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Вітальне слово про роль аналітичних центрів
у трансформації суспільства під час кризи
Спікери:

• Олександр Сушко, виконавчий директор МФ «Відродження»
• Сесілія Круна, Радниця, Керівниця Відділу підтримки реформ
Посольства Швеції в Україні
Модератор: Інна Підлуська, заступниця виконавчого директора

МФ «Відродження»
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COVID-19 та демократія:
що змінилося і які можливості й виклики
є для аналітичних центрів
Питання до обговорення:

• COVID-19 і права людини та громадянські свободи
(свобода пересування, свобода зібрань, доступ до публічних послуг тощо)
• COVID-19 і соціальна нерівність
• COVID-19, економічні свободи і перспективи
• COVID-19 та «електронна демократія»
Спікери:

• Павло Ковтонюк, Керівник Центру економіки охорони здоров'я
Київської школи економіки
• Олександра Матвійчук, Голова Правління Центру Громадянських Свобод
• Іван Вербицький, директор аналітичного центру CEDOS
• Олексій Гарань, науковий директор БФ «Демократичні ініціативи»,
професор політології НаУКМА
• Роман Кульчинський, головний редактор Тексти.org.ua
Модератор: Максим Скубенко, редактор VOXCheck
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За межами COVID-19: які можливості для
аналітичних центрів і бізнесу? Що аналітичні
центри можуть запропонувати бізнесу?
Питання до обговорення:

• Як взаємодіє український бізнес та українські аналітичні центри?
Які є кейси успішної співпраці?
• Як аналітичним центрам створити додану вартість для бізнесу?
Як побудувати довіру бізнесу до аналітичних центрів?
Як аналітичні центри допомагають зменшувати/визначити невизначеність?
• Що АЦ можуть запропонувати бізнесу?
Що бізнес може очікувати і запропонувати АЦ?»
Спікери:

• Ігор Гут, співзасновник Develop Your Business,
член Правління МФ «Відродження»
• Роман Сластьон, генеральний директор
Українського клубу аграрного бізнесу
• Софія Опацька, проректорка з науково-педагогічної роботи
Українського католицького університету, декан-засновниця
Львівської бізнес-школи УКУ.
• Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії
• Володимир Дубровський, старший економіст CASE-Ukraine,
головний експерт групи Податкова і бюджетна реформа РПР
Модератор: Євген Глібовицький, експерт з довготермінових

стратегій, учасник Несторівської експертної групи,
Унівської експертної групи, дніпровської групи DYC
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Сесія для практиків – змістовний міт-ап
Група 1

Адвокація онлайн під час
пандемії. Як впливати на
діяльність влади під час
карантину та дистанційної
роботи?
Як змінилися фокус / інструменти
/ канали адвокації під час карантину?

Спікери:
• Максим Лациба, керівник Програми розвитку громадянського
суспільства аналітичного центру
УНЦПД
• Андрій Білецький, адміністративний директор Міждисциплінарного
науково-освітнього центру протидії корупції в Україні (ACREC)
• Альона Гетьманчук, директорка
центру «Нова Європа»
• Любов Акуленко, виконавча
директорка аналітичного центру
«Український інститут європейської
політики»
• Гліб Канєвський,
голова StateWatch

Модератор: Геннадій Максак,

Виконавчий директор Ради зовнішньої
політики «Українська призма

Група 2

Життя аналітичних центрів
під час COVID-19: врядування,
менеджмент, команди
Як вплинув ковід на підходи й механізми
роботи команд АЦ? Обмін досвідом, як
вдалося налагодити дистанційну роботу
та адаптуватися? Які онлайн інструменти
використовують для дистанційної роботи?
як забезпечують безпеку працівників? Як
АЦ допомагають тримати work-life balance
і створюють сприятливі умови для
працівників?

Спікери:
• Юрій Ромашко, виконавчий директор
аналітичного центру «Інститут аналітики
та адвокації»
• Роман Ніцович, директор з досліджень
аналітичного центру «Діксі груп»
• Ольга Максимович, директорка Навчально-наукового Центру соціологічних досліджень Прикарпатського регіону
• Ольга Семенова, HR фахівець
БФ «Повернись живим»
• Олексій Колесніков, голова Асоціації
сприяння самоорганізації населення
• Владислав Петров, директор з організаційного розвитку Фундації ДЕЮРЕ

Модератор: Олексій Орловський,

директор програми «Демократична
практика» МФ «Відродження»

Питання відповіді, обмін досвідом.

