
9:00-9:30 Реєстрація та вітальна кава-пауза

9:30-11:00

Панельна дискусія:
Аналітичний супровід Угоди про Асоціацію 
із ЄС: погляд стейкхолдерів, зал «Великий»
Питання до обговорення:
 � Як держава забезпечує аналітичні потреби при 

виконанні Угоди?
 � Попит на аналітику недержавних організацій: який 

саме аналіз затребуваний? Коли? У якому форматі?
 � Урядовий vs неурядовий моніторинг та оцінка 

виконання Угоди: як створити взаємодоповнюючі 
системи

Спікери:
 – Іванна Климпуш-Цинцадзе, Віце-прем’єр-міністр з 
питань європейської та євроатлантичної інтеграції 

 – Марія Іонова, в.о. Голови комітету з питань 
європейської інтеграції ВРУ 

 – Хюґ Мінгареллі, посол ЄС в Україні
 – Мартін Хаґстрьом, Посол Швеції в Україні

Модератор: Тарас Качка

11:00-12:30

Панельна дискусія:
Аналітичний супровід Угоди про Асоціацію 
із ЄС: погляд експертів, зал «Великий» 
 � Що потрібно недержавним аналітичним центрам/

громадським організаціям для якісного аналітичного 
супроводу Угоди: знання, навики, доступ до даних?

 � Методологічні проблеми аналітичного супроводу 
Угоди

 � Як забезпечити врахування пропозицій громадських 
експертів при виконанні положень Угоди: успішні 
приклади 

 � Залучення різних стейкхолдерів до аналізу: 
ключові виклики

 � Який громадський моніторинг та оцінка виконання 
Угоди потрібні: дискусія щодо можливих підходів

Спікери:
 – Любов Акуленко, Український центр європейської 
політики

 – Вероніка Мовчан, Інститут економічних досліджень 
та політичних консультацій

 – Олена Павленко, Діксі груп
 – Леонід Літра, Центр «Нова Європа»
 – Зоряна Міщук, Проект «Громадська синергія»

Модератор: Дмитро Шульга, МФ «Відродження»

12:30-13:00 Кава-пауза

13:00-14:00  

Робота у 5 паралельних тематичних групах 
1. «Верховенство права, права людини і боротьба з 
корупцією» 
Модератор: Ярослав Юрчишин, Transparency 
International Україна
2. «Економічна співпраця та зона вільної торгівлі» 
Модератор: Тарас Качка, МФ «Відродження»
3. «Енергетика» 
Модератор: Олена Павленко, Діксі груп
4. Довкілля та зміна клімату 
Модератор: Зоряна Міщук, Проект «Громадська 
синергія»
5. «Наука та технології, інформаційне суспільство, 
освіта, навчання та молодь, культура» 
Модератор: Єгор Стадний, Аналітичний центр CEDOS

14:00–14:30
Підведення підсумків роботи у групах, 
зал «Великий»
Модератор: Дмитро Шульга, МФ «Відродження»

14:30-15:30 Продовження обговорення за частуваннями

16:00-18:00

Дослідження та використаних даних у період 
digital age, зал «Великий»
Питання до обговорення:
 � Перевірка якості результатів дослідження
 � Зроби сам: чому аналітичні дослідження мають бути 

відтворюваними? (reproducible research), аналіз кейсів
 � Чи можна застосувати принципи та ідеї, які 

застосовуються в IT, для роботи аналітичних центрів
Спікери:

 – Джон Шварц, «Soapbox», Лондон
 – Анатолій Бондаренко, Тексти
 – Артем Сердюк, Києво-Могилянська бізнес-школа

Модератор: Надія Бабинська, експертка з відкритих 
даних, Проект «Прозорість та відкритість у 
державноум управлінні та послугах», TAPAS

2-й день:  
обговорення аналітичного супроводу угоди про 

Асоціацію із Європейським союзом, тематичні 
обговорення

1 грудня

30 листопада — 1 грудня  
2017 року

щорічна 
конференція 
аналітичних 
центрів

БІЗНЕС-ЦЕНТР «ПАРУС», 
ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 2А
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9:00-9:30 Реєстрація та вітальна кава-пауза

9:30-10:30

Ключові тенденції та виклики публічної політики 
в Україні у 2017 році, зал «Великий»

 – Олександр Сушко, голова Правління Міжнародного 
фонду «Відродження» вступне слово

Дискусія 
Модератор: Інна Підлуська, Міжнародний фонд 
«Відродження»

10:30-11:20

Презентація другої хвилі «Ініціативи з розвитку 
аналітичних центрів в Україні», TTDI (пріоритети 
Ініціативи, напрямки діяльності та очікуванні 
результати). Обговорення результатів та уроків 
першої хвилі Ініціативи, зал «Великий»
Спікери:

 – Василь Романюк, Посольство Швеції в Україні
 – Владислав Галушко, OSIFE
 – Інна Підлуська, Міжнародний фонд «Відродження»

11:20-11:30
Проект «Платформа для аналітичної та міжкультурної 
комунікації», (PAIC), презентація Людмила Мельник, 
Інститут європейської політики, зал «Великий»

