
Другий міжнародний форум “Креативна Україна” 
8-9 листопада, 2018, Київ 

 
ПРОГРАМА 

Будь ласка, майте на увазі, що програма буде змінюватися та оновлюватися до Форуму.  
(*) — участь спікера ще підтверджується 

Галерея «Д12», вул. Десятинна 12, Київ, Україна 
http://creativeukraine.org.ua/uk/ 

 

ДЕНЬ 1, 8 ЛИСТОПАДА 2018 

09:00-10:00 Реєстрація, кава/чай, спілкування 

10:00-11:30 МОДУЛЬ 1. Церемонія відкриття «Культурні та креативні індустрії як найбільш динамічні сектори 
світової економіки» 
Вітальне слово: 

● Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр України  
● Євген Нищук, Міністр культури України 
● Хюґ Мінґареллі, Голова Представництва ЄС в Україні, Надзвичайний і Повноважений Посол ЄС в 

Україні 
● Наталі Берас, Радник з питань співробітництва та культури Посольства Франції в Україні, Директор 

Французького Інституту в Україні, представник EUNIC 
Основні доповідачі:  

● Лідія Варбанова (Болгарія — Канада), консультант, викладачка і дослідниця у сфері стратегії, 
політики, управління та підприємництва з акцентом на мистецтвах і креативних індустріях. 
Короткостроковий експерт Культурної програми І ЄС і Східного Партнерства (2011-2015) та програми 
«Культура і креативність» 

● Філ Вуд (Великобританія), терапевт міст (‘urban therapist’), який працює з містами по всьому світу і 
допомагає їм долати виклики, пов’язані зі змінами; автор книги «Міжкультурне місто: планування 
задля переваг розмаїття», короткостроковий експерт Культурної програми І ЄС і Східного 
Партнерства (2011-2015) 

Модератор: 
● Світлана Фоменко, Перший заступник Міністра культури України 

11:30-12:00 Кава-брейк, спілкування  

12:00-13:30 МОДУЛЬ 2. Політична спеціальна панельна дискусія «Сучасна урбаністична культура. Baukultur» 
● Геннадій Зубко, Віце-прем'єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України 
● Євген Нищук, Міністр культури України 
● Слобожан Олександр, виконавчий директор Асоціації міст України 
● Філ Вуд (Великобританія), терапевт міст (‘urban therapist’), який працює з містами по всьому світу і 

допомагає їм долати виклики, пов’язані зі змінами; автор книги «Міжкультурне місто: планування 
задля переваг розмаїття», короткостроковий експерт Культурної програми І ЄС і Східного 
Партнерства (2011-2015) 

● Яніс Дріпе, Радник Міністра культури Латвійської Республіки з питань архітектури 
● Олег Дроздов, засновник Харківської школи архітектури, засновник архітектурного бюро 

“Drozdov&Partners” 
Модератор: 

● Світлана Фоменко, Перший заступник Міністра культури України 
 

Responses: відгуки, коментарі, рекомендації від міністрів культури країн-членів ЄС і Східного партнерства 

13:30-14:30 Обід, спілкування 

14:30-16:00 МОДУЛЬ 3. Панельна дискусія «Необхідні умови для розвитку креативного підприємництва в Україні» 
● Олеся Островська-Люта, директор державного підприємства Національний культурно-мистецький 

та музейний комплекс «Мистецький арсенал» 
● Ірина Данилевська, засновниця та голова організаційного комітету Ukrainian Fashion Week 
● Андрій Єрмак, кінопродюсер, засновник Garnet International Media Group, продюсер фільмів 

«Правило бою» та «Межа» 
● Лідія Варбанова (Болгарія — Канада), консультант, викладачка і дослідниця у сфері стратегії, 

політики, управління та підприємництва з акцентом на мистецтвах і креативних індустріях. 
Короткостроковий експерт Культурної програми І ЄС і Східного Партнерства (2011-2015) та програми 
«Культура і креативність» 

http://creativeukraine.org.ua/uk/


● Кристина Фарінья, експерт з політики у сфері культури та креативних індустрій, дослідниця 
Інституту соціології Університету Порту, Португалія 

Модератор: 
● Анастасія Образцова, керівник сектору розвитку креативних індустрій Міністерства культури 

України  

16:00-16:30 Кава-брейк, спілкування 

16:30-18:00 МОДУЛЬ 4. Панельна дискусія/презентації «Креативна економіка Україна» 
● Сергій Тарута, народний депутат Верховної Ради України, Голова підкомітету з питань охорони 

історико-культурної спадщини Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності 
● Олександра Гуменна, декан Факультету економічних наук Національного університету 

"Києво-Могилянська академія", кандидат економічних наук, викладач курсу "Креативний 
менеджмент", автор публікацій з креативної економіки у вітчизняних та міжнародних виданнях 

● Ендрю Ерскін, старший фахівець консалтингової агенції з креативних індустрій “Tom Fleming 
Creative Consultancy”, Великобританія 

