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ЕКСПЕРТИ
Євген БИСТРИЦЬКИЙ
Виконавчий директор
Міжнародного фонду
«Відродження»

Андрій АЛЕКСАНДРОВ
Співробітник організації Index on Censorship
(Індекс цензури) по Білорусі і регіону ОБСЄ,
журналіст, медіа експерт (Великобританія)

Володимир
ЄРМОЛЕНКО
Директор європейських проектів МГО
«Інтерньюз-Україна»

Віталій ЗАМНІУС

Навчався в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка, філософський факультет. Працював в Інституті філософії
АН СРСР та України. Також викладав у Київському університеті
ім. Т.Г.Шевченка та Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Окрім цього, був редактором журналу «Політична думка», а також президентом Українського філософського фонду. Є автором понад 80 наукових праць.

Має досвід роботи в якості журналіста і редактора білоруських
незалежних газет, радіо і телебачення. З 2006 року - онлайнжурналіст і редактор регіонального сайту ximik.info, створеного
замість газети «Хімік» (Новополоцьк), закритою через тиск влади. У 2009-2012 рр. - заступник голови «Білоруської асоціації
журналістів». У 2012 році захистив магістерську дисертацію в
Вестмінстерському університеті (Лондон), тема досліджень бізнес-моделі новинних ЗМІ.

У 2002 році закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаКМА), у 2003 р. - Центральноєвропейський
університет (Будапешт). У 2008 р. у Києві захистив кандидатську дисертацію з філософії, у 2011 р. - докторську дисертацію
з політичних студій у Школі вищих досліджень з суспільних наук
(EHESS, Париж). Викладає в НаКМА. Публіцист, перекладач.
Сфера професійної роботи: філософія, політичні студії, міжнародні відносини, література.

Директор програми «Засоби масової інформації» Міжнародного фонду «Відродження»

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив
за підтримки Мережевої медіа програми фондів “Відкрите
суспільство“ та Міжнародного фонду “Відродження“
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Тарас КАЧКА
Екс-перший заступник
директора Державного департаменту з
питань адаптації законодавства Міністерства юстиції України

Ігор КОГУТ
Директор школи професійної журалістики
«НОВА УКРАЇНА»,
Голова Ради Лабораторії законодавчих
ініціатив

Андрій КУЛИКОВ
Експерт із засобів
масової інформації,
журналіст, ведучий
програми «Свобода
слова» на ICTV, член
Проектної ради Школи

Сергій ЛЕЩЕНКО
Журналіст інтернетвидання «Українська
правда»

Освіту отримав у Київському національному університеті ім.
Т. Г. Шевченка та Польській національній Школі державного
управління. Працював провідним спеціалістом у центрі Європейського та порівняльного права Міністерства юстиції України. Потім продовжив свою кар’єру, працюючи у державному
департаменті із наближення законодавства. У 2011-2012 роках
був заступником департаменту із міжнародних економічних відносин Міністерства сільського господарства та продовольства
України.*

Активний громадський діяч (зокрема, був керівником Секретаріату Всеукраїнського моніторингового комітету під час парламентських виборів 2002 року, Коаліції «Новий вибір 2004» - під
час президентських виборів 2004 року, керівником Кампанії
«Свідомий вибір 2006» під час парламентських виборів 2006
року), політолог. Має значний досвід роботи у Верховній Раді
України. З 2000 року - голова Ради Лабораторії законодавчих
ініціатив. З 2001 року - головний редактор журналу «Часопис
ПАРЛАМЕНТ». З 2006 року - директор Української школи політичних студій. З 2009 року - директор Школи професійної журналістики «НОВА УКРАЇНА».

Закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного
права Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальностями «фахівець з міжнародних відносин;
референт-перекладач англійської мови». Працював шефредактором Нового каналу, автором-ведучим програм на телеканалі СТБ, продюсером Української служби ВВС. Професійно
займається перекладацькою діяльністю – синхронний, послідовний, письмовий та літературні переклади (українська-російська-англійська).*

З 2000 р. працює в інтернет-виданні «Українська правда». У
2004 році отримав 2 місце в конкурсі «Найкраще журналістське
розслідування — 2004» (спільний проект Інституту масової інформації, Посольства Франції в Україні та Могилянської школи
журналістики). У 2006 р. став лауреатом премії ім. Олександра
Кривенка. Також став переможцем у номінації «Людина року в
галузі друкованих ЗМІ»: загальнонаціональна програма «Людина року — 2006». Наразі активно займається журналістськими
розслідуваннями.*
* - інформація взята з відкритих джерел
Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив
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Олексій ПОГОРЕЛОВ
Генеральний директор Української
асоціації видавців
періодичної преси;
член Проектної ради
Школи

Олексій СИДОРЕНКО
Керівник проекту
«Теплиці соціальних
технологій» (Росія)

Сергій СИДОРЕНКО
Журналіст, спецкореспондент
«КоммерсантъУкраина»

Девід СТУЛІК
Прес-секретар Делегації Європейського
Союзу в Україні

Видавець з понад 10-річним успішним досвідом, головний редактор з понад 13-річним досвідом розвитку та виведення в лідери сегменту спеціалізованих видань. Автор більше ніж 120
публікацій у ЗМІ, автор 2 книг з менеджменту видавничих компаній та управління редакційними колективами, дійсний головний редактор веб-сайту видавців (www.uapp.org) та веб-сайту
редакторів (www.redactor.in.ua).
Постійний експерт низки профільних видань у сегменті ЗМІ.*

Географ, кандидат географічних наук. Веб-дизайнер і дослідник
російської блогосфери. Один з творців проекту «Карта Допомоги постраждалим при пожежах», а також ряду інших краудсорсінгових додатків (Rynda.org - віртуальний атлас допомоги,
Holoda.info, Карта радіації). У недавньому минулому - редактор
проекту «Ехо Рунета».

З 2005 року працює в «Коммерсантъ-Украина».
Основна спеціалізація: питання європейскої інтеграції, діяльність президентської вертикалі влади.

Отримав освіту в Центральноєвропейському університеті (Будапешт) та Варшавській школі економіки. Працював в офісі
заступника Прем’єр-міністра Чеської республіки. До роботи на
державній службі також працював головою департаменту по Білорусії, Молдові та Україні, координатором проектів із питань
демократії у Східній Європі в ГО «People in Need». Був також
менеджером проектів у Фундації з розвитку громадянського
суспільства (NROS). Викладав у Карловому університеті. У Європейському комітеті з економічних та соціальних питань представляв чеський неурядовий сектор та був доповідачем по Білорусії. Працював науковим співробітником, керівником проекту
і виконавчим помічником старшого віце-президента Інституту
Схід-Захід, Прага.
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Вікторія СЮМАР
Виконавчий директор
Інституту масової інформації, член Проектної ради Школи

Олег ХОМЕНОК
Голова Правління
Інституту розвитку
регіональної преси,
член Проектної ради
Школи

Дмитро ШУЛЬГА
Директор Європейської програми
Міжнародного фонду
«Відродження»

Закінчила історичний факультет Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Працювала у численних українських
та іноземних ЗМІ, таких як радіо «Континент», Громадське радіо,
видання UАtoday, радіостанція «Голос Америки». У 2008 - 2010
рр. - викладач Інституту журналістики Київського Національного
університету ім. Т.Г. Шевченка. Була членом Громадської ради
при Комітеті Верховної Ради України з питань свободи слова,
Національної комісії із утвердження свободи слова і розвитку
інформаційної галузі при Президентові України. З 2005 року обіймає посаду виконавчого директора Інституту масової інформації. *

Закінчив історичний факультет Сімферопольського державного університету та аспірантуру кафедри історії України. Є сертифікованим медіа-консультантом і тренером із
журналістики, радником з питань друкованих ЗМІ Internews
Network, регіональним координатором проекту підтримки
журналістських розслідувань SCOOP (Данія). Автор підручників із журналістики й історії дореволюційної періодики.*

Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (спеціалізація “Європейська політика”). Навчався на юридичному факультеті Дрезденського технічного університету (магістр права з європейської
інтеграції (LL.M.)). Пройшов стажування у секретаріаті Європейського парламенту у Брюсселі. У Європейській програмі
Міжнародного фонду “Відродження” працює з 2005 року. Сфера
інтересів: зовнішня політика України, європейська інтеграція,
чорноморська регіональна співпраця, права національних меншин.
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