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Чернівці,  22-23 вересня 2022 р. 



РОЗПОРЯДОК РОБОТИ 

 міжнародної наукової конференції 

«Муніципальні читання ім. Антона Кохановського» 

 

22 вересня  (офлайн) 

Чернівецька міська рада 

      9.30-10.00 реєстрація учасників  

Відкриття конференції: 

10:00 – 10.30. 

 

Пленарне засідання «Реалізація повноважень і компетенцій місцевого 

самоврядування в умовах викликів національній та глобальній безпеці» 

10.30 –13.15 

 

Перерва на каву 

13.15 – 14-30 

 

Чернівецька обласна рада. 

Круглий стіл «Російсько-української війна та її впливи на 

міжмуніципальне і міжрегіональне співробітництво: механізми та 

інструментарій розвитку територій» 

14.30 – 16.30 

 

23 вересня (онлайн на платформі ZOOM) 

Онлайн засідання «Сучасний інноваційний досвід і кращі практики 

розвитку територіальних громад у контексті євроінтеграційних процесів» 

10.00 – 12.00 

14.00 – 16.00 

 

Конференція відбудеться на платформі ZOOM: 

https://us02web.zoom.us/j/84500304179?pwd=cXJjbnZTODZ5M0tPVWkrZS9USjV2QT09  

Ідентифікатор конференції: 845 0030 4179 

Код доступу: 496111 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ: 

 Виступи з вітальним словом — до 5 хвилин; 

 Тривалість спеціальної доповіді – до  15 хвилин; 

 Тривалість доповідей та імпульсних виступів – до 12 хвилин; 

 Тривалість виступів на секціях – до 7 хвилин; 

 Тривалість виступів у дискусіях – до 3 хвилин; 

 Тривалість повторних виступів – до 2 хвилин. 

 

https://us02web.zoom.us/j/84500304179?pwd=cXJjbnZTODZ5M0tPVWkrZS9USjV2QT09


22 ВЕРЕСНЯ, М. ЧЕРНІВЦІ 

9.30-10.00 реєстрація учасників 

Відкриття конференції 

(сесійна зала Чернівецької міської ради) 

 10:00 – 13.00 

МОДЕРАТОРИ: 

 Ярмистий Микола Васильович – кандидат наук з державного управління, директор 

Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації. 
 Круглашов Анатолій Миколайович – доктор політичних наук, професор, завідувач 

кафедри політології та державного управління Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, директор НДІ європейської інтеграції та 

регіональних досліджень. 

 

Вітальне слово учасникам міжнародної наукової конференції 

«Муніципальні читання ім. Антона Кохановського» 

 Роман Васильович Клічук – Чернівецький міський голова; 

 Руслан Васильович Запаранюк – голова Чернівецької обласної державної 

адміністрації (обласної військової адміністрації); 

 Олексій Сергійович  Бойко – голова Чернівецької обласної ради; 

 Роман Іванович Петришин – доктор фізико-математичних наук, професор, ректор 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

 Олександр Володимирович Добржанський – доктор історичних наук, професор, 

декан факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; 

 Руслан Володимирович Домніцак – голова Чернівецької районної ради; 

 Ірина Лоредана Стенкулеску – генеральний консул Румунії в Чернівцях; 

 Беньямін Боббе – керівник проекту Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці 

Молдова та Румунії, Директор Представництва Фонду Ганса Зайделя в м. Києві. 

 

Пленарне засідання 

«Реалізація повноважень і компетенцій місцевого самоврядування в умовах 

викликів національній та глобальній безпеці» 

 

Імпульсна доповідь: 

 

«Стійкість місцевого самоврядування в умовах російсько-української війни: 

рецентралізаційні виклики та децентралізаційні перспективи» 

 

Круглашов Анатолій Миколайович – доктор політичних наук, професор, завідувач 

кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича, директор НДІ європейської інтеграції та регіональних 

досліджень. 

 

 



Доповіді: 

1. «Роль Чернівецької області в подоланні викликів національній безпеці України» 

Микола Миколайович Гуйтор – кандидат  політичних наук, доцент,  перший 

заступник голови  Чернівецької обласної ради (м. Чернівці, Україна); 

2. «Особливості розбудови європейської системи безпеки через місцеву співпрацю:  

приклад Румунія – Україна» 

 Дорін Попеску – доктор філософії, дипломат, радник мера м.Констанца, голова 

Асоціації  «Casa Mării Negre / Black Sea House» (м.Констанца, Румунія); 

3. «Діяльність обласної ради в умовах воєнного стану» 

Олександр Максимович Сич – доктор політичних наук,  голова Івано-Франківської 

обласної ради; (м. Івано-Франківськ, Україна); 

4. Михайло Йосипович Головко –  голова Тернопільської обласної ради; (м. 

