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КЕРІВНИКИ ТА ЕКСПЕРТИ ПРОЕКТУ 

"Дебати в регіонах щодо розвитку сільських територій в контексті Угоди про асоціацію" 

 

 

 

 

Юлія Алексеєва, керівник проекту 
 

Закінчила з відзнакою Київський національний економічний 

університет та аспірантуру Національної академії державного 

управління при Президентові України, кандидат наук державного 

управління. 
 

Власниця туристичного бізнесу, член експертної ради по туризму при 

Комітеті ВРУ з молодіжної політики, спорту та туризму, засновник 

громадської спілки «Асоціація індустрії гостинності України 

 

 

 

 

Лариса Старікова, керівник ГО "Аналітичний центр АСУ" 
 

У 2012 створила і з тих пір очолює діяльність Аналітичного центру 

Аграрного союзу України – найстарішої загальнонаціональної 

громадської організації (1971), яка захищає інтереси традиційного 

вітчизняного сільгоспвиробника у напрямах реформування земельних 

відносин, дерегуляції і розвитку саморегулювання, оподаткування 

сільгоспвиробника, розвитку фінансових ринків АПК, інноваційного 

оновлення підприємств аграрного сектору та залучення інвестицій і є 

учасником Робочої групи 3 "Економічна співпраця, зона вільної 

торгівлі, транскордонне співробітництво" (РГ3) Платформи 

громадянського суспільства "Україна-ЄС" (ПГС). 
 

Здійснює загальне методичне керівництво діяльністю аналітичного 

центру, його робочих груп і авторських колективів. 

 

 
 

 

 

Тетяна Тимошенко, експерт Глави 3 Угоди про Асоціацію 
 

Має ступінь магістра в галузі фінансів Київського національного 

економічного університету.  
 

Старший експерт з галузевої політики проекту ЄС "Association4U", 

член Національної платформи Форуму Громадянського суспільства 

Східного партнерства, заступник голови Експертної ради з питань 

туризму та курортів з Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму, член Координаційної Ради з 

питань туризму і курортів при Кабінеті Міністрів України, 

координатор РГ3 ПГС "Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, 

транскордонне співробітництво". 
 

В рамках проекту веде аналітичну роботу з питань імплементації Глави 

3 "Технічне регулювання" Угоди про асоціацію "Україна-ЄС". 
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Юлія Слива, експерт Глави 4 Угоди про Асоціацію 
 

Доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської 

продукції НУБіП (Національний університет біоресурсів і природо 

користування України), кандидат технічних наук. 

Викладає дисципліни "Методи управління та забезпечення якості", 

"Менеджмент навколишнього середовища!, "Міжнародна 

стандартизація та сертифікація", "Управління якістю 

сільгосппродукції і виробництв" для магістрів НУБіП за спеціальністю 

"Якість, стандартизація та сертифікація". Консультант з впровадження 

систем управління згідно вимог міжнародних стандартів ISO 22000, 

ISO 9001, ISO 14001, Global G.A.P., аудитор з ДСТУ ISO 22000:2005. 
 

В рамках проекту веде аналітичну роботу з питань імплементації 

Глави 4 "Санітарні та фітосанітарні заходи" Угоди про асоціацію 

"Україна-ЄС". 

 

 
 

 

Артур Ли, експерт Глави 9 Угоди про Асоціацію 
 

Починав актором, працював у кіно. Як режисер, отримав спеціальний 

приз фестивалю «Однієї ночі» за фільм «Методика виконання 

злочинів». 
 

Закінчив з відзнакою Державний інститут інтелектуальної власності. З 

2006 займається питаннями інтелектуальної власності на посаді 

помічника голови комітету з освіти Верховної Ради України. Член 

робочих груп з проведення парламентських слухань, засідань РНБО з 

питань інтелектуальної власності.  
 

Викладав курс з права інтелектуальної власності посадовцям 

Міністерства освіти України, податківцям, посадовцям Держкіно, 

Мінекономіки, Мінприроди, СБУ.  
 

Відряджений до Мінекономрозвитку України для роботи над 

реформою сфери інтелектуальної власності в Україні.  
 

В рамках проекту веде аналітичну роботу з питань імплементації 

Глави 3 "Технічне регулювання" Угоди про асоціацію "Україна-ЄС". 

 

 

 

 

 

 

Проект "Дебати в регіонах щодо розвитку сільських територій в контексті  

Угоди про асоціацію" впроваджується ГО "Аналітичний центр АСУ"  

за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження»  

в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» та під егідою  

Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. 


