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I. Короткий огляд: 

 

1. Український тиждень у Лондоні став дуже успішним для України 

 

8 жовтня 2018 року відбувся Український тиждень у Лондоні, організований Британо-

українською торговою палатою (“БУТП”), спільно з Радою британських торгово-

промислових палат в Європі (“COBCOE”) та, для безпекового дня, з Атлантичною Радою та 

Королівським об’єднаним інститутом оборонних досліджень («RUSI»), що представив Україну 

та її інвестиційні і торговельні можливості для співпраці британській стороні. У заході взяли 

участь понад 1 000 представників британського та українського уряду, бізнесу та неурядових 

організацій. Ця конференція стала найбільшою подією, що присвячена Україні, яка коли-небудь 

проводилась за кордоном. 

 

Одним з найважливіших результатів Українського тижня в Лондоні була заява 

Міністра торгівлі Великої Британії Ліама Фокса про те, що Україна займе пріоритетну 

позицію (разом з такими важливими торговими партнерами Британії як США, Китай, 

Японія, Канада, Австралія та кількома іншими) у списку топ-10 країн, з якими 

Великобританія укладе нові торговельні угоди після Брекзиту. Ліам Фокс також висловив 

підтримку з боку Великобританії щодо захисту України та її територальної цілісності. Перший 

віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів також висловився про наміри України активно 

посилювати співпрацю з Великобританією, а також про потенціал для значного зміцнення 

торгівельних зв’язків та збільшення інвестиційних потоків між Великобританією та Україною.  

 

Український тиждень був ініційований 12 вересня 2018 р. виданням у друкованому та 

електронному вигляді (за фінансового сприяння БУТП) у «Financial Times» («FT») 

спеціального додатку під назвою «Інвестування в Україну», що містив звіт про значне 

покращення економічної ситуації та реформований інвестиційний клімат України (електронна 

копія примірника додається). Спонсорами Українського тижня виступили провідні українські, 

британські та міжнародні компанії та підприємці, серед яких Юрій Косюк, засновник і голова 

Mиронівського Хлібопродукту («МХП»), провідної української агропромислової групи, чиї 

акції котуються на Лондонській фондовій біржі, та SoftServe, провідна українська компанія, що 

спеціалізується на інформаційних технологіях / програмному забезпеченні (програма 

Українського тижня та повний список спонсорів наводяться в кінці цього звіту). 
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2. Подальша робота над проектом Українського тижня в Лондоні 

 

БУТП зосередиться на двох напрямках діяльності в рамках проекту Українського 

тижня в Лондоні. По-перше, спільно з COBCOE та іншими організаціями, які були 

співорганізаторами цьогорічного заходу, БУТП організовує Український тиждень у Лондоні 2019. 

Цей захід стане щорічним для демонстрації економічних досягнень України та можливостей у 

сфері інвестицій та торгівлі, а також створення нових торговельних зв'язків між Україною та 

Великобританією. 

 

По-друге, комітети БУТП будуть періодично проводити зустрічі з окремих питань, що 

висвітлювалися у програмі Українського тижня в Лондоні. Зокрема, буде запущено роботу таких 

комітетів: комітет з питань сільського господарства БУТП, комітет з питань інфраструктури та 

транспорту, комітет з питань законодавства та бухгалтерського обліку, комітет з питань 

енергетики та британо-український ІТ комітет. Основним напрямом роботи комітетів буде 

обговорення можливостей підписання нової угоди між Великобританієюта Україною про вільну 

торгівлю, що дозволить поглибити торговельну співпрацю Великобританії та України після 

Брекзиту.  

