
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ukraine vor dem Superwahljahr 2019 –  

die Regionen im Fokus (Arbeitstitel) 

14-та щорічна конференція Київського Діалогу 

Україна перед виборами 2019 року – 

Регіони у фокусі  

16-17 жовтня 2018, Берлін 

Програма  

 



Україна перед виборами 2019 року – Регіони 

у фокусі 

 

Місце проведення: 

Академія Фонду Конрада Аденауера, Тірґартенштрасе 35, 10785 Берлін 

 

Програма  

Вівторок, 16 жовтня 

16:30 Реєстрація (попередня реєстрація обов'язкова) 

17:00 Вітальне слово (ФОРУМ) 

 Франк Пріс, Фонд Конрада Аденауера, Берлін  
 Штефані Шiффер, Європейський обмін, Берлін 

 Олександр Сушко, Міжнародний фонд «Відродження», Київ 
 

17:15 Вступна промова – Що стоїть на кону в Україні на виборах 2019 року? 

 Лариса Денисенко, письменниця, адвокатка та правозахисниця, Київ 
 Рупрехт Поленц, Німецьке товариство східноєвропейських студій, Берлін 

 

18:00 – 19:30 ПАНЕЛЬ I 

Чи готова Україна до нових правил гри? 
 
2019 року в Україні в умовах триваючої війни на Сході та анексії Криму Російською Федерацією 
відбудуться президентські та парламентські вибори. Після багаторічної боротьби у вересні 
2018 року було затверджено новий склад Центральної виборчої комісії, проте виборча реформа 
(ще) не доведена до кінця. Які у зв’язку з цим існують шанси для виникнення нової 
демократичної політичної культури в Україні? Які теми внутрішньої та зовнішньої політики, та 
які кандидати та партії будуть в центрі загальної уваги під час виборів в 2019 р.? Яке значення 
має виборча система та виборчий закон для перебігу виборів? 
 

 Ребекка Гармс, депутатка Європейського парламенту, членкиня фракції 
«Зелені/Європейський вільний альянс», Брюссель 

 Ольга Айвазовська, ВГО Громадянська мережа ОПОРА, Київ 
 Євген Радченко, Центральна виборча комісія, Київ 

 Сергій Рахманін, журналіст, «Дзеркало тижня», Київ 

 Вільфрід Їльґе, Німецьке товариство зовнішньої політики (DGAP), Берлін 

Модератор: Міріам Космель, Фонд Бертельсманна, Берлін 

19:30 Фуршет 



Середа, 17 жовтня 

8:30 Реєстрація (попередня реєстрація обов'язкова)  

8:45 Відкриття другого дня конференції (ФОРУМ) 

 Ростислав Огризко, радник Посольства України у ФРН, Берлін 

 

9:00 – 10:45  ПАНЕЛЬ II 

Регіони у фокусі: Виборча кампанія, місцеве громадянське суспільство 
 
Громадянське суспільство в Україні посилилось після Євромайдану. У деяких містах орієнтовані 
на реформи політики обійняли керівні посади. Як передвиборча кампанія впливає на співпрацю 
між громадськими організаціями, парламентом та адміністраціями на регіональному рівні? Який 
вплив має регіональна еліта, та які засоби має громадянське суспільство, щоб ефективно її 
котролювати? Які зміни принесла децентралізація? Яку роль відіграють гроші, непрозорі 
інтереси, зловживання адміністративним ресурсом у різних регіонах України? 

 

 Ярослав Юрчишин, Transparency International Україна, Київ 
 Олександр Сєнкевич, міський голова, Миколаїв 
 Світлана Матвієнко, Лабораторія законодавчих ініціатив, Українська школа 

політичних студій, Київ 

 Олександр Солонтай, Партія «Сила людей», програма практичної політики в 
Інституті Політичної Освіти, Київ 

 Марілуїзе Бек, Центр ліберальної сучасності, Берлін 

Модератор: Ґабріеле Бауманн, Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні, Київ 
 

10:45 – 11:15 Перерва на каву 

 

11:15 – 13:00 П А Р А Л Е Л Ь Н І  Р О Б О Ч І  Г Р У П И  

 

11:15 – 13:00 РГ 1 (ФОРУМ) 

Виборча кампанія та діячі, які тримають курс на реформи 
 
Вирішальним питанням на майбутніх виборах стане те, чи зможуть орієнтовані на реформи 
політичні діячі отримати перемогу над представниками корумпованої олігархічної системи. 
Чинний виборчий закон та нерівномірність розподілу фінансових і медійних ресурсів 
ускладнюють це завдання для нових сил. Які демократичні рухи та партії відіграватимуть 
важливу роль у 2019/20 роках? З якими стратегіями вони зможуть досягти успіху, незважаючи 
на нерівномірний розподіл можливостей? Які точки доступу до (регіональної) політики має 
громадянське суспільство? 
 



 Ігор Коліушко, Центр політико-правових реформ, Київ  
 Станіслав Безушко, Київський Діалог, Львів 
 Ольга Неманежина, ГО «Рада Жіночих Ініціатив», «Сила Людей», Київ 
 Роман Романюк, журналіст, «Українська Правда», Київ 
 Сюзанн Воршех, Європейський університет Віадріна, Франкфурт-на-Одері 

 
Модератор: Беате Апельт, Представництво в Україні та Білорусі Фонду Фрідріха Науманна, 

Київ 

11:15 – 13:00 РГ 2 (ЗАЛА 104) 

Що робити з насильством - безкарність чи правова оцінка? 
 
