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Передумова для майбутніх інвестицій: сучасна освіта
Онлайн-форум Міжнародної ради бізнес-асоціацій та палат в Україні
(ICBAC), 19 листопада 2020 р.

Онлайн-трансляція на YouTube англійською та українською мовами
За підтримки

ПРОГРАМА
Час

Тема і доповідач

10:30 – 11:15

Реєстрація, технічні перевірки
Модератор: Альфред Ф. Праус, генеральний секретар Міжнародної ради
бізнес‐асоціацій та палат в Україні (ICBAC)

11:15 – 11:30

Відкриття
Геннадій Чижиков,
президент Торгово‐промислової палати України

11:30 – 13:00

Україна: на шляху до сучасної освіти чи покоління самоучок?
Лише завдяки модернізованій системі Україна зможе утримати молодь у
країні і потенційно залучати додаткові кадри з‐за кордону. У цій частині
дискусії доповідачі обговорюватимуть, на яких основних пріоритетних
завданнях має зосередитися Україна задля розвитку сучасної системи освіти.


Микола Кизим, Перший заступник міністра освіти і науки України



Андрій Длігач, д.е.н., співзасновник Центру економічного відновлення,
голова Advanter Group



Інна Совсун, колишня Перша заступниця міністра освіти на науки
України (2014‐2016), колишня Голова підкомітету з питань освіти
впродовж життя та позашкільної освіти Комітету Верховної Ради
України з питань освіти, науки та інновацій



Володимир Власюк, голова Комітету з питань промислової
модернізації при Торгово‐промисловій палаті України



Марія Холошнюк, президентка AIESEC в Україні



Тарас Деркач, керівник платформи Career Hub Центру «Розвиток
Корпоративної Соціальної Відповідальності» та координатор ініціативи
«Пакт заради молоді»



Валерія Заболотна, директорка Академії ДТЕК

Модератор: Руслан Осипенко, Китайська торгова асоціація
13:00 – 13:10

Перерва

13:10 – 14:40

Низовий рівень: професійна освіта як ключ до економічного успіху?
У різних країнах професійно‐технічна підготовка організована дуже по‐
різному. Три європейські країни – Австрія, Німеччина та Швейцарія – мають
багатовіковий досвід поєднання професійної підготовки на підприємстві та у
професійних школах. Така підготовка має назву «дуальна освіта» і багато
фахівців вважають таку професійну підготовку однією з причин економічного
успіху цих країн. У цій частині дискусії фахівці ділитимуться своїм досвідом
розвитку дуальної освіти в Україні.


Інвестування у професійну освіту як форма соціальної відповідальності
підприємництва у демократичному суспільстві
o



Розвиток професійно‐технічної освіти і підготовки в Україні: державна
стратегія
o





Тім Б. Петерс, Фонд Конрада Аденауера – Європейське і
міжнародне співробітництво

Ірина Шумік, Генеральний директор директорату професійної
освіти Міністерства освіти і науки України

Сучасні форми професійної підготовки, що реалізуються в українських
реаліях
o

Наталія Стародуб, керівниця відділу проектів у сфері
професійно‐технічної освіти Німецько‐української промислово‐
торговельної палати

o

Віталій Бульда, генеральний директор «Роберт Бош Україна»

o

Олександр Черевко, керівних відділу сервісу і технічної
підтримки «Роберт Бош Україна»

Австрійський досвід дуальної освіти в Україні (Одеський національний
політехнічний університет)
o

Моніка Мотт, Австрійська служба академічного обміну, Відень



Шведський досвід розвитку професійної підготовки в Україні
o

Богдан Волчок, генеральний директор «СКФ Україна»

o

Вікторія Шатан, керівниця служби управління персоналом
«СКФ Україна»

Модератор: Александер Маркус, Німецько‐українська промислово‐
торговельна палата, Україна
14:40 – 14:50

Перерва

14:50 ‐ 16:20

Переконати людей залишатися, а не їхати: формування бренду роботодавця
та реформування трудового законодавства в Україні
До пандемії COVID‐19 Україна тяжко потерпала від відтоку мізків, що,
найімовірніше, продовжиться після скасування обмежень на пересування в
світі. У цій частині дискусії доповідачі обговорюватимуть, як Україні здійснити
успішні зміни у формуванні бренду роботодавця і яким чином цьому можуть
сприяти зміни до трудового законодавства.


Юлія Жовтяк, заступник директора, Державний центр зайнятості



Дмитро Кисилевський, народний депутат, заступник голови комітету
Верховної Ради України з питань економічного розвитку



Маргарита Карпенко, керуючий партнер, керівник практики трудового
права, DLA Piper Україна



Наталія Галунко, керівниця відділу управління персоналом BNP
Paribas/Ukrsibbank (володаря нагороди кращому роботодавцю України
2020 року)



Олена Чепіжко, керівниця напрямку зовнішніх зв’язків групи компаній
«Єврокар»



Міяко Ікеда, старша аналітикиня, Директорат освіти та навичок,
Організація економічного співпробітництва та розвитку (ОЕСР)

Модератор: Альфред Ф. Праус, генеральний секретар Міжнародної ради
бізнес‐асоціацій та палат в Україні (ICBAC) / Українсько‐Австрійська
Асоціація
16:20 – 16:30

Заключне слово: Альфред Ф. Праус, генеральний секретар Міжнародної ради
бізнес‐асоціацій та палат в Україні (ICBAC) / Українсько‐Австрійська Асоціація

Долучитися до форуму англійською мовою: https://youtu.be/2wZAgzA4TCY
Долучитися до форуму українською мовою: https://youtu.be/KQgWlSy60ts
Запитання і відповіді у Telegram-каналі: t.me/icbacforum2020