 

Оскільки Лондон є фінансовою столицею Європи, а Великобританія є найбільшим 

європейським нетто-імпортером продуктів харчування. Оскільки вона зараз знаходиться у процесі 

виходу зі складу ЄС, водночас існують особливі можливості для значного посилення комерційних 

та фінансових зв'язків між Великобританією та Україною. Це підкріплюється тим, що Україна є 

одним з найбільших європейським експортером продуктів харчування та її провідним 

аутсорсинговим ІТ центром, і швидко розвивається в багатьох інших напрямках, у тому числі в 

якості одного з основних центрів виробництва в Європі. Таким чином, завдяки Українському 

тижні в Лондоні, БУТП має на меті значно прискорити розвиток комерційної інтеграції між 

Великобританією та Україною протягом кількох наступних років під час «перехідного 

періоду» Великої Британії після Брекзиту. 

  

II. Обговорення: огляд Українського тижня в Лондоні 2018 року 

 

 (1) 8 жовтня: конференція з питань безпеки. Перший день конференції був присвячений 

питанням безпеки та проходив в Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень 

(«RUSI») – найстарішому у світі аналітичному центрі, заснованому герцогом Веллінгтоном після 

його перемоги під Ватерлоо. Захід розпочався з виступу Віце-прем'єр-міністра України з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, яка заявила, 

що «Росія прийняла це рішення для себе вже давно ... з метою підірвати демократичну Європу 

шляхом кібер-атак, втручання у вибори та інших дій, які похитнули ... впевненість Європи ... Росія 

намагається йти далі за рамки і досі не отримала відпору, який би зупинив це ... Відносини між 

європейськими країнами характеризуються атакою, війною, засудженням, санкціями – а потім 

перезавантаженням відносин». Вона зауважила, що «можливість перезавантаження відносин» 

знову небезпечно набирає обертів в європейських столицях. Вона рішуче заперечила будь-яку 

можливість такого перезавантаження. «Це було б ще одним запрошенням для Кремля розпочати 

війну», пояснила вона.  

 

 Віце-прем'єр-міністр також зазначила зухвалі напади Кремля на російських емігрантів у 

Великобританії та кібератаки на Організацію із заборони хімічної зброї у Гаазі (Нідерланди), 

підсумувавши, що «нашу спільну безпеку найкраще забезпечить єдність у цінностях, таких як 

права людини, демократичне управління, верховенство права. Ми повинні переконатися, що ми 

ніколи не поступимося цими цінностями». Вона визнала, що Україна дорогою ціною навчилася на 
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своїх помилках, відмовившись від ядерної зброї в обмін на багатосторонні гарантії безпеки, у 

тому числі з боку Росії, згідно з Будапештським меморандумом 1994 року, який став недійсним 

після вторгнення Росії в Україну в 2014 році. Віце-прем'єр-міністр також зазначила, що небезпеку 

у світі наразі становить небежання таких країн як Північна Корея та Іран відмовитися від участі в 

гонці озброєнь в обмін на багатосторонні угоди про безпеку. 

 

Учасники конференції дізналися від таких спікерів як Карін фон Гіппель, генерального 

директора Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, Джона Хербста, 

директора Євразійського центру «Атлантичної Ради» та Малькольма Ріфкінда, колишнього 

міністра закордонних справ та колишнього міністра оборони Великобританії, про те, як саме 

Україна вирішує проблеми безпеки, що і досі виникають з Росією. Ї.В. Джудіт Ґоф, посол 

Великобританії в Україні, зазначила, що Росія порушила свої основні зобов'язання за 

Будапештським меморандумом. Джеймс Шерр, асоційований науковий співробітник 

Програми з питань Росії та Євразії в Chatham House, також відмітив, що порушенням 

Будапештського меморандуму та іншими своїми діями щодо України, Росія «оголосила війну 

Статуту Організації Об'єднаних Націй» і «оголосила нелегітимною всю систему безпеки, яка була 

погоджена в Гельсінкі для встановлення порядку після «холодної війни»». Разом з Адріаном 

Каратницьким з Атлантичної Ради було розглянуто, як стратегічне співробітництво між 

Україною та Великобританії може привести до розробки спільних заходів проти спільних загроз. 

