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м. Чернівці, вул. М. Грушевського, 1,  каб. 418         16 травня, 2019        10:00-12:00 

  



ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ (11.00-13.00) 

Питання для обговорення_______________________________________ 
 

1. Переваги та виклики Європейської інтеграції України;  

2. Вплив електоральних процесів в Україні на динаміку європейського поступу країни; 

3. Європейський інструментарій політик Сусідства та програми  Східного Партнерства 

як механізм стимулювання транскордонного співробітництва.   

Модератори_________________________________________________________________________ 
 

 Сергій Гакман – заступник директора Чернівецького регіонального центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 

кандидат історичних наук, доцент; 

 Анатолій Круглашов – завідувач кафедри політології та державного управління,  

директор Науково-дослідницького інституту європейської інтеграції та регіональних 

досліджень Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, доктор 

політичних наук, професор. 

 

Вітальні слова: 

 

 Олег Стецевич – керівник апарату Чернівецької обласної державної адміністрації; 

 Іван Мунтян – голова Чернівецької обласної ради; 

 Олексій Каспрук – Чернівецькій міській голова; 

 Ірина-Лоредана Стенкулеску  – Генеральний консул Румунії у Чернівцях. 

 

Імпульсні виступи: 

 Анатолій Круглашов – завідувач кафедри політології та державного управління,  

директор Науково-дослідницького інституту   європейської інтеграції та регіональних 

досліджень Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, доктор 

політичних наук, професор; 

 Наталія Нечаєва-Юрійчук – доцент кафедри політології та державного управління, 

керівник Лабораторії сучасних етнополітичних досліджень Науково-дослідницького 

інституту   європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича, кандидат історичних наук; 

 Сергій Гакман – заступник директора Чернівецького регіонального центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 

кандидат історичних наук, доцент. 

 

Спікери: 

 Сергій Осачук – старший науковий співробітник Центру буковинознавства при 
Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича,  Почесний консул 

Австрії у Чернівцях, кандидат історичних наук; 



 Володимир Фісанов – завідувач кафедри міжнародної інформації Чернівецького 

національного університету ім. Ю.Федьковича, доктор історичних наук, професор; 

 Богдан Сторощук – доцент кафедри економічної теорії і менеджменту Чернівецького 
національного університету імені Ю.Федьковича, заступник голови громадської ради 

при Чернівецькій облдержадміністрації, кандидат економічних наук; 

 Ігор Баб’юк – заступник голови Чернівецької обласної громадської організації 
«Комітет виборців»; 

 Юрій Юзва – Недобоївській сільський голова (ОТГ) Хотинського району; 

 Сергій Федуняк – професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича, доктор політичних наук; 

 Сергій Бостан – менеджер з моніторингу і оцінки, Південно-Західний хаб, програма 
«U-LEAD з Європою», директор Інституту політичних і геополітичних досліджень, 

кандидат політичних наук; 

 Зіновій Бройде – радник голови Чернівецької облдержадміністрації; директор ДНТЦ 

“Екоресурс”, кандидат технічних наук.  

 

 

 

Вільна дискусія 

Список учасників 

1. Баб’юк Ігор Орестович – заступник голови Чернівецької обласної громадської 

організації «Комітет виборців»; 

2. Білек Оксана Василівна – начальник відділу інформаційної діяльності Чернівецької 

облдержадміністрації; 

3. Бику Василь Миколайович – голова Чернівецького обласного товариства 
румунської культури ім. Міхая Емінеску; 

4. Бостан Сергій Іванович – менеджер з моніторингу і оцінки, Південно-Західний хаб, 

програма «U-LEAD з Європою», директор Інституту політичних і геополітичних 

досліджень, кандидат політичних наук; 

5. Бройде Зіновій Самуїлович – радник голови облдержадміністрації, директор ДНТЦ 

“Екоресурс”, кандидат технічних наук; 

6. Бурдужан Олександр Миколайович – голова правління ГО «Нове суспільство»; 

7. Вітовський Богдан Іванович – начальник управління молоді та спорту Чернівецької 

облдержадміністрації; 

8. Виноградова Раїса Володимирівна – менеджер центрів економічного зростання ОТГ 

Асоціації органів місцевого самоврядування «Агенція розвитку громад Буковини»; 

9. Волощук Олексій Артурович – експерт з розробки та імплементації міжнародних 

проектів, кандидат політичних наук; 

10. Гакман Сергій Михайлович – заступник директора Чернівецького центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів влади, віце-президент 

