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Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив за підтримки Мережевої 
медіа програми Фондів “Відкрите суспільство“ та Міжнародного фонду “Відродження”

Активний громадський діяч (зокрема, був керівником Секретаріату 
Всеукраїнського моніторингового комітету під час парламентських ви-
борів 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 Лабора-
торії законодавчих ініціатив. З 2001 року - Головний редактор журналу 
«Часопис ПАРЛАМЕНТ». З 2009 року - Директор школи професійної 
журналістики «НОВА УКРАЇНА».

Ігор КОГУТ

Директор Школи про-
фесійної журналістики 
«НОВА УКРАЇНА», голо-
ва Ради Лабораторії за-
конодавчих ініціатив

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

 Євген БИСТРИЦЬКИЙ

виконавчий директор 
Міжнародного фонду 
«Відродження»

Експерт у світовому медіа середовищі, консультує багато провідних 
медіа-організацій, викладає курс «Нові медіа та розвиток комунікацій» 
у Колумбійському університеті, США. Анна також є автором серії зві-
тів Центру міжнародної підтримки медіа (Centre for International Media 
Assistance, Вашингтон, США), а також звіту Світової асоціації газет та 
видавців (WAN-IFRA) 2011 р. під назвою «Конкурентоздатні медіа на 
ринках, що виникають та розвиваються». Вона також проводила до-
слідження з питань медіа ринку в Кенії, Тунісі, Колумбії та Угорщині. 
Також займалася вивченням розвитку медіа в Центральній та Східній 
Європі (Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, Румунія та Німеччина)
Крім медіа досліджень, Анна також є письменником та сценаристом. Її 
п’єса «Хлопці», що зображує її життєвий досвід після подій 11 вересня 
2001 року, багато разів біла зіграна у театрах по усьому світові (є у 
польському перекладі). По її сценарію було знято художній фільм, у 
якому знялася Сігурні Уівер.
Батько Анни народився біля м. Миколаїв, в Україні.

 Анна НЕЛЬСОН 

доцент, викладач Колум-
бійського Університету, 
США 

Експерт з форум-театру Веукраїнської освітньої програми «Розуміємо 
права людини». Основні напрямки діяльності - розиток неформальної 
освіти в Україні, організація громадських кампаній на захист прав лю-
дини та соціальних інтересів, міжнародна солідарність. Учасник Між-
народної спостережчої місії за дотриманням прав людини в Республіці 
Білорусь. Активістка Незалежної студенської профспілки «Пряма дія».
Захоплюється соціальним та класичним кіно, сучасним мистецтвом та 
польською репортажною журналістикою.

Олександра 
ДВОРЕЦЬКА

Голова правління 
Кримського правоза-
хисного центру «Дія», 
координатор Мережі 
правових приймалень 
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З 2003 року і до цього часу – керівник інвестиційного холдингу Internet 
Invest Group,  до якого входять: Реєстратор доменних імен Imena.UA 
(imena.ua, з 2003 р.), хостінг-провайдер MiroHost (mirohost.net,  з 2003 
р.), одна з найбільших банерообмінних мереж України УБС (banner.kiev.
ua, з 2006 р.), проект національної поштової системи Mail.UA (mail.ua, з 
2007 р.), провайдер GigaHost.ua (gigahost.ua, 2009). З 2009 р.  - співор-
ганізатор й ідеолог найбільшої IT-конференції України — iForum. З 2010 
р. — президент СП «Ашманов и парнеры-Украина» - одного з  найбіль-
ших цифрових рекламних агентств. З 2011 р — один із творців Zakaz.
ua — онлайновий сервіс для купівлі продуктів харчування.

Олександр 
ОЛЬШАНСЬКИЙ
Президент холдингу 
Internet Invest Group

Закінчив Університет Техасу, а також Інститут політичної журналістики 
у Вашингтоні. Працював прес-секретарем та відповідав за комунікації 
під час виборчих кампаній кандидатів у конгресмени, репортером у міс-
цевій газеті Smith County Weekly, редактором рубрик «Бізнес» та «Полі-
тика» щоденної газети Tyler Morning Telegraph. Є автором багатьох кни-
жок та оглядів з питань майбутнього медіа, маркетингу та стратегічного 
бачення для представників газетної індустрії, він є автором щорічного 
звіту «Огляд газет» (Newsmedia Outlook), також є видавцем журналу 
«Ідеї», що присвячений темі маркетингу новинних медіа .
Був нагороджений Silver Shovel Award, Golden Tie Award за свій внесок 
у розвиток Європейської індустрії друкованих видань.