 

Після цього Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ України з питань 

європейської інтеграції, Юрій Вітренко, головний операційний директор НАК «Нафтогаз 

України», Джеремі Уілсон з Covington & Burling та Андерс Аслунд, старший науковий 

співробітник Євразійского центру «Атлантичної Ради», виступили з презентаціями під час 

панелі «Юридична війна: Претензії України до Росії в міжнародних судах». Мова йшла про 

використання інструментів правової системи для відшкодування Україні збитків, заподіяних в 

результаті російської агресії в Криму та на сході Україні. 

 

Генерал Василь Грицак, голова Служби безпеки України, як головний спікер, виступив 

з доповіддю на тему: «Нова хвиля російських активних заходів; кібер-атаки; приватні армії, 

вбивства та тероризм». Конференція з питань безпеки завершилася панеллю під назвою 

«Узгоджена міжнародна відповідь на загрози безпеці з боку Росії — мобілізація міжнародної 

підтримки України та зміцнення лінії фронту», яку очолив Джонатан Айл, директор з питань 

міжнародного співробітництва Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. 

Під час панелі виступив Роберт Сілі, член комітету у закордонних справах Парламенту 

Великобританії, зі змістовною доповіддю про необхідність об'єднання з метою  захисту 

демократії, після чого послідувала презентація Евелін Фаркас, старшого наукового 

співробітника Центру стратегії та безпеки ім. Брента Скоукрофта «Атлантичної ради» та 

колишнього другого заступника міністра оборони США, яка заявила, що порушення 

Будапештського меморандуму є частиною «всього переліку, який складається ... з 20 речей, які 

Росія зробила, що є неприйнятними та суперечать міжнародному праву та правам людини», з 

посиланням на порушення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, 

Віденської конвенції та Женевської конвенції. 

 

(2) 9 жовтня: Перший день бізнес-конференції - торгівля, сільське господарство, 

макроекономіка та покращений діловий клімат, B2B зустрічі, тощо. Другий день 

Українського тижня в Лондоні відкрила бізнес-конференція, яка відбулася у готелі Савой (Savoy) 

та була організована спільно з Financial Times. Захід розпочався з огляду макроекономічного 

розвитку України і можливостей для торгівлі та інвестицій. Під час бізнес-конференції також 

відбулась державна торгова місія України у Великобританії, організована Українським офісом з 
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просування експорту на чолі з Мар’яною Каганяк, яка представила британським колегам 

ключові українські компанії. Данило Білак, директор офісу із залучення та підтримки 

інвестицій UkraineInvest та головний радник з питань інвестицій Прем'єр-міністра України, 

виступив з пропозиціями щодо інвестицій та торгівлі, одночасно представивши торгову місію. 

Василь Бовділов, генеральний директор компанії Unilever в Україні та Білорусії, виступив з 

доповіддю щодо успішного досвіду Unilever, який інвестує в Україну. 

 

 Після вступних промов Бейта Томса, голови БУТП, та Девіда Томаса, голови COBCOE, з 

головною промовою виступив Степан Кубів, Перший віце-прем'єр-міністр та Міністр 

економічного розвитку і торгівлі України,. Він зазначив, що «велика кількість системних 

реформ», проведених в Україні, відповідає стандартам ЄС та забезпечує успішне економічне 

співробітництво, хоча масштаби цих важливих реформ ще не широко зрозумілі на Заході. Перший 

віце-прем'єр-міністр підкреслив важливість подальшого розвитку двосторонньої торгівлі між 

Великобританією та Україною. 

 

 Перша панельна дискусія щодо прискорення розвитку української економіки та сфер співпраці 

між Великою Британією та Україною супроводжувалася жвавою дискусією таких її учасників: 

сер Малькольм Ріфкінд, колишній міністр закордонних справ (1995-1997) та міністр оборони 

(1992-1995) Великобританії; колишній голова Парламентського комітету з питань розвідки 

та безпеки Великобританії (2010-2015), Мар’яна Каганяк, керівник офісу з просування 

експорту, Макар Пасенюк, керуючий партнер Investment Capital Ukraine (ICU), провідної 

української інвестиційної групи, Адомас Аудіцкас, радник Прем'єр-міністра України та 

професор Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та 

політичних консультацій. Вони прийшли до висновку, що Україна після Революції Гідності 

досягла значних успіхів і знаходиться на шляху до реалізації свого потенціалу, відкриваючи 

багато можливостей для інвестицій. 