БФ «Суспільні ресурси та ініціативи», кандидат історичних наук, доцент; 

11. Герман Марин Георгіййович – голова Медіа Центру «БукПресс» 

12. Гріга Віктор Вікторович – начальник відділу з питань охорони культурної 

спадщини, національностей та релігії Управління культури Чернівецької обласної 

державної адміністрації; 

13. Єгоров Володимир Євгенович – начальник сектору міжнародного співробітництва 

управління ДСНС у Чернівецькій області, полковник; 



14. Жебчук Ганна Юріївна – начальник управління міжнародного співробітництва та 

європейської інтеграції Чернівецької обласної державної адміністрації; 

15. Жиряда Марія Леонівна – головний спеціаліст управління міжнародного 

співробітництва та європейської інтеграції Чернівецької обласної державної 

адміністрації; 

16. Житарюк Наталія Вікторівна – заступник начальника Міжрегіонального управління 

Національного агенства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-

Франківській та Тернопільській областях; 

17. Іван Іонел – радник-посланник Генерального консульства Румунії в м. Чернівці; 

18. Каспрук Олексій Павлович – Чернівецькій міській голова. 

19. Колісник Оксана Михайлівна – начальник редакційно-видавничого відділу 

Чернівецького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації;  

20. Лучик Аліна Анатоліївна – начальник відділу європейської та євроатлантичної 

інтеграції управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 

Чернівецької обласної державної адміністрації; 

21. Мосін Ігор Володимирович – проектний менеджер правління Клубу української 

молоді; 

22. Мунтян Іван Миколайович – голова Чернівецької обласної ради; 

23. Нечаєва-Юрійчук Наталія Вікторівна – доцент кафедри політології та державного 

управління Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, кандидат 

історичних наук; 

24. Нос Леся Іванівна – начальник відділу комунікацій з громадськістю Чернівецької 

обласної державної адміністрації; 

25. Осачук Сергій Дмитрович – старший науковий співробітник Центру 

буковинознавства при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича,  

Почесний консул Австрії у Чернівцях, кандидат історичних наук;  

26. Палійчук Оксана Михайлівна – директор Департаменту освіти  і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації, кандидат педагогічних наук; 

27. Поночовна Юлія Сергіївна – методист відділу міжнародних зв’язків, комунікацій та 

моніторингу навчання Чернівецького центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 

28. Прокоп Тарас Ігорович  – радник з питань децентралізації Чернівецького 

відокремленого підрозділу «Центр розвитку місцевого самоврядування»; 

29. Старик Володимир Петрович – голова Товариства «Український народний дім у 

Чернівцях»;  

30. Стенкулєску Ірина Лоредана – Генеральний  консул   Румунії   у м. Чернівці; 

31. Стецевич Олег Іванович – керівник апарату Чернівецької обласної державної 

адміністрації; 

32. Сторощук Богдан Дмитрович – доцент кафедри економічної теорії і менеджменту 

Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, заступник голови 

громадської ради при Чернівецькій облдержадміністрації, кандидат економічних наук; 

33. Струтинський Владислав Євгенович – голова Чернівецького обласного товариства 

польської культури імені Адама Міцкевича; 

34. Ткач Микола Миколайович – начальник відділу взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи Чернівецької обласної державної адміністрації; 



35. Федуняк Сергій Георгійович – професор кафедри міжнародних відносин 

Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича, доктор політичних 

наук; 

36. Філяк Наталія Миколаївна – директор Чернівецької обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. М.Івасюка; 

37. Фісанов Володимир Петрович – завідувач кафедри міжнародної інформації 

Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, доктор історичних 

наук, професор; 

38. Фурдига Володимир Михайлович – начальник відділу з питань туризму 

Чернівецької обласної державної адміністрації; 

39. Цирдя Віра Василівна – начальник відділу організаційної роботи, з питань 

внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату Герцаїської 

райдержадміністрації; 

40. Юзва Юрій Михайлович – Недобоївській сільський голова (ОТГ) Хотинського 

району; 

41. Якимець Артем Сергійович – член ГО «Новоселицька агенція економічного 

розвитку та транскордонної співпраці»; 

 

 

 

 

 

 

    

Регламент роботи семінару: 

10.00 – Початок роботи :  

Тривалість імпульсних доповідей – до 15 хвилин; 

Тривалість виступів в дискусіях – до 7 хвилин; 

Тривалість повторних виступів – до 3 хвилин; 

Вітальне слово – до 5 хв. 

 

 