Тернопіль, Україна); 

5. «Прийняття внутрішньо переміщених осіб, реінтеграція  евакуйованих 

підприємств в Чернівецьку міську громаду» 

Сергій Олександрович Добржанський – доктор історичних наук, доцент, секретар 

виконавчого комітету  Чернівецької міської ради (м. Чернівці, Україна); 

6. «Роль органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану: на прикладі 

Глибоцької територіальної громади» 

Олена Іллівна Бадюк – секретар Глибоцької селищної ради (смт. Глибока, Україна); 

 

Презентація збірника наукових праць «Влада та управління» вип. 8 та 

аналітичної доповіді «Конфліктний потенціал Чернівецької області в умовах 

адміністративно-територіальної реформи та соціально-економічної кризи». 

 

Кава-брейк  13:15 - 14:15 

Чернівецька обласна рада (вул. М. Грушевського, 1 каб. 418) 

14.30 – 16.30 

 

Круглий стіл 

«Російсько-українська війна та її впливи на міжмуніципальне і міжрегіональне 

співробітництво: механізми та інструментарій розвитку територій» 

 

Модератор: 

Микола Миколайович  Гуйтор – кандидат   політичних наук, доцент,  перший 

заступник голови  Чернівецької обласної ради; 

Христина Василівна Марчук – заступник директора Департаменту – начальник 

управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму Чернівецької 

обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації). 

 

Імпульсні виступи: 

1. «Міжмуніципальне та міжрегіональне співробітництво в умовах безпекових 

викликів: досвід, проблеми, шляхи вирішення» 



Сергій Михайлович Гакман – кандидат наук історичних наук, доцент, заступник 

директора Чернівецького регіонального підвищення кваліфікації, член Робочої 

Комісії Єврорегіону «Верхній Прут» з питань розвитку міжрегіональних і 

міжнаціональних зв’язків, місцевого самоврядування та засобів масової інформації 

(Чернівці, Україна); 

 

2. «Співробітництво румунських та українських органів публічної влади в рамках 

транскордонних програм»                                  

Адріана Нікула – офіцер з інформування, комунікації, селекції Спільного 

технічного секретаріату Спільної операційної програми Румунія – Україна (Сучава, 

Румунія);  

 

3. «Посилення міжнародного муніципального співробітництва на прикладі “Help 

Ukraine – Romania” (гуманітарна складова)» 

Юлія Петрівна Грицку-Андрієш – кандидат економічних наук, депутатка 

Чернівецької обласної ради, експертка, співзасновниця ―Help Ukraine – Romania‖ 

(м. Чернівці, Україна);   

 

Виступи в дискусіях: 

1. Оксана Іванівна Бабій – заступник голови Сокирянської міської ради (м. 

Сокиряни, Чернівецької обл., Україна); 

2. Наталія Борисівна Батракова – директор громадської організації «Сенергія» 

(м. Чернівці, Україна); 

3. Зіновій Самуїлович Бройде – кандидат технічних наук, c. н. с., директор ДНТЦ 

«Екоресурс», радник голови Чернівецької обласної державної адміністрації, 

голова Робочої Комісії Єврорегіону «Верхній Прут» з питань екологічної 

безпеки, охорони довкілля, сталого розвитку регіону та діяльності 

ЕкоЄвроРегіону (Чернівці, Україна);  

4. Сергій Іванович Бостан – кандидат політичних наук,  директор 

Департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування 

Чернівецької міської ради (м. Чернівці, Україна);  

5. Олексій Артурович Волощук – кандидат політичних наук, начальник відділу 

з питань міжнародних зв’язків та транскордонного співробітництва 

Чернівецької обласної ради  (м. Чернівці, Україна); 

6. Альбіна Віталіївна Грищенко – заступник директора Чернівецького 

регіонального центру підвищення кваліфікації; (Чернівці, Україна);  