Оерл ВІЛКІНСОН 

Генеральний директор 
Міжнародної маркетин-
гової асоціації новин-
них медіа (International 
Newsmedia Marketing 
Association), США

За підтримки фундації функціонує сайт Wolne Lektury. Також фундація 
реалізує проект «Цифрове майбутнє», метою якого є збір освітніх ма-
теріалів з питань медіа та медіа грамотності. «Сучасна Польща» також 
активно підтримує Відкриті Освітні Ресурси. 
Крім того, Ярослав пише вірші, світ побачили вже три його збірки. По-
стійно проживає у Варшаві, Польща. 

 Ярослав ЛІПШИЧ 

Президент фундації 
«Сучасна Польща» 
(Nowoczesna Polska)

Докторант Національної юридичної академії України ім. Ярослава Му-
дрого (м. Харків), стипендіат фондів IREX, FULBRIGHT, член правління 
Асоціації українських юристів. Протягом трьох років проходив стажу-
вання в профільних інституціях Сполучених Штатів, Канади та Великої 
Британії. Входить до складу експертної групи при Національній консти-
туційній раді.

Всеволод 
РЕЧИЦЬКИЙ
Конституційний екс-
перт Харківської право-
захисної групи, доцент 
Національної юридич-
ної академії України ім. 
Ярослава Мудрого, кан-
дидат юридичних наук
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Раніше працював керівником інформаційного порталу ProUA (до серп-
ня 2010 року), головним редактором порталу UT.net.ua (сайт «Україн-
ського тижня») (жовтень 2010 рік - лютий 2011 рік), інтернет-видання 
DT.ua – сайту тижневика «Дзеркало тижня. Україна». На початку 2011 
року він разом з колегами з різних видань запустив сайт «Наші гроші»

Олексій 
ШАЛАЙСЬКИЙ

Редактор сайту «Наші 
гроші»
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Закінчив філософський факультет Київського національного універси-
тету ім. Т.Шевченка.
Працював кореспондентом, редактором, ведучим новин на каналах 
СТБ, Перший Національний, UBC.
Автор журналістських розслідувань для програми «Знак оклику» (теле-
канал ТВі) та інтернет-видання «Українська правда».

 Дмитро ГНАП
Керівник Агентства 
журналістських роз-
слідувань «Слідство. 
Інфо»

Закінчив Інститут журналістики Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка.
З 1998 року працював репортером програми «Вести» з Миколою Кані-
шевським, з 2000-го - репортером програми Вікна на СТБ. У 2003 році 
був оглядачем на Першому національному, у 2004-му - шеф-редактором 
і ведучим новин на КРТ. 2005 року став представником російського Пер-
шого каналу в Україні.
З 2007 року працював спецкореспондентом інформаційної програми 
ТСН на телеканалі 1 +1. У 2010-му став головним редактором департа-
менту журналістських розслідувань каналу 1 +1.

Максим СУХЕНКО

Керівник проектів жур-
налістських розсліду-
вань «1+1», програма 
«ГРОШІ»

Випускниця НаУКМА за  фахом «Екологія», здобула також ступінь бака-
лавра міжнародних відносин (міжнародний бізнес) в Київському інсти-
туті міжнародних відносин Національного університету ім. Т. Шевченка. 
Закінчила магістерську програму у Єйльському університету за фахом 
екологічного управління, а також магістерську програму з екологічної 
науки та політики у НаУКМА. 
З 2001 працює в НаУКМА. Досліджує тему еколого-трудової податко-
вої реформи в Україні. Серед інших професійних зацікавлень, зокрема, 
екологічна політика, екологія для бізнесменів, партнерство приватного, 
державного і громадського секторів для вирішення проблем урбанізо-
ваних поселень.

Олена 
МАСЛЮКІВСЬКА
Старший викладач На-
УКМА, кандидат еко-
номічних наук,  керів-
ник напряму освіти та 
навчання «Програми 
розвитку публічно-при-
ватного партнерства»
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Викладач кафедри політичних наук та загальної психології, заступник 
декану філософського факультету Таврійського національного універ-
ситету, тренер та методист тренінгових програм НУО «Інтеграція та 
розвиток», випускниця Української школи політичних студій

Ольга ДУХНІЧ

Має 9-річний досвід державної служби у Міністерстві фінансів, Кабінеті
Міністрів та Секретаріаті Президента України за напрямами промисло-
вої.
політики, міжнародного економічного співробітництва та європейської
інтеграції. Починаючи з 2011 року є керівником низки проектів
Лабораторії законодавчих ініцатив та старшим експертом.