 

 Наступною була панель щодо торговельних відносин між Україною та Великою Британією 

після Брекзиту, під час якої Україну було презентовано як важливого споживача товарів та послуг 

у Великобританії. У рамках цієї дискусії Міністр торгівлі Великобританії Ліам Фокс виступив з 

доповіддю щодо міжнародної торгівлі та політичної стабільності України, яка є важливою для 

забезпечення європейської колективної безпеки. Він висловив підтримку з боку Великобританії 

щодо територіальній цілісності України, зазначивши: «Ми зібралися сьогодні тут не лише для 

налагодження тісніших торговельних зв'язків між нашими двома державами, але і як прояв 

солідарності та єдності перед зовнішньою агресією». Він також підтвердив намір укласти новий 

Договір про торгівлю між Україною та Великою Британією, заявивши: «Ми обрали Україну 

одним із пріоритетних ринків Великої Британії після Брекзиту, і тому прагнемо покращити та 

лібералізувати торгові відносини між нами». Повний текст виступу Міністра торгівлі 

Великобританії, опублікований на сайті Департаменту міжнародної торгівлі Великобританії, 

додається. 

 

 Програму продовжила панель під назвою «Британія та Україна - вільна торгівля, сільське 

господарство та пост-брекзит у сільськогосподарському та харчовому секторах». Алекс 

Ліссітса, генеральний директор IMC, провідної української агропромислової групи та 

президент Українського клубу аграрного бізнесу (UCAB), пояснив, чому Україну, що відома 

своїм родючим чорноземом і є другим найбільшим експортером зерна у світі, можна розглядати 

як надійного сучасного міжнародного торговельного партнера. Ольга Трофімцева, заступник 

міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції, 

пояснила, як після агресії Росії у 2014 році Україна переорієнтувалася на західні ринки, і «дуже 

важко працювала над тим, щоб зарекомендувати себе як вагомого гравця на світовому ринку 
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сільськогосподарської продукції». Ірина Мірошник, президент Immer Group, розповіла про свій 

досвід створення за порівняно короткий період часу провідного сільськогосподарського бізнесу.  

Під час наступної панелі, «Поліпшений клімат та принципи ведення бізнесу в Україні», яку 

модерував Юрій Бендер з Financial Times, та учасниками якої стали Джок Мендоза-Вілсон, 

заступник голови БУТП та Директор з міжнародних та інвестиційних відносин System 

Capital Management, Олександр Мартіненко, старший партнер київського офісу CMS 

Cameron McKenna Nabarro Olswang, і Микола Поворозник, перший заступник голови 

Київської міської державної адміністрації, розповіли про реформовану законодавчу базу для 

інвестицій та відмітили підвищення рівня торгівлі в цілому, а також окреслили спільні ділові 

інтереси Великої Британії та України. 

 

(3) Українське мистецтво. Під час прийняття після завершення першого дня бізнес-форуму 

учасники прослухали захоплюючу лекцію Джеймса Баттервіка, провідного експерта з 

українського мистецтва, про українського художника-авангардиста Олександра Богомазова (1880-

1930). Він розповів, як у 1940 р. вдова Богомазова вивезла більшість його творів у вагоні за 20 км 

від Києва, щоб уникнути знищення під час Другої світової війни. Пан Баттервік також показав дві 

оригінальні картини Олександра Богомазова. Сьогодні роботи Богомазова продаються за 

мільйони доларів, і їх все частіше забирають у провідні музеї світу, що підвищує зарубіжну оцінку 

українського мистецтва та України в цілому.  

 

(4) Вечеря на честь Першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва в будинку Гільдії 

зброярів. Урочиста вечеря пройшла в історичному та надзвичайно красивому будинку Гільдії 

зброярів на честь Першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва, який виголосив промову про 

зобов'язання України щодо економічної інтеграції з Європою та захист Європи, Евген Чолій, 

президент Світового конгресу українців (СКУ), який представляє українську діаспору у всьому 

світі, також прокоментував важливість Українського тижня в Лондоні для привернення уваги до 

важливого потенційного економічного внеску України у світову торгівлю та процвітання. 

 

(5) 10 жовтня: другий день бізнес-конференції - фінанси, інвестиції, інфраструктура, 

нафта та газ, відновлювана енергетика та мікроекономіка. Другий день бізнес-конференції 

проходив у штаб-квартирі Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), провідного 

джерела фінансування для розвитку України. У своїй вступній промові Франсіс Маліж, 

керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу, висловився про значні обсяги 

кредитування з боку ЄБРР і про зобов'язання банку надалі збільшувати кредитування, щоб 

допомогти фінансувати подальший розвиток України. Він прокоментував це наступним чином: 

«Україна є найбільшою країною в Європі. Вона має динамічну підприємницьку культуру, і я 

наполегливо рекомендую вам прийти і зустрітися з українськими підприємцями. Це єдине 

сільське господарство в Європі, яке фактично отримує прибуток без субсидування. В Україні ІТ-

сектор функціонує на світовому рівні, і разом з тим тут працюють одні з найкращих світових 

авіатехніків та відкриті до співпраці інвестиційні агентства. За останні чотири роки Україна 

значно зменшила масштаби корупції в економіці». Девід Томас, голова COBCOE, провів 

панельну дискусію, у якій взяли участь Юлія Ковалів, голова офісу Національної 

інвестиційної ради України, Адомас Аудіцкас, радник Прем'єр-міністра України, та 

Божидар Джеліч, керуючий директор Лазард Фререс. Вони підтвердили значне поліпшення 

інвестиційного клімату в Україні та обговорили нові можливості для зростання. 

 

Наступною була панельна дискусія «Прискорення економічного зростання шляхом 

ефективних реформ», з Франсісом Маліжем, Джейсоном Пелмаром, головою регіонального 

офісу Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні, Білорусі та Молдові, та Сату 

Кахконен, директором Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови. Їхнє 
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обговорення продемонструвало, що програма реформ в Україні зробила величезний прогрес у 

напрямку стандартів ЄС та заклала основу для прискорення економічного розвитку. У панелі 

«Підтримка українських інвестиційних та бізнесових операцій з боку банківського сектору» взяли 

участь Тимофій Милованов, заступник голови Ради Національного банку України, почесний 

президент Київської школи економіки, Артем Шевальов, голова наглядової ради в АБ 

«Укргазбанк», та Олександр МакУортер, голова правління, CitiBank Ukraine. 
 

Під час конференції також було розглянуто успішні історії інвесторів в Україні, а також 

інвестиційні можливості від подальшої приватизації. В обговоренні взяли участь Філіп Фогелер, 

директор консультаційного відділу зовнішньої політики Vodafone, Віталій Трубаров, 

виконуючий обов'язки Голови Фонду державного майна України, Адомасом Аудіцкасом, 

радник Прем'єр-міністра України, та Божидар Джеліч, керуючий директор Лазард Фрезес. 

Пан Трубаров також розповів про терміни здійснення приватизації в Україні.  

 

Далі відбулась дискусія на тему «Інвестиційні можливості в розвитку української 

інфраструктури» за участі Володимира Омеляна, Міністра інфраструктури України. Він 

навів приклади міжнародного співробітництва, які використовували інші успішні країни, такі як 

Сінгапур, розповів про плани Міністерства щодо нових проектів в Україні, у тому числі про 

проект швидкісного пасажирського та вантажного залізничного коридору Одеса-Київ-Львів, а 

також про можливості інвестування в інфраструктуру України. Міністр зазначив, що найбільш 

успішними стали ті країни, які активно (1) розповсюдили інформацію про реформи та боролися з 