7. Олексій Олександрович Грушко – кандидат політичних наук, директор агенції 

регіонального розвитку Чернівецької області (м. Чернівці, Україна); 
8. Руслан Володимирович Домніцак – голова Чернівецької районної ради           

(м. Чернівці, Україна); 

9. Валерій Кирилович Євдокименко – доктор економічних наук, професор 

Буковинського університету (м. Чернівці, Україна); 

10. Анатолій Миколайович Круглашов – доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, директор НДІ європейської 

інтеграції та регіональних досліджень (м. Чернівці, Україна);  

11. Неля Борисівна Малько – виконавчий  директор Асоціація органів місцевого 

самоврядування Чернівецької області «Агенція розвитку громад Буковини» 

(Чернівці, Україна);  



12. Яна Станіславівна Мельничук – начальниця відділу комунікацій та 

моніторингу навчання Чернівецького регіонального центру підвищення 

кваліфікації (м. Чернівці, Україна); 

13. Ірина Володимирівна Миронeнко – секретар Новоселицької міської ради      

(м. Новоселиця, Україна); 

14. Микола Романович Романишин – заступник директора Департаменту 

комунікації – начальник управління міжнародного співробітництва 

Чернівецької обласної військової адміністрації (м. Чернівці, Україна);  

15. Тетяна  Геннадіївна Сігаєва – в. о. директора Агенції розвитку Вугледара; (м. 

Вугледар Донецька обл., Україна); 
16.  Валентин Іванович Соколюк – заступник голови Хмельницької обласної ради 

(м. Хмельницьк, Україна); 

17. Василь Васильович Скрипкару – міський  голова Герцаївської територіальної 

громади Чернівецької області (м. Герца, Чернівецької  обл., Україна);  

18. Марчук Христина Василівна – заступник директора Департаменту – начальник 

управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму 

Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової 

адміністрації) (м. Чернівці, Україна);  

19. Наталя Олександрівна Цимбалюк – міський голова Новодністровської міської 

ради (м. Новодністровськ, Чернівецька обл., Україна);   

20. Юрій Михайлович Юзва – Недобоївський сільський голова Чернівецької 

області (с. Недобоївці, Чернівецька обл. Україна);   

21. Микола Васильович Ярмистий – кандидат наук з державного управління, 

директор Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації (м. 

Чернівці, Україна);  

 

 

 

23 ВЕРЕСНЯ, М. ЧЕРНІВЦІ (ОНЛАЙН) 

10.00-12.00; 14.00-16.00 

Онлайн засідання 

«Сучасний інноваційний досвід і кращі практики розвитку територіальних 

громад у контексті євроінтеграційних процесів» 

 

Модератори: 

Мельничук Яна Станіславівна – начальниця відділу комунікацій та моніторингу 

навчання Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації; 

Недокус Ігор Степанович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та 

державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича.  

 



Учасники: 

Панель І   23.09.2022 року   10.00-12.00 

1. «Реалізація повноважень і компетенцій місцевого самоврядування в умовах викликів 

національній та глобальній безпеці» 

       Малиновський Валентин Ярославович – доктор політичних наук, професор    

кафедри соціогуманітарних технологій Луцького національного технічного 

університету (Луцьк, Україна);  
 

2. «Соціальний аудит в умовах воєнного часу» 

Гонюкова Лілія Василівна –  доктор наук з державного управління, професор  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна);  

 

3. «Стратегічне партнерство Польщі та України в контексті російсько-української 

війни» 

Балюк Валентин – доктор політичних наук, професор, заступник директора 

Інституту політичних наук і публічного управління Університету Марії Кюрі 

Склодовської. (Люблін, Польща);  

 

4. «Професійний розвиток ветеранів для роботи на посадах в органах влади» 

Тертичка Валерій Володимирович – доктор наук з державного управління, 

професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» (Київ, Україна);   

 

5. «Статус публічного службовця в європейських країнах» 

Рошка Людмила Ашурівна – доктор політичних наук, доцент, професор  

Молдавського державного університету (Кишинів, Республіка Молдова);   

 

6. «Демократичні цінності публічної служби: виклики воєнного стану» 

Василевська Тетяна Едуардівна – доктор наук з державного управління, професор  кафедри 

публічної політики навчально-наукового інституту публічного управління та державної 

служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна);   
 

7. «Місцеве адміністративне управління як пріоритет ЄС: концепція, принципи, цілі» 

