –11:30  
____________________________________ 
 
“Огляд поглибленої та всеосяжної угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.” 

11:30 – 11:45 Ірина Мірошник, Президент ПАТ “Укрпластик” 
  
“Огляд пакувальної галузі в Україні.” 

11:45– 12:00 
  

______________________________ 
 
“Аграрна Україна. Перспективи розвитку галузі. Фактори, що перешкоджають розвитку спів-
робітництва в агросекторі.” 

12:00– 12:15 
  

_____________________________ 
  
“Галузь металообробки та механіки. Нові напрямки діяльності галузі та нові можливості для 
співпраці з європейськими підприємствами.” 

12:15– 12:30 Андрій Бринзило, UDP Біла Церква Індустріальний парк 
  
“Інвестиційна привабливість та перспективи розвитку бізнесу в Україні. Презентація індустрі-
ального парку у місті Біла Церква.” 

12:30 – 12:40 Денис Красніков, Віце-президент Українського союзу промисловців та підприємців 
  
Підведення підсумків.  

12:45 -14:00 Буфет 

14:00 - 17:30 Індивідуальні зустрічі типу “бізнес-бізнес”  


