INEKO
Презентація рейтингу
«Фінансова стабільність державних підприємств в Україні»
Ініціатори:	Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД, Україна), Інститут
економічних і соціальних реформ (INEKO, Словацька Республіка)
Місце: 	м. Київ, Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ»
(вул. Богдана Хмельницького, 8/16 2й поверх)
Дата:	13 червня 2019 року
Контекст: Захід проводиться в рамках проекту «Сприяння прозорості та впровадження
антикорупційних заходів у державних підприємствах та органах місцевого самоврядування в Україні», що реалізується Міжнародним центром перспективних досліджень
(МЦПД) у партнерстві з Інститутом економічних і соціальних реформ (INEKO). Проект
фінансується Офіційною Підтримкою Розвитку Словацької Республіки (SlovakAid).
Рейтинг «Фінансова стабільність державних підприємств в Україні» спрямований на
підвищення ефективності управління державними підприємствами. Проаналізовано
фінансові показники 50 найбільших українських державних компаній, створено інтерактивний портал для відображення результатів окремих компаній.
Результати цього проекту будуть корисними для всіх, хто може їх використати як джерело інформації для оцінки тенденцій фінансової діяльності державних підприємств.

ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:

1. Презентація рейтингу «Фінансова стабільність державних підприємств в Україні».
2. Європейський досвід фінансового здоров’я та прозорості державних компаній.
3. Позиція органів державної влади та громадськості щодо усвідомлення актуальних
проблем підвищення фінансової стабільності державних підприємств в Україні.
ПРОГРАМА:
9.30 – 10.00
10.00 – 10.15

Реєстрація
Вітальне слово
(Ірина Степанова, МЦПД; Петер Голяш, INEKO)

10.15 – 10.40	Презентація інтерактивної онлайн-платформи, огляд методології
(Єгор Киян, МЦПД)
10.40 – 10.55 	Фінансове здоров’я словацьких державних компаній
(Роберт Кічіна, INEKO)
10.55 – 11.10 	Словацький досвід щодо прозорості публічних компаній
(Міхал Пішко, Transparency International Словаччина)
11.10 – 11.30

Представники державних підприємств

11.30 – 12.00	Позиція органів державної влади та громадськості щодо актуальних
питань державних підприємств в Україні, обговорення.
ДО УЧАСТІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ:
представники державних органів, представники місцевої влади, громадські організації, експерти, засоби масової інформації та інші.
МОВИ:
українська / англійська (синхронний переклад забезпечується).
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ:
просимо Вас підтвердити участь за електронною поштою: i.stepanova@icps.com.ua
із зазначенням вашого імені, організації, яку ви представляєте, та контактних даних.
РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ МЕДІА:
для участі у заході представники ЗМІ повинні зареєструватися
за електронною поштою press@icps.com.ua

INEKO
Presentation of the ranking
“Financial Sustainability of State-Owned Enterprises in Ukraine”
Initiators:	International Centre for Policy Studies (ICPS, Ukraine), Institute for Economic
and Social Reforms (INEKO, Slovak Republic)
Venue:	Kyiv, «Ukrinform» office (8/16 Bohdana Khmelnitskogo str.)
Date:	June 13th, 2019
Background: The event is held within the initiative “Promoting transparency and implementation
of anti-corruption measures in state-owned enterprises and local governments in Ukraine”,
implemented by the International Centre for Policy Studies (ICPS), in partnership with the
Institute for Economic and Social Reforms in Slovakia (INEKO). The initiative is financially
supported by the Official Development Assistance of the Slovak Republic (SlovakAid).
The ranking «Financial Sustainability of State-Owned Enterprises in Ukraine» aims to improve
the efficiency of the administration of state-owned enterprises. The financial indicators of top
50 Ukrainian state-owned companies were analyzed and an interactive portal to display the
results for individual companies was created.
The outcomes of this project will be useful for everyone who can use them as the source of
information for evaluation of trends in financial performance of the state owned companies.

ISSUES TO BE DISCUSSED:

1. Presentation of the ranking «Financial sustainability of state-owned enterprises in Ukraine».
2. European experience with financial health and transparency of public companies.
3. The position of state authorities and the public regarding the awareness and actual problems
of improving the financial sustainability of state-owned enterprises in Ukraine.
AGENDA:
9.30 – 10.00

Registration

10.00 – 10.15

Welcome speech
(Iryna Stepanova, ICPS; Peter Golias, INEKO)

10.15 – 10.40

Presentation of the interactive online platform,
review of methodology (Yehor Kyian, ICPS)

10.40 – 10.55 	Financial health of Slovak public companies
(Robert Kicina, INEKO)
10.55 – 11.10 	Slovak experience with transparency of public companies
(Michal Piško, Transparency International Slovakia)
11.10 – 11.30

Representatives of state owned companies

11.30 – 12.00	The position of state authorities and the public on current issues of stateowned enterprises in Ukraine, discussion.
PARTICIPANTS:
include state authorities, representatives of local authorities, NGOs, experts,
the media and others.
WORKING LANGUAGES:
Ukrainian/English (with simultaneous translation).
REGISTRATION OF PARTICIPANTS:
for participation in the event, please register via e-mail i.stepanova@icps.com.ua indicating
your name, organization you represent, and contact details.
REGISTRATION OF THE MEDIA:
for participation in the event media representatives should register
via e-mail sent to press@icps.com.ua

