07 грудня

онлайн

Простір «Перемога», вул. Ярославів Вал, 15
www.peremoga.space

10:30 – 16:30

щорічна
конференція
аналітичних
центрів

програма

Чи потрібна владі незалежна полісі аналітика?
10:30-11:00

11:0011:05

11:05-12:30

12:3012:50

12:50-14:10

14:1014:30

15:30-16:30

Якісна публічна
політика: чим
важливі незалежні
аналітичні центри?

Технічна
перерва

Чи потрібна владі
незалежна аналітика?

Онлайн
кава-пауза

Довіра до досліджень
в контексті кризи довіри
в українському
суспільстві

Онлайн
кава-пауза

«Третя місія» університетів:
що необхідно для її успішної
реалізації?

Спікери:
Тобіас Тиберг,
Посол Швеції в Україні
Олександр Сушко, Виконавчий
директор МФ «Відродження»
Модератор:
Інна Підлуська, заступниця
виконавчого директора МФ
«Відродження»

На основі якої аналітики топ-чиновники
приймають рішення? Чи затребувана
аналітика державних дослідницьких
центрів? Які причини зменшення запиту
на незалежну аналітику?

Спікери:
Ярослав Петраков, генеральний директор
Директорату стратегічного планування
та європейської інтеграції Міністерства
культури України
Гліб Вишлінський, Виконавчий директор
ГО «Центр економічної стратегії»
Тарас Доронюк, Директор з розвитку,
Департамент економіко-політичних
досліджень Київська школа економіки
Ірина Павленко, завідувачка відділу
розвитку політичної системи центру
суспільних досліджень Національного
інституту стратегічних досліджень
Дарія Гайдай, радниця Віце-прем’єрміністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції
Модератор:
Юлія Мінчева,
Лідерка проектів «Вокс Україна»

Причини кризи довіри до державних лідерів
та інституцій, експертів, даних. Які шляхи
побудови довіри?
Спікери:
Олексій Гарань, науковий директор Фонду
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва,
професор політології НаУКМА
Володимир Шейко, Директор Українського
інституту
Євген Глібовицький, експерт з довготермінових
стратегій, засновник аналітичного центру
pro.mova, учасник Несторівської групи

Бюджетні й донорські ресурси, міжнародні
партнерства, аналітичні центри в університетах що ще? Чи готові українські університети
формувати експертизу з важливих суспільних
питань та готувати якісні дослідження?
Спікери:
Лілія Гриневич, Проректор з науково-педагогічної
та міжнародної діяльності Київського університету
імені Бориса Грінченка, Міністр освіти та науки
України у 2016-2019 роках
Ганна Толстанова, проректор із наукової роботи
у КНУ імені Тараса Шевченка
Тетяна Ярошенко, віце-президент НаУКМА
з наукової роботи та інформатизації

Андрій Биченко, директор соціологічної служби
Центру Разумкова

Олег Шаров, Генеральний директор директорату
фахової передвищої, вищої освіти, МОН

Оксана Дащаківська, старший викладач
кафедри політичних наук УКУ, аналітикиня,
Керівниця Західноукраїнського представництва
МФ «Відродження»

Єгор Стадний, Віцепрезидент Київської школи
економіки

Модератор:
Оксана Кулаковська,
директорка Аналітичного центру УКУ

Модератор:
Андріана Костенко, керівниця Центру соціальних
досліджень Сумського державного університету

