
З 8 по 10 жовтня Одеса приймає Black Sea Economic Forum 2015, 

який традиційно щороку проходив у Криму. Аспірант кафедри Добрій 

Діана виступила співорганізатором форуму. 

Організаторами форуму виступили Чорноморська фундація розвитку, 

Одеська обласна державна адміністрація разом з Британсько-Української 

Торгової Палатою за підтримки Одеської міської Ради, Європейської Бізнес-

асоціації, ТПП України, Американської торгово-промислової палати, 

Австралійсько-української торгово-промислової палати, Бельгійсько-

української торгово -промислової палати, Бізнес клубу «Бенілюкс», 

Канадсько-української торгово-промислової палати, Ради ЄС-Україна, 

Французько-Української торгово-промислової палати, Німецькою делегації 

бізнесу в Україні, Іспансько-української торговельно-промислової палати, 

Італійсько-Української торгово промислової палати, Польської торгово-

промислової палати, Шведсько-української торгово-промислової палати, 

Міжнародної турецько-української бізнес-асоціації та Бізнес ради США-

Україна. 

Партнерами форуму є провідні підприємства України та світу в с / г, 

фінансові інститути, виробничі компанії і підприємства енергетичного 

сектора; юридичні, консалтингові, IT підприємства. 

Винний партнер форуму - ТОВ «Промислово-торговельна компанія 

Шабо» - українське виноробне підприємство з повним циклом виробництва.   

Чорноморське ділове співтовариство розглядає цю площадку як 

інструмент активізації партнерства між компаніями своїх країн і розуміння 

результативності реформ в Україні - країні, з якою воно ділить морські 

простори. 

Учасники заходу з інших країн, міжнародні фінансові інститути готові 

запропонувати свій досвід у розвитку галузей та інфраструктури. Іноземні 

компанії цікавить співпраця в таких сферах, як транспорт і мультимодальні 

перевезення, їх якість і швидкість митного оформлення, відсутності 

бюрократії на всі етапи проходження контролю. Ці теми, піднімались у 

дискусіях з представниками міністерств України та органів місцевої влади. 

Свій досвід у сфері ефективного сільськогосподарського виробництва 

запропонували англійські та ізраїльські компанії. Ряд іноземних підприємств, 

які приймали участь у форумі, розглядають можливість інвестування в 

агробізнес України - від реалізації проектів дорогого зрошуваного 

землеробства до виробництва готової харчової продукції. 



Блок, присвячений енергоефективності та альтернативної енергетики, 

складався з аналітичних доповідей і проектних кейсів, які знаходяться на 

різних етапах реалізації в Україні.  Але безсумнівно, хід структурних реформ, 

гарантії і свободи інвестування, вплив військових дій на Сході України на 

розвиток і співпрацю країн чорноморського басейну - це червона нитка, яка 

проходила через всі доповіді і дискусії Black Sea Economic Forum +2015 в 

Одесі. 
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