Добра Дорін-Мірча – доктор, доцент факультету європейських студій Клузького 

університету «Бабеш-Больяї» (Клуж –Напока, Румунія); 

Діана Габрієла Рейяну – доктор, доцент факультету європейських студій Клузького 

університету «Бабеш-Больяї» (Клуж –Напока, Румунія); 

 

8. «Польський досвід локальних практик громадянської освіти в системі інструментів 

євроінтеграційного поступу України» 

Ротар Наталія Юріївна – доктор політичних наук, професор кафедри політогії та 

державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (Чернівці, Україна);  

Цікул Ірина Василівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та 

державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (Чернівці, Україна);  

 



9. «Розвиток сільських, гірських громад Румунії через спеціальні інвестиційні програми: 

приклади кращих практик» 

Дануц Унгуряну – доктор, науковий співробітник Національного інституту 

економічних досліджень «Костін  Кіріцеску» Румунської академії [наук], директор 

Центру гірської економіки CEMONT, директор Національного агентства гірських 

територій, Дирекція навчально-інноваційного центру розвитку в Карпатах - 

CEFIDEC – (Ватра Дорней, Румунія);  
 

10. «Фальшиві наративи щодо місцевого самоврядування України для легітимації 

військової агресії РФ» 

Герман Марін Георгійович – кандидат політичних наук, асоційований лектор 

Сучавського Університету "Штефана чел Маре";  

 

11. «Реформа місцевого самоврядування та децентралізація в Грузії» 

Ніно Зарубішвілі – магістр, координатор проєкту, експерт Національної асоціації 

місцевих органів влади Грузії (Грузія);  

12. «Роль префекта в консолідації розвитку місцевих спільнот в деяких європейських 

країнах» 

Орлов Марія – доктор, доцент Бєльцкого державного університету «Алєку Руссо», 

голова інституту адміністративних наук Республіки Молдова (м. Бєлць, Республіка 

Молдова); 

13. Маріус Данієл Божор – начальник Ясського бюро Територіального центру  з 

постійної підготовки для публічної адміністрації  Національного інституту 

адміністрації (м. Ясси, Румунія); 

 

14. «Місцеве самоврядування України в умовах російської збройної агресії: відповідь 

на виклики воєнного часу» 

Нечаєва-Юрійчук Наталія Вікторівна – кандидат   кісторичних наук, доцент 

кафедри політології та державного управління Чернівецького національний 

університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна);  

Крайній Павло Іванович – асистент  кафедри публічного права,  заступник декана 

з наукової роботи юридичного факультету Чернівецького національний 

університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна); p.krayniy@chnu.edu.ua 

 

15. «Грані можливостей інноваційно-інвестиційного розвитку громад у контексті 

регіонально-транскордонних, національних і глобальних чинників» 

Бройде Зіновій Самуїлович – кандидат технічних наук, старший науковий 

співробітник, член-кореспондент УЕАН, директор Державного науково-технічного 

центру з міжгалузевих і регіональних проблем екологічної безпеки та 

ресурсозбереження (ДНТЦ "Екоресурс"), радник голови Чернівецької ОВА  (м. 

Чернівці, Україна);  

 

16. «Вплив європейської інтеграції на адміністративно-територіальну реформу 

Румунії» 

Андра Ангел-Сьєнерс – доктор, науковий співробітник румунського центру 

російських студій Бухарестського університету. (м. Бухарест, Румунія); 

 

mailto:p.krayniy@chnu.edu.ua


17. «Децентралізація в умовах війни. Україна 2022 р.» 

Балабан Ростислав Валерійович – кандидат  політичних наук, провідний 

науковий співробітник інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім, 

І.Ф. Кураса Національної академії наук України (м. Київ, Україна);  

 

18. «Особливості реалізації повноважень державними інституціями Болгарії з питань 

безпекової політики"; напрям роботи конференції» 

Клим Руслана Дмитрівна – аспірантка кафедри політології та державного 

управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. 

Чернівці, Україна);  

 

 
Панель ІІ 23.09.2022 року  14.00-16.00 

19. «Трансформація форми і змісту української держави в контексті російсько-

української війни: національний та регіональний аспекти»  

 Краснокутський Олександр Володимирович – доктор філософських наук, доцент, 

викладач Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації; (м. 

