
 
 

       ПРЕС – РЕЛІЗ  

            17 грудня  

у Національному медіа - центрі «Територія реформ» (Хрещатик 27А) 

ДИСКУСІЙНА ПАНЕЛЬ 

«20 20_СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ» 

 

Організатори: Київський прес-клуб, Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка за 
підтримки Міністерства інформаційної політики України. 

Завершальний етап ряду ключових реформ, президентські вибори, агресія Росії і зміна 
геополітичної парадигми. Розвиток нових технологій та боротьба з корупцією.  Основні 
внутрішні та зовнішньополітичні чинники, які визначатимуть життя  українців у найближчі 
два роки. І якою буде країна у 2020. Про це поговоримо з економістами, філософами, 
дослідниками, візіонерами.    

 
ТЕМАТИЧНІ АКЦЕНТИ ДИСКУСІЇ: 

-  62 (!) реформи до 2020, які шанси реалізувати Стратегію 2020. Які реальні результати є станом на 
зараз. 10 ключових реформ, які плануються реалізувати до 2020 року. Як вони змінять державу? 
 -  вибори – 2019. Які основні сценарії розвитку України після президентських виборів. Плюси та 
мінуси: коливань політичного курсу.  
-   воєнний конфлікт з Росією. Траєкторія розвитку конфлікту. Ймовірність повномасштабного 
вторгнення.  
-  деокупація. Стратегія роботи з переселенцями  та взаємодія з окупованими територіями. Шанси на 
деокупацію Криму і Донбасу?  
-   економіка. Перспективи посилення інвестиційної привабливості  в умовах  зміни влади і воєнного 
конфлікту. Що ми можемо запропонувати?   
-   проактивні прогнозування, як інструмент державного управління.  
-   національна ідея. Як зміниться суспільство?  
 
СПІКЕРИ:  Юлія Безвершенко, заступник голови ради молодих вчених НАН України; Ніна Чала, 
доктор наук державного управління, співавтор Доктрини збалансованого розвитку “Україна 2030”; 
Остап Стасів, співзасновник “Відкритого Університету Майдану”; Мар’яна Каганяк, радник 
Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Микола Ожеван - головний науковий 
співробітник відділу інформаційної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень; 
Леонід Канфер, документаліст, керівник Центру документального кіно; Юлія Зайченко, генеральна 
директорка Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства юстиції 
України; Михайло Пересунько, керівник аналітичної групи “Соціопрогноз”; Олесь Доній, 
український політик, громадський і культурний діяч. Народний депутат України 6-го та 7-го 
скликань. Ольга Балакірєва, голова правління Українського інституту соціальних досліджень імені 
Яременка Дмитро Снєгирьов експерт з військових питань співголова ГІ « права Справа»  
 
 
МОДЕРАТОР: ЗОЯ КАЗАНЖИ –  журналіст, міжнародний медіа-тренер, громадський діяч  
Контактна інформація:  
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 27а. kyivpresclub@gmail.com 
Вик. директор -  Михайло Пересунько: +38 (067) 798-23-03 
Голова правління  
ГО «Київський прес-клуб» - Юрій Пересунько: +38 (055)311 44 68  