 Денис ЧЕРНІКОВ
Старший експерт Ла-
бораторії законодав-
чих ініціатив
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Має 20-річний досвід роботи в ОВС України на посадах професорсько-
викладацького складу, радника міністра МВС України з прав людини 
та гендерних питань, начальника Управління моніторингу дотримання 
прав людини в діяльності органів внутрішніх справ. Учасник миротвор-
чих місій ООН в Боснії-Герцеговині та Косово.
Сертифікований тренер ПРООН з питань запобігання насильства в 
сім’ї, автор Концепції громадського моніторингу дотримання прав лю-
дини в діяльності правоохоронних органів. Захистив дисертацію „Зло-
чини серед працівників ОВС України: їх детермінація та попередження” 
(Національна юридична академія ім. Я.Мудрого). Автор 127 наукових 
публікацій, з них 45 монографій та посібників, 82 статей та тез. 

Олег МАРТИНЕНКО
Голова правління Асоці-
ації українських моні-
торів дотримання прав 
людини в діяльності 
правоохоронних органів, 
доктор юридичних наук, 
секретар Консультатив-
ної ради при Уповно-
важеному ВР з прав 
людини

За фахом – економіст (Національний економічний університет імені 
В.Гетьмана) та юрист (Українська академія зовнішньої торгівлі). Пра-
цює у сфері державних закупівель з 1998 року. Працював на керівних 
посадах у Міністерстві економіки, Держкомтелерадіо, Службі безпеки 
України, співпрацює з міжнародними організаціями (ЄС, USAID, СІГМА, 
ЄБРР). Проходив стажування в урядових структурах держав-членів 
ЄС, Японії, Індії, а також підвищення кваліфікації в Навчальному центрі 
Міжнародної організації праці та Світового банку у Туріні (Італія) у сфері 
державних закупівель. Організатор і лектор численних семінарів,  автор 
низки публікацій, видань і методичних посібників з питань державних 
закупівель.

Олександр 
ШАТКОВСЬКИЙ
Старший експерт з дер-
жавних закупівель про-
екту ЄС «Гармонізація 
систем конкуренції та 
державних закупівель 
в Україні з стандартами 
ЄС»

З 2005 по 2007рік працював виконавчим директором Школи охорони 
здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія», 
був позаштатним радником Міністра охорони здоров’я зі стратегічного 
розвитку. Розробник процедури відкритого конкурсу на заміщення по-
сад Головних позаштатних спеціалістів МОЗ України; член робочих груп 
Міністерства охорони здоров’я, Міністерства праці і соціальної політики.

Олег ПЕТРЕНКО
Директор зі стратегіч-
ного розвитку клініки 
«ОБЕРІГ», магістр ме-
неджменту організацій 
охорони здоров’я

Закінчив Університет Сассекса (Брайтон, Велика Британія), здобув сту-
пінь магістра мистецтв з антропології (спеціалізація – «Антропологія 
розвитку і соціальної трансформації») та Київський національний уні-
верситет ім.Т. Шевченка, ступінь спеціаліста з філософії (спеціалізація  
- соціальна філософія та філософія історії). Працював кореспондентом/
редактором відділу міжнародної інформації телеканалу СТБ, журналіс-
том відділу міжнародних новин ТСН на телеканалі «1+1», продюсером/
журналістом Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі, Української Секції (Лондон, 
Велика Британія), журналістом-фрілансером низки інформаційних веб-
сайтів, радіостанції Resonance FM (Лондон, Велика Британія), спеці-
альним кореспондентом міжнародного відділу “НІС” (телеканал “Інтер”).

Максим БУТКЕВИЧ

Координатор проекту 
“Без кордонів”, громад-
ська організація  Центр 
“Соціальна Дія”, журна-
ліст
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медіа програми Фондів “Відкрите суспільство“ та Міжнародного фонду “Відродження”

Закінчив філософський факультет Київського національного універси-
тету ім. Тараса Шевченка, навчався в аспірантурі Інституту філософії 
Національної академії наук України та захистив кандидатську дисерта-
цію. Працював позаштатним автором «УНІАН-Тиждень», помічником-
консультантом народного депутата України. Є аналітичним директором 
ГО «Ідеальна країна» та членом Правління Міжнародного Альянсу з ВІЛ 
/ СНІД в Україні, був тренером Школи вищого корпусу державної служби 
в Україні. З жовтня 2009 р. – березень 2010 р. -  Радник Міністра освіти 
і науки України.

Роман КОБЕЦЬ

Співробітник Інституту 
філософії НАН Укра-
їни, викладач кафе-
дри філософії Націо-
нального університету 
«Києво-Могилянська 
академія», кандидат 
філософських наук


