
       
 

 
КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛИТВА-ЗАХІДНА УКРАЇНА: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 

СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄС » 
 
Дата проведення: 17 квітня 2018. 

 
Місце проведення: Львів, проспект В. Чорновола, 7 (готель “Львів”). 

 
Конференція має на меті представити досвід підготовки та оцінки проектів ЄС та 
Литви, почути думки учасників про актуальні проблеми України, обговорити 
особливості використання фінансової підтримки ЄС.   
 
Модератор Конференції – Саулюс Смаліс (Saulius Smalys). 
 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

9:00 - 10:00 Реєстрація учасників 

10:00 - 10:30 Відкриття конференції. Презентація проекту. 

10:30 - 11:00 
Міжнародні проекти у Львові. Пріоритети економічного розвитку. 
Галузі, які потребують допомоги.  
Олександр Кобзарев (Інститут міста, Партнер проекту) 

11:00 - 11:40 

Розвиток альтернативної енергетики в Литві: історія, стан та 
перспективи.  
Мартінас  Нагевічюс (Martynas Nagevičius) (Президент Литовської 
конфедерації відновлювальної енергетики, Директор Литовської 
асоціації експертів з енергетики) 

11:40 - 12:00 Перерва на каву 

12:00 - 12:45 
Охорона навколишнього середовища як один із головних пріоритетів 
ЄС. 
Саулюс Смаліс (Saulius Smalys) (Міжнародний експерт ОБСЄ) 

12:45 - 13:30 

Нерівність та соціальне відчуження – здійснення заходів на 
національному та муніципальному рівнях. 
Проф. Др. Богуславас Гружевскіс (Boguslavas Gruževskis) (Науково-
дослідний інститут ринку праці) 

13:30 - 14:30 Перерва на обід 

14:30 - 15:15 
Поєднання державних фінансів із приватним капіталом у розвитку 
державної інфраструктури: моделі державно-приватного партнерства. 
Андрюс Шяудініс (Andrius Šiaudinis) (ЗАТ “Peritus Solutions“) 

15:15 - 16:00 

Інструменти, що використовуються при реалізації проектів у 
державному секторі. Інвестиційна оцінка структурних фондів ЄС – 
досвід Литви. 
Др. Йонас Стравінскас, (Jonas Stravinskas) CMC (ЗАТ „JOSTRA“) 

16:00 - 17:00 

Панельна дискусія: Як Литва може допомогти Україні інтегруватися в 
ЄС? 
Олександр Кобзарев, Саулюс Смаліс, Богуславас Гручевскіс, Андрюс 
Шяудініс,  Йонас Стравінскас, Мартінас  Нагевічюс 

  



ДОПОВІДАЧІ 
 
 

 

 
МАРТІНАС НАГЕВІЧЮС (MARTYNAS NAGEVIČIUS)   
З 2012 року експерт, Президент Литовської конфедерації відновлюваної енергії. Має 

багаторічний досвід розробки планів розвитку відновлюваної енергії, стратегій 
популяризації відновлюваної енергії в Литві та в інших країнах Східної Європи. Приймав 
активну участь у підготовці основного закону Литви, що регулює розвиток відновлюваної 

енергії в Литві, - під час підготовки Закону про відновлювану енергію виступав 
посередником між бізнесом та державними установами у розробці підзаконних 
нормативно-правових актів, що регулюють розвиток відновлюваної енергетики. 

Представляє компанії, які займаються питаннями відновлюваної енергії в Литві та в 
інших країнах світу. Розробив ряд доповідей на тему відновлюваної енергії в 
прибалтійських країнах, Україні, країнах кавказького регіону, Казахстані, США, 

Великобританії та скандинавських країнах. 
 

 

 

 
Др. ЙОНАС СТРАВІНСКАС (JONAS STRAVINSKAS) 
Доктор соціологічних (економічних) наук, Сертифікований консультант з питань 

управління (CMC), Директор ЗАТ “JOSTRA”.  
Експерт у Європейській Комісії: Horizon2020 Оцінка застосування та оцінка аналізу 
витрат і вигод проектів, що виконуються в рамках програми CEF. 

Більше 20 років досвіду консалтингу при підготовці інвестиційних проектів, техніко-
економічних обґрунтувань, аналізу витрат і вигод проекту, соціально-економічних оцінок 
проектів, ДПП проектів, фінансових моделей, досліджень. 

 

 

  
ОЛЕКСАНДР КОБЗАРЕВ 
В даний час Директор Комунальної установи Інститут міста (Україна, Львів), радник 

міського голови Львова, сертифікований тренер британської методології управління 
проектами PRINCE2. Інститут міста забезпечує розробку та моніторинг міської стратегії 
Львова, залучення коштів для пілотних ініціатив міського розвитку, управління 

проектами, проведення тренінгів та налагодження діалогу влади, громади та бізнесу. З 
2010 року серед інших досягнень - розробка Комплексної стратегії розвитку міста 
Львова 2020, відкриття муніципального бізнес-інкубатора для ІТ стартапів, сертифікація 

ISO міської ради, проведення масштабних всеукраїнських конференцій, форумів, 
співпраця з грантовими проектами (ЄС, GIZ, USAID, Polska pomoc тощо). Деякі з 
проектів Інституту міста нагороджені як найкращі інновації транскордонного 

співробітництва, місцевого економічного розвитку та кращі урбаністичні практики. 

 
 

 
 

 
САУЛЮС СМАЛІС (SAULIUS SMALYS) 
 
Хімік-технолог, спеціалізація - екологія. З 1965 по 1979 роки займався науково-
дослідницькою діяльністю, після чото перейшов до адміністративної роботи. Був 
директором Європейського інформаційного центру та директором Корпусу миру США в 

Литві, керував програмами, проектами ЄС та іншими благодійними ініціативами для 
навколишнього середовища ще до вступу Литви в ЄС. У 2004 році за результатами 
конкурсу став дипломатом ОБСЄ, де й працює по теперішній час. 

Виступав з доповідями на 43 міжнародних конференціях та має 37 публікацій, статей. 

 
 



 

 
ПРОФ. ДР. БОГУСЛАВАС ГРУЖЕВСКІС (BOGUSLAVAS 
GRUŽEVSKIS) 
В даний час голова Інституту досліджень ринку праці Литовського центру соціальних 
досліджень у Вільнюсі, професор Вільнюського університету, експерт з політики 
зайнятості Європейської комісії, радник прем'єр-міністра Литви. Він має більш ніж 25-

річний досвід роботи у сфері державного управління на національному/міжнародному 
та місцевому/регіональному рівнях, керуючи кількома проектами на ринку праці як на 
рівні досліджень та розробки політики, так і у сфері політики зайнятості, професійної 

підготовки , соціальної інтеграції та розвитку людини. Основні наукові інтереси Б. 
Гручевскису – політика зайнятості та ринку праці (особливо – ПАРП та інклюзивні ринки 
праці), стійке соціальне забезпечення, промислові відносини тощо. 

 

 
 

 

АНДРЮС ШЯУДІНІС (ANDRIUS ŠIAUDINIS)  
Експерт в галузі управління проектами, державних закупівель та ДПП з більш ніж 10-
річний досвідом роботи в країнах Балтії та на міжнародному рівні. 
Засновник і директор «PERITUS» - міжнародного проекту, компанії з питань управління.  

Директор Асоціації державно-приватного партнерства Литва - НУО, що представляє 
приватних суб'єктів, що працюють у сфері сектору ДПП. 
 

 

 
 
 
 