Запоріжжя, Україна);  

 

20. «Місцева влада Білорусі в умовах загострення військово-політичних конфліктів у 

регіоні» 

Лисюк Анатолій Іванович – доктор політичних наук, професор Конінської вищої 

школи менеджерських кадрів, Бєлостокська філія (Брест, Республіка Білорусь);  

 

21. «Органи місцевого самоврядування у "референдних" процесах на окупованій 

території України (2022 р.)» 

Євгенія Петрівна Юрійчук – доктор політичних наук, професор Чернівецького на-

ціонального університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна);  

 

22. «Музей науки як простір розвитку інтелектуального потенціалу регіону» 

Дика Олена Іванівна – кандидат філософських наук, доцент, заступник директора 

Буковинської Малої академії наук учнівської молоді (м. Чернівці, Україна); 
 

23. «Волонтерський рух в умовах російського вторгнення в Україну (на прикладі 

Новоселицької міської територіальної громади)» 

Недокус Ігор Степанович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та 

державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (м. Чернівці, Україна);  
Роман Тетяна Геннадіївна – магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» кафедри політології та державного управління Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна);   

 

24. «Спільні міжетнічні освітньо-культурні проекти у рамках транскордонного 

співробітництва» 

Дутчак Інна Григорівна – кандидат історичних наук, доцент, старший науковий 

співробітник Чернівецької філії Державної наукової установи "Інститут 

модернізації змісту освіти" (м. Чернівці, Україна);  



 

25. «Цифрова безпека та гігієна в місцевих громадах» 

Шотурма Наталія Володимирівна – кандидат  політичних наук, доцент кафедри 

журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

(м. Івано-Франківськ, Україна);  
 

26. «Реалії розвитку ринку туристичних послуг в сучасних умовах» 

Підгірна Валентина Никифорівна – кандидат  економічних наук, доцент кафедри 

економічної географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна);  

 

27. «Конструктивна робота з конфліктами як важливий елемент практики побудови 

ефективної територіальної громади» 

Каменщиков  Андрій Олександрович – координатор Східноєвропейської мережі 

Глобального партнерства з попередження збройних конфліктів(GPPAC) (м. Київ, 

Україна/США);  

 

28. «Зовнішня політика, політика безпеки та оборони Європейського Союзу після 

вторгнення Росії в Україну» 

Головата Людмила Валер’янівна – кандидат економічних наук, доцент Академії 

державного управління Молдови (Кишинів, Молдова);  

 

29. «Локалізація національної гуманітарної політики в умовах повномасштабної війни в 

Україні» 

Сабадаш Наталія Володимирівна – начальник  управління у справах сім’ї та молоді 

департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради (м. Чернівці, Україна);  

 

30. «Від національного та глобального до локального та зрозумілого» 

Кашевская Галина – магістерка соціальних наук у галузі політології (Республіка 

Білорусь ); 

 

31. «Розвиток професійних компетенцій щодо кібербезпеки та кібергігієни в органах 

місцевого самоврядування» 

Пашиніна Тетяна Семенівна – кандидат історичних наук, доцент, директор 

Вінницького регіонального центру підвищення кваліфікації (м. Вінниця, Україна);  

 

32. «Формування екологічної компетентності та її роль в місцевому розвитку» 

Сторощук Наталія Миколаївна – вчитель  вищої категорії, вчитель-методист 

Чернівецького ліцею  медичного профілю №3 (м. Чернівці, Україна);   

 Сторощук Христина Богданівна – cтудентка  Буковинського державного медичного  

університету (м. Чернівці, Україна);  

 

33. «Прийняття рішень про формування актуальних компетенцій як основа успішного 

соціально-економічного розвитку» 

Сторощук Богдан Дмитрович – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії, менеджменту і адміністрування Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна);  

 



34. Анка Маріана Теркіла – начальник Сібіуського бюро Територіального центру  з 

постійної підготовки для публічної адміністрації Національного інституту 

адміністрації (м. Сібіу, Румунія); 

 

 

Список учасників : 

1. Андра Ангел-Сьєнерс – доктор, науковий співробітник румунського центру російських студій 

Бухарестського університету (м. Бухарест, Румунія); 
2. Бабій Оксана Іванівна – заступник голови Сокирянської міської ради (м. Сокиряни, Чернівецької 

обл., Україна); 
3. Бадюк Олена Іллівна – секретар Глибоцької селищної ради (Глибока, Україна);  
4. Балабан Ростислав Валерійович – кандидат  політичних наук, провідний науковий 