● Філіп Керн, засновник і директор консалтингової компанії у сфері культурних і креативних індустрій 
KEA European Affairs 

● Іветта Делікатна, партнер Агенції комунікаційного консалтингу Ecomm, ініціатор створення і перший 
керівник галузевих асоціацій в сфері маркетингових комунікацій і PR (МАМІ, UAPR), номінант премії 
"Слід в рекламі" 

Модератор 
● Ганна Харламова, кандидат, економічних наук, доцент кафедри Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; координатор команди КНУ в Програмі розвитку лідерського 
потенціалу вищої освіти України, за підтримки Британської Ради _ І етап (проект "Портал вмінь для 
лідерства"), координатор #KNULeaderHUB; фасилітатор ІІ та ІІІ етапів Програми розвитку лідерського 
потенціалу вищої освіти України за підтримки Британської Ради. 

18:00-18:30 Підбиття підсумків першого дня форуму 
● Анастасія Образцова, керівник сектору розвитку креативних індустрій Міністерства культури 

України 
Кава, спілкування 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ 2, 9 ЛИСТОПАДА 2018. Панельні сесії 

09:00-09:30 Реєстрація, кава/чай, спілкування 

09:30-11:00 МОДУЛЬ 5. Презентації «Механізми фінансування та інституційної підтримки культурних та креативних 
секторів» 

● Саймон Вільямс, Директор Британської Ради в Україні 
● Селін Метель, Виконавчий директор Французького Інституту в Україні, Аташе з питань культури 
● Юлія Федів, Виконавчий директор Українського культурного фонду 
● Сімон Друсен Хольмберг, директор Данського інституту культури в Естонії, Латвії та Литві 
● Кристина Фарінья, експерт з політики у сфері культури та креативних індустрій, дослідниця 

Інституту соціології Університету Порту, Португалія 
Модератор:  

● Тетяна Білецька, незалежний консультант з питань розвитку культурних та креативних індустрій, 
член Європейської мережі з освіти для культурного менеджменту та культурної політики ENCATC, 
ключовий експерт програми ЄС – Східного Партнерства «Культура І» 

11:00-11:15 Кава-брейк, спілкування 

11:15-12:15 МОДУЛЬ 6. Спеціальна сесія «Дизайн»  
Дизайн як двигун економіки та дизайн-мислення як інструмент реорганізації компаній 
Спікер: 

● Ален Оро, креативний підприємець, соціальний активіст, коуч, співзасновник і лідер в організаціях 
Brussels Creative і Creative Ring (Бельгія) 

 
Презентація асоціації Design for Ukraine 

● Ярослав Белінський, співзасновник асоціації Design for Ukraine 

12:15-12:30 Кава-брейк, спілкування 

12:30-13:30 МОДУЛЬ 7. Спеціальна сесія «Фешн» 
Спікери:  

● Алессандро Балоссіні Вольпе (Італія), спеціаліст з фешн-маркетингу, лектор і професор 
міжнародних бізнес-шкіл у сфері бренд-менеджменту та маркетингових комунікацій, професійний 
тренер і бізнес-консультант 

● Анна Варава, старший експерт з секторальної політики та комунікації Аssociation4U у МЗС України 
(Департамент ЄС та НАТО), культурний дипломат, Екс-головний редактор журналу "L'Officiel Україна" 

Модератор: 
● Наталя Моденова, співзасновник B2B шоуруму More Dash та міжнародної конференції Fashion Tech 

Summit, куратор курсу Fashion Business в Kiev Fashion Institute, експерт Google Woman Digital 
Academy, екс-виконавчий директор Mercedes-Benz Fashion Week Kiev та Mercedes-Benz Fashion 
Week Almaty 

13:30-14:30 Обід, спілкування 

14:30-15:30 МОДУЛЬ 8. Спеціальна сесія "Книговидання". Від рукопису до бестселера: як видати книжки, що 
добре продаються 
Спікери: 

● Джекс Томас, директорка Лондонського книжкового ярмарку, Велика Британія. 
● Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги, засновниця Міжнародного фестивалю 

"Форум видавців", Львів-Київ, Україна. 
● * Українські книговидавці 

Модератор: 
● Вікторія Кім, Заступник директора з розвитку Українського інституту книги 

 Підбиття підсумків форуму 
● Анастасія Образцова, керівник сектору розвитку креативних індустрій Міністерства культури України 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Одночасно зі спеціальними сесіями в другий день Форуму відбуватимуться воркшопи в галузі моди, дизайну та 
книговидання.  
 

