
 

ПРОФАЙЛ ВИКЛАДАЧІВ І ЗАПРОШЕНИХ ГОСТЕЙ 

Good Governance: Program for an innovative approach to governance 

 

Валентина Теличенко, юрист 

Спеціалізується на кримінальному та цивільному праві. 

Належала до групи захисників Юлії Тимошенко та Юрія 

Луценка. 

Валентина Теличенко має успішну практику захисту своїх 

клієнтів у Європейському суді з прав людини. У 2005 році вона виграла справу 

«Гонгадзе проти України». Їй вдалося довести, що Україна не захистила право 

Георгія Гонгадзе на життя, а розслідування його загибелі не було адекватним. Як 

компенсацію Європейський суд з прав людини присудив вдові журналіста 

Мирославі Гонгадзе 100 тис. євро, а також зобов'язав український уряд притягнути 

до відповідальності замовників вбивства. Разом з Ігорем Фоміним Валентина 

Теличенко представляла в ЄСПЛ інтереси екс-глави МВС Юрія Луценка. 

Освіта:  Київський національний університет ім. Т.  Шевченка (фізичний 

факультет), НПУ ім. Драгоманова (юридичний факультет). 

 

 

Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії 

корупції 

Експерт з питань парламентського лобіювання та політичного 

консалтингу, експерт з антикорупційної діяльність. Координує 

групу протидії корупції в державних закупівлях та 

адвокаційний напрям діяльності Центру. 

Освіта: Рівненський інститут слов'янознавства КСУ. 

 



Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-

правових реформ 

Експерт з публічного права та голова правління Центру 

політико-правових реформ. Викладач кафедри державно-

правових наук факультету правничих наук Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». 

Учасник робочих груп з розробки законопроектів з правої політики (зокрема з 

2012 року − член Конституційної асамблеї, яка розробляє проект нової 

Конституції України). Автор понад 40 наукових і численних аналітичних 

публікацій з проблематики публічного права. Автор та співавтор близько 40 

законопроектів розглянутих Верховною Радою України. 

Освіта: Львівський національний університет ім. І. Франка (фізичний та 

юридичний факультети). 

 

Мирослав Маринович, Український католицький 

університет  

Правозахисник, дисидент, член-співзасновник Української 

Гельсінкської групи, учасник ініціативної групи «Першого 

грудня», президент Українського ПЕН-центру, проректор 

Українського католицького університету. Мирослав 

Маринович не раз виступав із доповідями і лекціями про 

релігійну свободу в Україні, становище релігійних меншин, проблеми державно-

церковних стосунків, духовність в’язнів ҐУЛАҐу, мирянські та духовні проблеми 

сьогодення, ідентичність УГКЦ, військове капеланство, екуменізм. Окрім того, 

авторству Мирослава Мариновича належать кілька сотень статей, есе, експертних 

оцінок, коментарів на суспільно-політичну, правозахисну, культурологічну й 

релігієзнавчу тематику, які опубліковані у різних газетах, журналах, збірниках, 

медіа – як в Україні, так і за кордоном. 

Освіта: Львівський національний університет «Львівська політехніка» 

(спеціальність − інженер напівпровідникових приладів). 

 

 

 



Алла Георгіаді, St.Thomas University (США)  

Алла Георгіаді  викладає та консультує у сфері організаційного 

розвитку, управління конфліктами та організаційної культури у 

таких країнах як США, Франція та Україна. 

Проводить консультації, що стосуються освіти, охорони здоров’я і неприбуткових 

організацій. У 2005 році організувала програму, в межах якої проводиться 

безкоштовний консалтинг з організаційного розвитку  в українських організаціях. 

У  більше, ніж 50-ти українських компаніях американські консультанти провели 

свої дослідження, які привели до позитивних організаційних змін. 

 

David Thornburgh, Fels Shool of Government University of 

Pennsylvania (США) 

Виконавчий директор Fels Shool of Government Пенсільвансього 

університету (США). Експерт з регіонального розвитку, державної 

політики та цивільних справ.  

 

 

 

Елейн Камарк (Elaine Kamarck), Harvard Kennedy School 

(США)  

Експерт у сфері державної політики. У 1980 році вона була 

одним із засновників руху New Democrat, який привів до 

перемоги Білла Клінтона на виборах. Працювала у Білому домі з 

1993 по 1997, де заснувала і управляла проектом «Аналіз 

національної ефективності роботи адміністрації Клінтона», 

також відомим як «reinventing government». У Kennedy School працювала 

директором «Візії управління XXI століття», а також була членом академічної 

ради з інновацій у Американській державній програмі нагород. Вона проводить 

дослідження на тему уряду ХХІ століття, ролі інтернету в політичних кампаніях, 

захисту батьківщини, реорганізації розвідки і державних реформи та інновацій. 

Елейн Камарк захистила кандидатську дисертацію з політології в Університеті 

Каліфорнії, Берклі. Вона є автором книг «The End of Government As We Know It: 

Policy Implementation in the 21st Century» та «Primary Politics: How Presidential 

Candidates Have Shaped the Modern Nominating System». 



 

 

Адріан Сливоцький (Adrian Slywotzky), Oliver Wyman 

(США) 

Член Дорадчої ради LvBS, один з найвизначніших 

фахівців сучасного менеджменту, автор світових 

бестселерів з питань стратегічного управління, партнер 

компанії Oliver Wyman, увійшов до п'ятдесяти світових 

бізнес-мислителів, а також у топ 25 бізнес-консультантів. 

 Адріан Сливоцький є автором багатьох новаторських книг-бестселерів, таких як 

«Зона прибутку» (The Profit Zone), «Мистецтво творення попиту» «Прорив» (дві 

останні на українську мову переклала LvBS). Він опублікував багато праць, 

зокрема статті у газеті Wall Street Journal і журналі Harvard Business Review, 

виступав за спеціальним запрошенням на Світовому економічному форумі у 

Давосі, на конференції керівництва Microsoft, на форумі керівників журналу 

Forbes і конференції керівництва журналу Fortune. 

 

Франс Герадтс (Frans Geraedts), Governance Integrity 

(Нідерланди) 

Франс Герадтс професор філософії, один із засновників 

організації Governance and Integrity Netherlands. 