співробітник інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім, І.Ф. Кураса Національної 

академії наук України (м. Київ, Україна);  
5. Балюк Валентин – доктор політичних наук, професор, заступник директора Інституту політичних 

наук і публічного управління Університету Марії Кюрі Склодовської. (Люблін, Польща);  
6. Бараніцька Анжела Петрівна – методист відділу моніторингу навчання та комунікацій 

Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації (м. Чернівці, Україна); 
7. Батракова Наталія Борисівна – директор громадської організації «Сенергія» (м. Чернівці, 

Україна);  
8. Боббе Беньямін – керівник проекту Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії, 

Директор Представництва Фонду Ганса Зайделя в м. Києві (м.Київ, Україна); 

9. Божор Маріус Данієл – начальник Ясського бюро Територіального центру  з постійної підготовки 

для публічної адміністрації  Національного інституту адміністрації (м. Ясси, Румунія); 
10. Бойко Олексій Сергійович  – голова Чернівецької обласної ради (м.Чернівці, Україна); 

11. Бостан Сергій Іванович – кандидат політичних наук,  директор Департаменту соціально-

економічного розвитку та стратегічного планування Чернівецької міської ради (м. Чернівці, 

Україна); 
12. Бройде Зіновій Самуїлович – кандидат технічних наук, c. н. с., директор ДНТЦ «Екоресурс», 

радник голови Чернівецької обласної державної адміністрації, голова Робочої Комісії Єврорегіону 

«Верхній Прут» з питань екологічної безпеки, охорони довкілля, сталого розвитку регіону та 

діяльності ЕкоЄвроРегіону (м. Чернівці, Україна);  
13. Василевська Тетяна Едуардівна – доктор  наук з державного управління, професор  кафедри 

публічної політики навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна);   
14. Вірста Сергій Дмитрович – заступник голови Вижницької районної ради Чернівецької області (м. 

Вижниця Україна);  
15. Волощук Олексій Артурович – кандидат політичних наук, начальник відділу з питань 

міжнародних зв’язків та транскордонного співробітництва Чернівецької обласної ради    

(Чернівці, Україна);  
16. Гакман Сергій Михайлович – кандидат наук історичних наук, доцент, заступник директора 

Чернівецького регіонального підвищення кваліфікації, член Робочої Комісії Єврорегіону «Верхній 

Прут» з питань розвитку міжрегіональних і міжнаціональних зв’язків, місцевого самоврядування та 

засобів масової інформації (м. Чернівці, Україна);  
17. Герман Марін Георгійович – кандидат  політичних наук, асоційований лектор Сучавського 

Університету "Штефана чел Маре" (м. Чернівці, Україна);  
18. Головата Людмила Валер’янівна – кандидат економічних наук, доцент Академії державного 

управління Молдови (Кишинів, Молдова);  
19. Головко Михайло Йосипович –  голова Тернопільської обласної ради; (м. Тернопіль, Україна);  
20. Гонюкова Лілія Василівна –  доктор наук з державного управління, професор  Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна);  
21. Грицку-Андрієш Юлія Петрівна– кандидат економічних наук, депутатка Чернівецької обласної 

ради, експертка, співзасновниця ―Help Ukraine – Romania‖ (м. Чернівці, Україна);  
22. Грищенко Альбіна Віталіївна – заступник директора Чернівецького регіонального центру 

підвищення кваліфікації (м. Чернівці, Україна);  

23. Грушко Олексій Олександрович – кандидат політичних наук, директор агенції регіонального 

розвитку Чернівецької області (м.Чернівці, Україна);  



24. Гуйтор Микола Миколайович – кандидат політичних наук, доцент,  перший заступник голови  

Чернівецької обласної ради (м.Чернівці, Україна);  
25. Дика Олена Іванівна – кандидат філософських наук, доцент, заступник директора Буковинської 

Малої академії наук учнівської молоді (м. Чернівці, Україна);  
26. Діана Габрієла Рейяну – доктор, доцент факультету європейських студій Клузького університету 

«Бабеш-Больяї» (Клуж –Напока, Румунія); 
27. Добра Дорін-Мірча – доктор, доцент факультету європейських студій Клузького університету 

«Бабеш-Больяї» (Клуж –Напока, Румунія); 
28. Добржанський Олександр Володимирович – доктор історичних наук, професор, декан факультету 

