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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
День перший (16 червня), світова економічна криза: причини, наслідки та дії у 
відповідь 
 
9:00 – Привітання та вступ [ведучий Стів Істем] 
 

• Посольство США, Джеймс Д. Петіт, заступник голови місії Посольства 
США в Україні.  

• Привітання від USAID, Морін Дуган, директор Відділу економічного 
розвитку Бюро з питань Європи та Євразії. 

• Анатолій Максюта, перший заступник міністра економіки України 
• Сергій Тігіпко, співголова ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України 

(запрошений) 
 

9:40 – Основні доповідачі: 
Чинники кризи, її поширення на східну Європу та вплив на економічну та 
соціальну ситуацію – Пол Марер, доктор наук, бізнес-школа Центрально-
європейського університету, Будапешт. 
 
Спів-доповідь: Життя після кризи та нова фаза глобалізації: виклики для 
країн, що розвиваються – Юрій Полунєєв, народний депутат України, Голова 
РКУ. 
 
10:20 – Економічна криза: наслідки та заходи у відповідь по секторах 
 

• Ліквідність, стабільність та кредитні потоки фінансового сектору;  
Олександр Пивоварський, економіст в питаннях України, Європейський банк 
реконструкції та розвитку (EBRD); 
• Приватні інвестори – Наталі Яресько, West NIS Enterprise Fund 
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• Бізнес-спільнота – Саша Безуханова, регіональний директор, відділення 
Hewlett Packard у Центральній та Східній Європі. 

 
11:00 – Перерва на ділове спілкування 
 
11:30 – Економічні наслідки та заходи у відповідь на прикладі конкретних країн 
та суб-регіонів [ведучий Ніл Натансон] 
 

• Азербайджан/кавказький регіон, Пол Девіс, Місія USAID в Азербайджані 
• Сербія – Ана Трбовіч, Проект з розвитку конкурентоспроможності, Сербія 
• Росія – Віктор Сєдов, Центр розвитку підприємництва, Москва, Росія 
• Західні Балкани – Драгана Радевич, CEED, Монтенегро 
• Грузія – Давід Ґосні, Місія USAID у Тбілісі 

 
12:15 – Ланч та ділове спілкування 
 
13:30 – Сприяння конкурентоспроможності у Європі та Євразії 
 

Організація аналізу конкурентоспроможності: використання 
показників конкурентоспроможності для визначення та моніторингу 
стратегії – Маргарета Држенєк-Гамуз, провідний економіст, Світовий 
економічний форум. 

 
14:00 – Показники світової конкурентоспроможності Світового економічного 
форуму  

• Фінансовий сектор та ефект глобальної фінансової кризи 
(Макроекономічна стабільність та виклики фінансового ринку): Д-р 
Едільберто Сеґура, партнер та провідний економіст SigmaBleyzer  

• Конкурентоспроможність робочої сили (вища освіта та підготовка; 
ефективність ринку праці): Ерік Баталер, Президент Інституту інвестування 
людських ресурсів.  

• Інновації та конкурентоспроможність (технологічна готовність та 
інновації) – Горан Радман, засновник, NAUTAR (колишній голова 
відділення Microsoft у Південно-Східній Європі) 

 
15:00 – Перерва на каву 
 
15:15 – Засідання по групах  
Тема А: показники конкурентоспроможності та стратегічні дії, Світовий 
економічний форум 

• Аналіз показника відповідних напрямків реформування 
• Використання світового форуму для привернення уваги чільних стратегів 
• Докази та приклади успішного застосування показників Світового форуму у 

зміні стратегії 
Ведуча Маргарета Држенєк- Гамуз 
Учасники обговорення: 
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Джім Стайн, USAID, Сербія 
Девід Коулз, керівник проекту з розвитку приватного підприємництва, Косово 
Представник Світового Банку (запрошено) 
 
Тема Б: досяжність фінансів та прямих закордонних інвестицій під час 
світової економічної кризи 

• Досяжність фінансування для МСБ 
• Прямі закордонні інвестиції 
• ЄС та інші донорські джерела фінансування проектів економічного розвитку 

та конкурентності 
• Застосування фінансових важелів для забезпечення систематичного 

зростання у приватному секторі 
Ведучий Пітер Ріґі, CEED, Вашингтон 
Учасники обговорення: 
Ґовард Окман, керівник проекту LINC в Україні 
Віллам Сіс, керівник проекту з розвитку конкурентності, Сербія 
Артур Новіцкі, UNILOB, Польща 
Мар’яна Македонська, Проект з розвитку конкурентності, Македонія 
 
Тема В: конкурентоспроможність робочої сили 

• Попит та пропозиція кваліфікованої робочої сили на ринках Європи та 
Євразії 

• Пристосування освітньої системи до підтримки ринків кваліфікованої 
робочої сили 

• Ефективні стратегії утворення нових робочих місць 
 
Ведучий Ерік Батлер 
Учасники обговорення: 
Елізабет Маркович, керівник проекту STARS, Монтенегро 
Каллен Ґ’юз/Маргарета Ліпковська, USAID, Македонія 
Джеймс Ріордан, керівник проекту, Програма розвитку конкурентного 
підприємництва, Албанія 
Ана Трбовіч, проект з розвитку конкурентності, Сербія 
Драгана Радевіч, CEED, Монтенегро 
 