Мирні протести на Євромайдані були затьмарені актами насильства, які й досі продовжуються 
в інших формах та інших місцях. До них відносяться жорстокі переслідування членів опозиції 
після анексії Криму, ексцеси, що відбуваються навколо пожежі в одеському Будинку 
профспілок, та, що не менш важливо,  продовження насилля на Донбасі серед військових та 
цивільного населення. На якому етапі знаходиться розгляд цих злочинів? Чи можуть державні 
установи покарати винних? Чи судова система достатньо незалежна, щоб вершити 
правосуддя? Чи існує взагалі політична воля до розкриття злочинів? Які існують (історичні) 
моделі для розгляду таких випадків та / або примирення?  
 

 Роман Романов, «Права людини та правосуддя», Міжнародний фонд «Відродження», 
Київ 

 Тетяна Герасимова, «Група 2 травня», Одеса 

 Ральф Поссекель, Фонд «Память, відповідальність і майбутнє», Бонн/Берлін  
 

Модератор: Ґабріеле Фрайтаґ, Німецьке товариство східноєвропейських студій, Берлін 

11:15 – 13:00 РГ 3 (ЗАЛА ЯКОБА КАЙЗЕРА) 

Стабілізація та можливості розвитку в Східній Україні 
 
Незважаючи на продовження війни, на Сході спостерігається розвиток. Знов здійснюються 

державні та приватні інвестиції в інфраструктуру та виробництво. Проте наскільки стабільними 

є ці зміни, та як вони сприймаються на місцях? Наскільки успішними є реформи та боротьба з 

корупцією в регіонах, що прямо чи опосередковано найбільше постраждали від війни, та що 

перешкоджає їх розвитку? На що чекати від виборів 2019 року? Наскільки сильним є вплив 

«старих еліт», та яка ситуація з новими партіями? 

 Ольга Алтуніна, Київський Діалог, депутатка міської ради, Слов'янськ 
 Валентин Краснопьоров, «Сильні Громади», Київ/Донецьк 
 Фелікс Шиманський-Гаєр, «Розширення можливостей громадянського суспільства 

для ненасильницької трансформації конфліктів з державними суб’єктами», Київ 

 Ніколаус фон Твікель, журналіст-фрілансер, Берлін 

Модератор: Сєргєй Сумлєнний, представництво Фонду Гайнріха Бьолля в Україні, Київ 

13:00 – 14:30 Обідня перерва 



14:30 – 15:30 ЗВІТИ З РОБОЧИХ ГРУП, ВИСНОВКИ (ФОРУМ) 

 Беате Апельт, Фонд Фрідріха Науманна в Україні, Київ 

 Ґабріеле Фрайтаґ, Німецьке товариство східноєвропейських студій, Берлін 

 Сєргєй Сумлєнний, Фонд Гайнріха Бьолля в Україні, Київ 

Модератор: Штефані Шiффер, Європейський обмін, Берлін 
 
 
15:30 – 17:00 ПАНЕЛЬ III 

Європейські перспективи для України в контексті національних виборів та виборів 
до Європейського парламенту 2019 року 
 
Після відмови президента Віктора Януковича підписати Угоду про асоціацію з ЄС, вимога 
європейської перспективи для України спричинила протести студентів, які взимку в 2013/14 
рр. призвели до Євромайдану. Яка сьогодні ситуація з європейською інтеграцією України, та 
як оцінюється Угода про асоціацію з ЄС, що тим часом набрала чинності? Від яких відправних 
точок відштовхується міжнародна політика для посилення демократичного розвитку, та як 
можна підтримати окремих учасників громадянського суспільства? Як можна зберегти та 
зміцнити демократичну політичну культуру в Україні, Німеччині та Європі в часи популізму? 
 

 Ростислав Огризко, радник Посольства України у ФРН, Берлін 
 Олександр Сушко, Міжнародний фонд «Відродження», Київ 

 Дірк Візе, депутат німецького Бундестагу, Соціал-демократична партія Німеччини; 

координатор Німеччини з відносин з Росією, Центральною Азією та країнами 

Східного партнерства, Берлін 

 Рената Альт, депутатка німецького Бундестагу, Вільна Демократична Партія 

Німеччини, Берлін 

 Омід Нуріпур, депутат німецького Бундестагу, Cоюз 90/Зелені, Берлін; голова 
німецько-української групи співпраці у парламенті 
 

Модератор: Корнеліус Охман, Фонд німецько-польського співробітництва, Варшава/Берлін 

17:00 Завершення конференції 

 

Робочі мови конференції: німецька та українська із забезпеченням синхронного 

перекладy 

Під час заходу буде здійснюватися фото- та відеозйомка. 

 

 

 

 

 



Організатори 

 

 

 

 

За підтримки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зільке Гюпер 

Керівниця проекту 

Європейський обмін  

Erkelenzdamm 59, 10999 Берлін 

Тел. +49 30 616 71 464-0 

Факс +49 30 616 71 464-4 

hueper@european-exchange.org 

www.kyiv-dialogue.org 

Teтяна Лопащук 

Керівниця проекту 

Міжнародний Фонд “Відродження” 

Січових Стрільців, 46, 04053 Київ 

Тел. +38 044 461 95 00 

Факс +38 044 486 01 66 

lopashchuk@irf.ua 

www.kyiv-dialogue.org 