історії, політології та міжнародних відноси Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (м. Чернівці, Україна); 

29. Добржанський Сергій Олександрович – доктор історичних наук, доцент, секретар виконавчого 

комітету  Чернівецької міської ради (м. Чернівці, Україна);  
30. Домніцак Руслан Володимирович – голова Чернівецької районної ради (м.Чернівці, Україна); 

31. Дорін Попеску – доктор філософії, дипломат, радник мера м.Констанца, голова Асоціації      «Casa 

Mării Negre / Black Sea House» (м.Констанца, Румунія);  
32. Дутчак Інна Григорівна – кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник 

Чернівецької філії Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" (м. 

Чернівці, Україна);  
33. Євгенія Петрівна Юрійчук – доктор політичних наук, професор Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна);  
34. Євдокименко Валерій Кирилович – доктор економічних наук, професор Буковинського 

університету (м. Чернівці, Україна); 
35. Запаранюк Руслан Васильович – голова Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної 

військової адміністрації) (м.Чернівці, Україна); 

36. Зарубішвілі Ніно – магістр, координатор проєкту, експерт Національної асоціації місцевих органів 

влади Грузії  (Грузія);  
37. Каменщиков  Андрій Олександрович – координатор Східноєвропейської мережі Глобального 

партнерства з попередження збройних конфліктів(GPPAC) (м. Київ, Україна/США); 
38. Кашевская Галина – магістерка, соціальних наук у галузі політології (Республіка Білорусь); 
39. Клим Руслана Дмитрівна – аспірантка кафедри політології та державного управління 

Чернівецького національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна);  
40. Клічук Роман Васильович – Чернівецький міський голова (м.Чернівці, Україна); 

41. Крайній Павло – асистент  кафедри публічного права,  заступник декана з наукової роботи 

юридичного факультету Чернівецького національний університет імені Юрія Федьковича 

(м.Чернівці, Україна);  
42. Краснокутський Олександр Володимирович – доктор філософських наук, доцент, викладач 

Запорізького регіонального центру підвищення кваліфікації; (м. Запоріжжя, Україна);  
43. Круглашов Анатолій Миколайович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича, директор НДІ європейської інтеграції та регіональних досліджень (м.Чернівці, 

Україна);    
44. Лисюк Анатолій Іванович – доктор політичних наук, професор Конінської вищої школи 

менеджерських кадрів, Бєлостокська філія (м.Брест, Республіка Білорусь); 
45. Малиновський Валентин Ярославович – доктор політичних наук, професор кафедри 

соціогуманітарних технологій Луцького національного технічного університету (м. Луцьк, 

Україна);  
46. Марчук Христина Василівна  – заступник директора Департаменту – начальник управління з 

питань місцевого самоврядування та розвитку туризму Чернівецької обласної державної 

адміністрації (обласної військової адміністрації) (м. Чернівці, Україна);  

47. Мельничук Яна Станіславівна – начальниця відділу комунікацій та моніторингу навчання 

Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації (м. Чернівці, Україна);    
48. Миронeнко Ірина Володимирівна – секретар Новоселицької міської ради (м. Новоселиця, Україна);  
49. Москаль Оксана Петрівна – секретар Кам'янської сільської ради Чернівецького району 

Чернівецької області (с. Кам'яна, Чернівецька обл., Україна); 



50. Недокус Ігор Степанович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та державного 

управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м.Чернівці, 

Україна);  
51. Неля Борисівна Малько – виконавчий  директор Асоціація органів місцевого самоврядування 

Чернівецької області «Агенція розвитку громад Буковини» (Чернівці, Україна);  
52. Нечаєва-Юрійчук Наталія Вікторівна – кандидат   історичних наук, доцент кафедри 

політології та державного управління Чернівецького національний університет імені Юрія 

Федьковича (м. Чернівці, Україна);  
53. Нікула Адріана – офіцер з інформування, комунікації, селекції Спільного технічного секретаріату 

Спільної операційної програми Румунія – Україна (м.Сучава, Румунія);  

54. Орлов Марія – доктор, доцент Бєльцкого державного університету «Алєку Руссо», голова інституту 

адміністративних наук Республіки Молдова (м. Бєлць, Республіка Молдова);  
55. Остафійчук Іван Вікторович – адміністратор  відділу ЦНАП Волоківської сільської ради 