корупцією та безпорядком, а також (2) заохочували зустрічі в ділових колах, замість того, щоб 

надавати уряду провідну роль у сфері інвестицій та торгівлі. Підхід, який використовує Україна, 

відкриває двері для міжнародного інвестування в бізнес. Для прикладу пан Міністр розповів про 

нову політику Міністерства інфраструктури, яка дозволяє інвесторам бути додатково захищеними 

через те, що їх контракти можуть регулюватися законодавством іншої обраної західної країни, 

наприклад, англійським правом. Він також зазначив, що законодавство України продовжує 

швидко розвиватися, базуючись на найкращих міжнародних принципах. 

 

Марина Петров, заступник голови представництва ЄБРР в Україні, керівник відділу 

енергетики та інфраструктури, Вітольд Смідовський, директор з розвитку міжнародного 

бізнесу в Greenbrier Europe, Костянтин Скорик, керуючий директор компанії Freightliner 

Europe, та Клеменс Ченг, керуючий директор в Європі в Hutchinson Ports, взяли участь у 

панельній дискусії, під час якої йшлося про прискорення розвитку української інфраструктури, у 

тому числі про фінансування такого розвитку для портів та залізниці. 

 

Наступна панель висвітлювала тематику нафто-газової сфери, а основними доповідачами 

були Андрій Коболев, генеральний директор, НАК «Нафтогаз України», найбільшої 

енергетичної компанії України, та Ольга Бєлькова, заступник голови Комітету Верховної 

Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 

безпеки, які позитивно висловлювались щодо інвестиційних перспектив в нафто-газовому секторі 

України, у тому числі через важливі державні реформи та підтримку. В обговоренні цієї теми 

також взяли участь представники провідних нафтогазових компаній, в тому числі Алістер 

Макбейн, президент Arawak Energy,  та Віктор Гладун, генеральний директор «Полтавської 

нафтової компанії» (частини JKX Plc), які здійснюють значну частину своєї діяльності в 

Україні.  

 

Бізнес-коференція завершилася панельною дискусією про стрімкий розвиток сектору 

відновлюваної енергетики в Україні, під час якої обговорювався швидкий прогрес України у 

розробці енергетичних проектів у сферах сонячної і вітрової енергетики, малої гідроенергетики та 
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електростанцій на біомасі. Марина Петров, заступник директора ЄБРР в Україні, керівник 

відділу енергетики та інфраструктури, виступила як основний доповідач. Участь в панелі також 

взяли Віллем Коппулс, керуючий директор ENGIE Ukraine - компанії, яка, окрім газового 

сектору, також робить значні інвестиції в відновлювальні джерела енергії в Україні. Було 

пояснено, чому такі сфери для міжнародних інвестицій в Україну обіцяють особливо високу 

рентабельність. Україна має намір сформувати значну частку своєї енергетики за рахунок 

відновлюваних джерел до 2020 року, що надалі допоможе їй уникнути необхідності імпортувати 

газ. Конференція завершилась прийняттям в ЄБРР. 

 

(6) 11 жовтня: британсько-український ІТ-день: «Креативність та інновації». 

Український тиждень у Лондоні завершився британсько-українським ІТ-днем, що відбувся у 

ЄБРР. ІТ-сфера в Україні активно розвивається, тому Україна стала осередком аутсорсингу для 

ІТ-компаній Великобританії, а також є країною базування для багатьох світових ІТ-компаній, 

таких як SoftServe. День був відкритий промовою Олександра Данченко, голови Комітету 

Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку. Наступні панельні дискусії 

відбулися за участі модератора Євгена Уткіна, голови корпорації KM Core, провідного 

українського технологічного холдингу, та керівників провідних українських ІТ-компаній, таких як 

SoftServe, Perfectial, N-iX, Sigma Software, Smart4Tech та Innovecs, а також лідерів 

британського ІТ сектора, у тому числі представників Tech Nation, techUK, Z/Yen Group, Imperial 

College Business School і University College London. Професор Майкл Манеллі з Z/Yen Group 

зауважив важливість сприяння швидкому росту нових стартапів, рішенням для яких може стати 

український ІТ-аутсорсинг, а також наголосив на необхідності кращого контролю над 

інтелектуальною власністю у більшості нових компаній. 