16:30 – Завершення роботи: основні висновки та коментарі щодо першого дня 
роботи [ведучий Стів Устам] 
Сара Вайнз – USAID, Україна 
Джім Стейн - USAID, Сербія 
Пол Девіс - USAID, Азербайджан 
Аміра Вейзагіч-Рамґорст - USAID, Боснія та Герцеговина 
Дуглас Ґріффіц – USAID, проект з питань консолідації конкурентності та розвитку 
підприємництва, Молдова 
 
17:00 – 18:00 Вітальний прийом 
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Завершення першого дня роботи 
 
День другий (17 червня), промисловість, конкурентоспроможність в секторі та 

між секторами 
 
9:00 – Економічна криза очами представників приватного сектору [ведучий 
Пол Марер] 
 

- Партнерство в питаннях конкурентності: як впоратися з кризою? Хорхе 
Зукоскі, президент Комерційної палати України  

- Вплив кризи на сільськогосподарські підприємства та агро бізнес – Джеймс 
Максвел, керівник проекту «Македонія агробізнес»  

- Вплив кризи на власників малого бізнесу – Олександра Кужель, голова 
Державного комітету з питань регуляторної політики та розвитку 
підприємництва. 

- Заходи у відповідь на кризу з боку бізнесових кіл: 
 

o Дмитро Лисицький, керівник Global Logic, президент IT Ukraine 
Association 

o Опора, Росія, Центр досліджень громадської думки в Росії 
o Віолета Йованович, виконавчий директор, Національний альянс з 

питань місцевого економічного розвитку (NALED), Сербія 
 
10:30 – перерва на ділове спілкування 
 
11:00 – Міжнародні стандарти та сертифікація з метою спрощення 
надходження продуктів на ринки [ведучий Ґоран Радман] 

- СMMI та ITMark, досвід з Молдови – Дуглас Гріффіц, керівник проекту, 
Проект удосконалення конкурентності та розвитку підприємництва, USAID, 
Молдова. 

- Регіональні стандарти інформаційних технологій у Центральній, Східній та 
Південно-Східній Європі та на Кавказі – Джордж Шарков, виконавчий 
директор Європейського інституту програмного забезпечення у 
Центральній та Східній Європі 

- Сертифікація управління проектами у будівельній промисловості, 
інформаційних технологіях та у виробництві – Вілліям Сіс, керівник 
Проекту з розвитку конкурентоспроможності, Сербія 

 
12:00 – Регіональна торгівля та послуги, можливості та виклики [ведучий 
Філіп Стоянович, RCI] 

- Долучення до ринків СОТ та ЄС, досвід з України, Азербайджана ат 
Киргистана – Фархат Фархат, проект LINC, Україна, та проект з розвитку 
конкурентності, Азербайджан 

- Регіональні ринки та торговельні можливості між регіонами – керівник 
регіонального відділу Kraft Industries 
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- Ефективність просування регіону – Лінн Акерсон, дослідник, National 
Geographic 

- Портали національного/регіонального туризму – Саша Гавріловіч, 
«Досліджуючи Македонію» 

 
12:30 – легкий ланч та ділове спілкування 
 
14:00 – Паралельні групи:  
Тема А: регіональна співпраця на національних теренах та між регіонами 
Ведучий Ніл Натансон 
Обмін досвідом: 
- Вплив кризи на прямі іноземні інвестиції, Фазал Чоксі, Генеральний менеджер, 
Tyco Electronics Ukraine Ltd. 
- Мережа CEED – допомога регіональному бізнесу у налагоджені зв’язків та 
співпраці з закордоном та між регіонами, Представник CEED 
- Використання досвідчених компаній з вироблення програмних продуктів та 
програмних рішень з усього регіону для підвищення міжнародної конкурентності 
традиційної промисловості, Івайло Георгієв, ESI Center, Східна Європа 
- Регіональна співпраця на Кавказі, Дані Скуз, керівник проекту «Конкурентність 
Азербайджану». 
 
Тема Б: міжнародні стандарти та сертифікація 
Ведучий Вільям Сіс 
Обмін досвідом: 
- Проект CAPS, Вірменія, Дон Нісс 
- Прогрес Грузії у досягненні міжнародних стандартів, Проект підтримки МСБ в 
Грузії, Ден Беркшир, керівник проекту 
 
Тема В: співпраця в галузі регіонального туризму 
Ведучий Філіп Стоянович 
Обмін досвідом: 
- Можливості розвитку туризму в Криму та на Чорному морі, Сергій Прядко, 
директор «Обери Чорне Море» Ltd. 
- Маркетинг та менеджмент об’єктів відвідування туристами, Сузан Воррен, SNV, 
Монтенегро 
- Ініціатива «Регіональний знак якості», Олександр Бабінов, VEGA Consulting 
15:30 – перерва на ділове спілкування 
 
16:00 – Завершення роботи конференції: подальші заходи. 
Сара Вайнз – USAID, Україна 
Девід Коулз – Програма приватного підприємництва, Косово 
Девід Госні - USAID, Грузія 
Морін Дуган – директор Бюро Європи та Євразії з питань економічного розвитку 
17:00 – завершення другого дня роботи 
День третій (18 червня): міжнародна дискусія для представників місій USAID та 
проектів. 