Чернівецького району Чернівецької області (с. Волока, Чернівецька обл, Україна);    
56. Пашиніна Тетяна Семенівна – кандидат історичних наук, доцент, директор Вінницького 

регіонального центру підвищення кваліфікації;  
57. Петришин Роман Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, ректор   Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (м.Чернівці, Україна); 

58. Підгірна Валентина Никифорівна – кандидат  економічних наук, доцент кафедри економічної 

географії та екологічного менеджменту Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (м. Чернівці, Україна);  
59. Роман Тетяна Геннадіївна – магістрантка спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування» кафедри політології та державного управління Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна);   

60. Романишин Микола Романович – заступник директора Департаменту комунікації – начальник 

управління міжнародного співробітництва Чернівецької обласної військової адміністрації (м. 

Чернівці, Україна);  
61. Ротар Наталія Юріївна – доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного 

управління Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича (м. Чернівці, Україна);  
62. Рошка Людмила Ашурівна – доктор політичних наук, доцент, професор  Молдавського державного 

університету  (Кишинів, Республіка Молдова);   
63. Сабадаш Наталія Володимирівна – начальник  управління у справах сім’ї та молоді департаменту 

соціальної політики Чернівецької міської ради (м. Чернівці, Україна); 
64. Сака Денис Васильович – спеціаліст  з публічних закупівель Ванчиковецької сільської ради 

Чернівецької області;  
65. Сич Олександр Максимович – доктор політичних наук,  голова Івано-Франківської обласної ради 

(м. Івано-Франківськ, Україна); 
66. Сігаєва Тетяна  Геннадіївна – в. о. директора Агенції розвитку Вугледара; (м. Вугледар Донецька 

обл., Україна);  
67. Скрипкару Василь Васильович – міський  голова Герцаївської територіальної громади Чернівецької 

області (м.Герца, Чернівецька обл., Україна);  
68. Соколюк Валентин Іванович – заступник голови Хмельницької обласної ради (м. Хмельницьк, 

Україна); 
69. Стенкулеску Ірина Лоредана – генеральний консул Румунії в Чернівцях (м.Чернівці, Україна); 

70. Сторощук Богдан Дмитрович – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, 

менеджменту і адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (м. Чернівці, Україна);  

71. Сторощук Наталія Миколаївна – вчитель  вищої категорії, вчитель-методист Чернівецького ліцею  

медичного профілю №3 (м. Чернівці, Україна);   

72.   Сторощук Христина Богданівна – cтудентка  Буковинського державного медичного   

університету (м. Чернівці, Україна);  

73. Теркіла Анка Маріана – начальник Сібіуського бюро Територіального центру  з постійної 

підготовки для публічної адміністрації  Національного інституту адміністрації (м. Сібіу, Румунія); 
74. Тертичка Валерій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор Києво-

Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича Національного університету «Києво-

Могилянська академія» (Київ, Україна);   
75. Унгуряну Дануц – доктор, науковий співробітник Національного інституту економічних досліджень 

«Костін  Кіріцеску» Румунської академії [наук], директор Центру гірської економіки CEMONT, 
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директор Національного агентства гірських територій, Дирекція навчально-інноваційного центру 

розвитку в Карпатах - CEFIDEC – (Ватра Дорней, Румунія);  
76. Фісанов Володимир Петрович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри 

міжнародної інформації  Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(м.Чернівці, Україна);  
77. Халавка Лілія Василівна – завідувач редакцією відділу моніторингу навчання та комунікацій 

Чернівецького регіонального центру підвищення кваліфікації (м. Чернівці, Україна); 
78. Цимбалюк Наталя Олександрівна – міський голова Новодністровської міської ради (м. 

Новодністровськ, Чернівецька обл., Україна);   

79. Цікул Ірина Василівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та державного 

управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м.Чернівці, 

Україна);  
80. Шотурма Наталія Володимирівна – кандидат  політичних наук, доцент кафедри журналістики 

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, 

Україна);  
81. Юзва Юрій Михайлович – Недобоївський сільський голова Чернівецької області (с. Недобоївці, 

Чернівецька обл. Україна);  

82. Ярмистий Микола Васильович – кандидат наук з державного управління, директор Чернівецького 

регіонального центру підвищення кваліфікації (м. Чернівці, Україна). 
 

 

 

 

 
 