 

 Під час цих обговорень було представлено провідні українські ІТ-розробки, а також висвітлені 

потреби широкого кола стартапів Великобританії, які можна вирішити завдяки партнерству з 

українськими спеціалістами. Як зауважив Ярослав Любинець, співзасновник та голова ради 

директорів SoftServe, одної з найбільших ІТ-компанії України, «дуже важливим фактом є те, що 

18 компаній, які мають офіси в Україні, нещодавно були включені до переліку 100 Global 

Outsourcing .... Україна - це не просто ІТ осередок, це також центр для НДДКР. Це означає, що 

українські фахівці працюють над найскладнішими завданнями для розробки нових продуктів». 

 

Наступні нанелі були присвячені Фінтеху та Інтернету речей, під час яких з 

презентаціями виступили Лі Брейн, керівник офісу цифрових технологій в Barclays, Фіона Рід, 

старший викладач в School of Management of Univercity College London (UCL), Іван Когут, 

технічний директор Perfectial, та Андрій Кириленко, директор центру глобальних фінансів 

та технологій в Imperial College Business School. Український тиждень завершився промовою 

Віце-президента ЄБРР Алана Пілу, який підтвердив готовність ЄБРР надавати фінансування для 

сприяння подальшому розвику України. Він заявив: «Проведення цієї конференції в ЄБРР, 

звичайно, не є випадковим ... Ми великою мірою співпрацюємо з Україною як з точки зору 

бізнесу, так і з точки зору політики, і ми хотіли б брати участь і надалі ще в більших масштабах, 

оскільки в нас є багато планів». ІТ-день закінчився прийняттям в ЄБРР.  

 

(7) Підсумок 

 

Як зазначалося вище, щоб закріпити результат та досягнення Українського тижня в 

Лондоні 2018, комітети БУТП проводитимуть регулярні зустрічі, що сприятимуть поглибленню 

співпраці між британським та українським компаніями. У цьому контексті протягом наступного 

року, спільно з організаціями-партнерами Українського тижня, БУТП організовуватиме в Лондоні 

спеціальні зустрічі з ключових питань.  
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Якщо ви хочете взяти участь, запропонувати тематику або спікерів для наступної 

конференції, або отримати більше інформації про наші події, у тому числі про Український 

тиждень 2019, звертайтесь, будь ласка, до офісу Британо-української торгової палати (БУТП) 

за тел.: +38 (044) 490 6000, на електронну адресу: buccukraine@bucc.com.ua, або відвідайте 

наш веб-сайт: http://bucc.com.ua/.  
 

Додатки: 

 

(1) Посилання на повідомлення Відділу міжнародної торгівлі (Уряд Великої Британії) про 

виступ Міністра торгівлі Великої Британії Ліама Фокса під час Українського тижня в Лондоні 

2018; 

(2) Посилання на репортаж українського телеканалу Прямий про Український тиждень в 

Лондоні 2018; 

(3) Статті видання KyivPost про Український тиждень в Лодоні 2018; 

(4) Матеріали видання The Times of London про виступ Міністра торгівлі Великої Британії 

Ліама Фокса під час Українського тижня в Лондоні 2018; 

(5) Додаток Financial Times щодо інвестування в Україну, опублікований 12 вересня 2018 року; 

(6) Посилання на Youtube-канал та веб-сайт БУТП, де можна переглянути відео з Українського 

тижня в Лондоні 2018; 

(7) Фотографії з Українського тижня в Лондоні 2018; 

(8) Програма Українського Тижня в Лондоні 2018; 

(9) Вибрані матеріали спікерів Українського тижня в Лондоні 2018. 
 

 

Спонсорами Українського тижня в Лондоні є:   

   
 

                                          
 

http://bucc.com.ua/