ДЕНЬ 2, 9 ЛИСТОПАДА 2018. Бізнес-консультації і практичні воркшопи 

МОДУЛЬ 10. Дизайн для України (Design for Ukraine) МОДУЛЬ 11. Fashion-воркшоп 
“Fashion-стартап і 
fashion-бізнес-модель” 

Модуль 12. Гід Видавця: 
Як стати помітним у 
Європі 

Організаційний комітет панелі:  
● Ярослав Белінський, співзасновник асоціації 

Design for Ukraine 
● Тетяна Стахівська, ідеолог та співзасновниця 

агенції Creapro та конференції Сreascope 
● Ольга Яценко, співзасновниця конференції 

Сreascope 
● Наталія Компанієц, директорка з комунікацій 

конференції Сreascope 
 
9:30-10:00 Реєстрація 
10:00-10:10 Відкриття 

● Ярослав Белінський 
 
10:10-11:00 Бізнес майбутнього. Стратегічні 
трансформації за допомогою дизайну 

● Іоанна Сосновська-Цекула, бізнес-консультантка, 
спеціалістка з трансформацій бізнесу за 
допомогою інструментів дизайну. Працює в 
компанії Greenhat Innovation, де відповідає за 
розвиток бізнесу та стратегічні партнерства 
(Польща) 

 
12:30-14:00 Панельна дискусія 
ReForm: Дизайн, як драйвер соціальних, економічних 
та політичних змін у суспільстві 
Модератор: Ярослав Белінський 
Учасники дискусії: 

● Катерина Соколова, промислова дизайнерка, 
засновниця та креативна директорка бренду 
NOOM та SOKOLOVA DESIGN 

● Паша Вржещ, креативний директор Banda Agency 
● Вікторія Подгорна, співзасновниця та провідна 

координаторка проекту «Платформа міських 
інновацій», виконавча директорка «Смарт-Сіті 
Лабораторії» і директорка ГО «Громадська рада 
смарт-сіті» 

● Анастасія Білецька, Maino Design Ukraine / 
Організаторка українського стенду на Maison&Objet 
(Paris Design Week) 

● Ольга Богданова, Prostir 86 / Організаторка 
стенду українського дизайну Modern_ism (Dutch 
Design Week) 

● Дмитро Кліщик, креативний директор та експерт з 
брендингу 

● Тетяна Стахівська 
● Ален Оро, креативний підприємець, соціальний 

активіст, коуч, співзасновник і лідер в організаціях 
Brussels Creative і Creative Ring (Бельгія) 

● Дзенислава Новаківська - KMBS 
● Йоанна Сосновська-Цекула 
● Андрій Заблоцький, засновник Інституту 

постінформаційного суспільства 
Обід 
14:30-17:30 воркшоп “Як за допомогою інструментів 
дизайн-мислення проаналізувати творчу екосистему 
Києва та об'єднати зацікавлені сторони в спіраль 
ефективної взаємодії” 

● Ален Оро 
 
17:30-18:00 Завершення форуму. Нетворкінг 

9:30-10:00 Реєстрація 
10:00-10:15 Відкриття і вітальне слово 
щодо розвитку fashion-індустрії в 
Україні та її досягнень на міжнародній 
модній арені.  

● Наталя Моденова, 
співзасновник B2B шоуруму 
More Dash та міжнародної 
конференції Fashion Tech 
Summit, куратор курсу 
Fashion Business в Kiev 
Fashion Institute, експерт 
Google Woman Digital 
Academy, екс-виконавчий 
директор Mercedes-Benz 
Fashion Week Kiev та 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Almaty 

 
10:15-12:00 Fashion-бізнес-модель  
12:00-12:15 Питання і відповіді 
Обід 
14:30-15:15 Як підготувати 
fashion-бізнес-план 
15:15-15:30 Питання і відповіді 
15:30-16:15 Як капіталізувати 
креативність 
16:15-16:30 Питання і відповіді 

● Алессандро Балоссіні 
Вольпе (Італія), спеціаліст з 
фешн-маркетингу, лектор і 
професор міжнародних 
бізнес-шкіл у сфері 
бренд-менеджменту та 
маркетингових комунікацій, 
професійний тренер і 
бізнес-консультант 

  
16:30-17:00 Презентація 
дослідження про застосування 
успішних ініціатив у сфері моди та 
креативних індустрій до країн 
Східної Європи на прикладі 
України: потенціал, роль у ВВП 

● Анна Варава, старший 
експерт з секторальної 
політики та комунікації 
Аssociation4U у МЗС України 
(Департамент ЄС та НАТО), 
культурний дипломат, 
Екс-головний редактор 
журналу "L'Officiel Україна" 
 

 
17:00-17:30 Питанні і відповіді, 
нетворкінг 

10:00-11:30 Видавничий 
маркетинг. Книжка як 
бізнес-продукт 
Спікер: 

● Дана Павличко, 
видавець, 
директорка 
видавництва 
"Основи" 

 
 
12:00-13:30 Роль бренду 
і промоції себе у 
видавничому бізнесі. 
Книжкові ярмарки як 
інструмент для видавця 
Спікер: 

● Джекс Томас, 
директорка 
Лондонської 
книжкової 
ярмарки 

Модератор: 
● Іван Федечко, 

менеджер з прав 
"Видавництва 
Старого Лева" 



 