11:30-12:00 Кава-пауза

12:00-13:30 Робота в групах

Група 1: Розвиток дослідницьких організацій 
при університетах, зал «Малий»
 � Іноземні кейси роботи аналітичних центрів 

(далі – АЦ) при університетах
 � Виклики для університетських АЦ, прогалини у 

законодавстві, механізми отримання фінансування
 � Взаємодія між АЦ та університетськими 

дослідниками, які є перспективи?
 � Залучення студентів до дослідницької роботи на базі 

дослідницьких організацій при університетах
Спікери:

 – Максим Яковлєв, Школа політичної аналітики, 
Національного університету «Києво-Могилянська 
академія»

 – Наталія Шаповал, Київська школа економіки, МГО 
«Київський Економічний Інститут»

 – Ярослава Бабич, Міжнародна школа економіки 
в Тбіліському державному університеті (The 
International School of Economics at Tbilisi State 
University, ISET )

 – Міхаель Бжоска, Інститут дслідження миру та без 
пекової політики, Берлін (The Institute for Peace 
Research and Security Policy, Berlin)

Модератор: Євген Глібовицький, Промова, 
Несторівська група

Група 2: Адвокація в ЄС після отримання 
безвізового режиму, зал «Великий» 
 � Які наступні адвокаційні цілі у відносинах з ЄС, після 

отримання безвізового режиму та набуття чинності 
Угодою про асоціацію? 

 � Точкова і колективна адвокація у ЄС: поділ праці чи 
колективний похід?

 � Досвід партнерства в адвокації з аналітичними 
центрами у ЄС – як зацікавити, як планувати і на що 
очікувати?

 � Які вимоги до адвокаційних продуктів – з чим ми 
їдемо, що готуємо, показуємо, як презентуємо?

 � Яких навичок для адвокації у ЄС бракує українським 
організаціям?

 � Які особливості цільових аудиторій (політики, 
бюрократи, експерти тощо)? На які особливості 
сприйняття у Брюсселі і Берліні слід зважати?

Спікери:
 – Владислав Галушко, OSIFE 
 – Роланд Ковач, USAID / ENGAGE (tbc)
 – Олена Пристайко, Офіс українських аналітичних 
центрів в Брюсселі 

 – Роман Ніцович, ГО «Діксі груп»
 – Людмила Мельник, Інститут європейської політики, 
Берлін

Модератор: Дмитро Шульга, МФ «Відродження»

13:30-15:00 Обід

15:00-16:00

Аналітичні центри у digital age 
(основні тренди, виклики для АЦ, вплив на 
продукти та канали комунікації), зал «Великий»
Гостьові лекції та дискусія із залом

Лектори:
 – Джон Шварц, Soapbox
 – Джузеппе Поркаро, Bruegel

Модератор: Андрій Газін, експерт по роботі із 
відкритими даними 

16:00-17:00

Секція 1. Державне фінансування для 
недержавних аналітичних центрів, зал 
«Великий» 
Питання до обговорення:
 � Презентація дослідження. Розподіл бюджетних 

коштів на аналітику, що є зараз? Як держава 
калькує вартість дослідження? Яка найбільш 
популярна тематика державних досліджень? 
Як використовуються результати досліджень? – 
результати опитування

 � Що потрібно зробити, щоб отримувати 
бюджетні кошти на аналітику стало простіше та 
«привабливіше»?

 � Чи можна порушити монополію державних 
дослідницьких інститутів на державні кошти на 
дослідницьку роботу?

 � Як зберегти імідж незалежної організації, отримуючи 
фінансування від держави?

 � Коментарі / запитання учасників конференції
Спікери:

 – Юрій Ромашко, Інституту аналітики та адвокації 
 – Єгор Стадний, CEDOS 
 – Дарина Марчак, Секретаріат КМУ 
 – Олександр Оверчук, Міністерство фінансів України

Модератор: Тарас Качка, МФ «Відродження»

16:00-17:00

Секція 2.  Залучення та розвиток нового 
аналітичного персоналу, зал «Малий» 
Питання до обговорення:
 � Як налагодити системне навчання молодшого 

аналітичного персоналу
 � Як мотивувати молодший аналітичний персонал?

Спікери:
 – Ігор Когут, Програма «РАДА: підзвітність, 
відповідальність, демократичне парламентське 
представництво»

 – Софія Голота, «Ініціатива з розвитку аналітичних 
центрів», МФ «Відродження»

 – Дмитро Боярчук, Case Україна
 – Штеффен Халлінг, German Institute for International 
and Security Affairs (SWP)

 – Александр Сачаров, Polis180
Модератор: Олексій Гончарук, BRDO

17:00-18:00

Обговорення планів та перспективи діяльності 
аналітичних центрів на 2018 рік, зал «Великий»
Підведення підсумків роботи у групах
Модерована дискусія
Модератор: Інна Підлуська

18:00-19:00 Продовження обговорення, мережування  
за кавою та частуванням

30 листопада 1-й день

У разі додаткових запитань, 
будь ласка, телефонуйте:
 
+38050 412 22 53, Софія Голота, 
менеджер «Ініціативи з розвитку 
аналітичних центрів»

5-та ЩОРІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ


