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Завершальний етап ряду ключових реформ, президентські вибори, агресія Росії і зміна
геополітичної парадигми. Розвиток нових технологій та боротьба з корупцією. Основні
внутрішні та зовнішньополітичні чинники, які визначатимуть життя українців у найближчі
два роки. І якою буде країна у 2020. Про це поговоримо з економістами, філософами,
дослідниками, візіонерами.
ТЕМАТИЧНІ АКЦЕНТИ ДИСКУСІЇ:

- 62 (!) реформи до 2020, які шанси реалізувати Стратегію 2020. Які реальні результати є станом на
зараз. 10 ключових реформ, які плануються реалізувати до 2020 року. Як вони змінять державу?
- вибори – 2019. Які основні сценарії розвитку України після президентських виборів. Плюси та
мінуси: коливань політичного курсу.
воєнний конфлікт з Росією. Траєкторія розвитку конфлікту. Ймовірність повномасштабного
вторгнення.
- деокупація. Стратегія роботи з переселенцями та взаємодія з окупованими територіями. Шанси на
деокупацію Криму і Донбасу?
- економіка. Перспективи посилення інвестиційної привабливості в умовах зміни влади і воєнного
конфлікту. Що ми можемо запропонувати?
- проактивні прогнозування, як інструмент державного управління.
- національна ідея. Як зміниться суспільство?
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