
 
 
 

 
 

АНОНС 
 

7 травня (четвер)  2020 року о 12:00 
на Youtube-каналі LBTV 

 
"Реформи в Україні. Чи можливі позитивні зміни в умовах економічної 

кризи та карантину?" 
 

 Онлайн-презентація результатів соціологічного дослідження Інституту 
Горшеніна та  Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні  

«Реформи в Україні: зміни на краще або імітація прогресу» 
 

Реєстрація за посиланням:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2KzO_ppMuStpMw0QZ_K4Pf-

Ge5CZPqXCn2x6wDtWneHYDlQ/viewform 

 
 
Питання до обговорення: 

- Як українці оцінюють хід реформ в Україні? Кого вважають рушієм реформ, 

хто має відповідати за їхній результат? 

- Які реформи слід продовжувати, а які не варто? 

- З якими наслідками українських реформ громадяни вже стикнулися?   

- Чи готові українці терпіти матеріальні труднощі заради успіху реформ? 

- Вплив пандемії коронавірусу на перебіг реформ в Україні. 

 
У презентації беруть участь:  

 
 Марсель Рьотіг, директор Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні 
 Світлана Балюк, керівник департаменту досліджень Інституту Горшеніна 
 Марія Коваль-Гончар, проектний координатор Представництва Фонду ім.  
 Фрідріха Еберта в Україні 
 Роксолана Підласа, народний депутат України (фракція «Слуга народу»),  
 заступник голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку 
 Євген Глібовицький, стратег, член Несторівської та Унівської експертних груп 

 
 

Модератор: Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна 
 
Дослідження "Реформи в Україні: зміни на краще чи імітація прогресу" було проведено Інститутом 
Горшеніна спільно з Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні у вересні-грудні 2019 року. 
Було проведено п’ять фокус-групових дискусій у Центральному (м. Київ), Західному (м. Львів), Східному 
(м. Дніпро), Південному (м. Одеса) та Північному (м. Чернігів) регіонах України, а також особисті 
інтерв’ю (face-to-face) відповідно до місць проживання респондентів. Усього було опитано 2000 

https://www.youtube.com/channel/UCIh05bP0r0qS0n01ng0jOVQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2KzO_ppMuStpMw0QZ_K4Pf-Ge5CZPqXCn2x6wDtWneHYDlQ/viewform?fbclid=IwAR07HXgbfRXE0HtxKfPlAPJCvxiaD1RzrAPbcLSlERH7taOaQFMcsQ2U7EY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2KzO_ppMuStpMw0QZ_K4Pf-Ge5CZPqXCn2x6wDtWneHYDlQ/viewform?fbclid=IwAR07HXgbfRXE0HtxKfPlAPJCvxiaD1RzrAPbcLSlERH7taOaQFMcsQ2U7EY


респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України (без врахування окупованих територій Донецької 
і Луганської областей, АР Крим, міста Севастополя) за квотами: регіон проживання, стать і вік 
респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/- 2,2%. 

 

Посилання на пряму трансляцію буде опубліковане у стрічці новин на сайті LB.ua. У 

чаті прямої трансляції на Youtube буде можливість поставити запитання учасникам.  

Згадування у новинах про організаторів дискусії - Інститут Горшеніна та 

Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта - є обов'язковим. 
 

https://lb.ua/

