
Чернівецький регіональний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій 

НДІ Європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного 

університету ім. Юрія Федьковича 

Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації 

Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії 

 

«Європейський поступ України: проблеми, очікування та подальші перспективи» 
 

 

 
Міжнародна публічна експертна онлайн дискусія 

до Дня Європи 

 

Час проведення: 13.05.2020 р. 14.00-16.00  

 

Питання для обговорення: 

 Європейська інтеграція: нові виклики щодо політико-правового та економічного 

зближення з країнами ЄС; 

 Міжрегіональні та транскордонні інструменти євроінтеграції: здобутки, уроки,  

проблеми та перспективи 

 Розвиток професійних компетентностей публічних службовців як засіб  реалізації 

євроінтеграційного курсу України.   

 

Регламент: 

 Вітальні виступи – до 4 хв. 

 Імпульсні виступи – до 7 хв. 

 Виступи в дискусії – до 5 хв. 

 Виступи у вільній дискусії, з репліками або повторні виступи – до 2 хв.   

 

Модератори:  

 Сергій Гакман – кандидат історичних наук, доцент, заступник директора 

Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій (Чернівці, Україна); 

 Сергій Швидюк – кандидат політичних наук, доцент, докторант Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича; Науково-дослідницький 

інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень (Чернівці, Україна).  

 

  



Вітальне слово: 

 Сергій Осачук – кандидат історичних наук, голова Чернівецької обласної 

державної адміністрації;  

 Інга Маковецька – перший заступник голови Чернівецької обласної ради; 

 Олексій Каспрук – Чернівецький міській голова. 

 

І. Європейська інтеграція: нові виклики щодо політико-правового та економічного 

зближення з країнами ЄС; 

 

Імпульсний виступ:  

 Анатолій Круглашов – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри 

політології та державного управління, директор НДІ європейської інтеграції та 

регіональних досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (Чернівці, Україна); 

 

Виступи в дискусії: 

 

 Валентин Балюк – професор, заступник директора Інституту політичних наук та 

адміністрації Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Люблін, Польща) 

-  baluk@wp.pl  

 

 Даніель Зайберлінг – директор представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні – 

керівник проектів Фонду в Україні, Республіці Молдова та Румунії (Київ, Україна); 

seiberling@hss.de 

 

 Вікторія Гатрич – кандидат політичних наук, директор Департаменту комунікацій 

Чернівецької обласної державної адміністрації (Чернівці, Україна); 

vikahatrych@gmail.com 

 

 Дорін Попеску – доктор філософії, дипломат, голова Асоціації «Casa Mării Negre / 

Black Sea House» (Констанца, Румунія) dorrinul@yahoo.com  

 

 Юлія Сербіна –  експерт з прав людини, громадянського суспільства та гендерних 

питань Консультативної місії ЄС з реформування цивільного сектору безпеки 

(Одеса, Україна); serbinaiuliia@gmail.com 

 

 Лілія Гонюкова – доктор наук з державного управління, професор, завідувачка  

кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин Національної академії 

державного управління при Президентові України (Київ, Україна); 

honiukoval@gmail.com 

 

ІІ. Міжрегіональні та транскордонні інструменти євроінтеграції: здобутки, уроки, 

проблеми та перспективи 

 

Імпульсний виступ:  

 Сергій Гакман – кандидат історичних наук, доцент, заступник директора 

Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій; hakman61@gmail.com 
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Виступи в дискусії: 

 Василь Кифяк – доктор економічних наук, професор, заступник директора з 

наукової роботи Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

(Чернівці, Україна) tourbuc@ukr.net 

 Ігор Кожокару – експерт Брашовської агенції сталого розвитку (Брашов, Румунія) 

iiddcojocaru@gmail.com  

 Сергій Бостан – кандидат політичних наук, директор Інституту політичних і 

геополітичних досліджень; асистент кафедри міжнародних відносин Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича (Чернівці, Україна); 

sergii.bostan1987@gmail.com 

 Віталій Гуменний – заступник голови Глибоцької районної ради (Глибока, 

Чернівецька область, Україна) gww77733@gmail.com  

 Ігор Баб’юк – директор Буковинського центру виборчих технологій, голова 

Громадської ради при Чернівецькій обласній державній адміністрації (Чернівці, 

Україна); monru@ukr.net, ihor17ihor@gmail.com 

 

ІІІ. Розвиток професійних компетентностей публічних службовців як засіб  

реалізації євроінтеграційного курсу України.   

 

Імпульсний виступ:  

 Микола Ярмистий – кандидат наук з державного управління, директор 

Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ та організацій (Чернівці, Україна); 

 

Виступи в дискусії: 

 Денуц Унгуряну – доктор, радник Агенції гірських регіонів (Ватра Дорней, 

Румунія) danut_u@yahoo.com 

 Тетяна Литвиненко – директор Волинського центру перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (Луцьк, Україна); 

t.litv33@gmail.com 

 Христина Марчук – заступник директора Департаменту – начальник управління з 

питань децентралізації та розвитку місцевого самоврядування Департаменту 

регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (Чернівці, 

Україна) deccvoda@gmail.com 

 Наталія Ротар – доктор політичних наук, професор кафедри політології та 

державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (Чернівці, Україна); 

 

Вільна дискусія, репліки, уточнення 
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Учасники: 
 Антоняк Денис Ярославович – в.о. начальника управління інфраструктури 

Чернівецької обласної державної адміністрації (Чернівці, Україна); Upri-

oda@ukr.net. infraodacv@gmail.com 

 Баб’юк Ігор Орестович – директор Буковинського центру виборчих технологій 

(Чернівці, Україна); monru@ukr.net, ihor17ihor@gmail.com 

 Бабій Ірина Іванівна – головний спеціаліст юридичного відділу апарату 

Чернівецької обласної державної адміністрації (Чернівці, Україна); 

1975iryna@gmail.com 

 Балюк Валентин – професор, заступник директора Інституту політичних наук та 

адміністрації Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні (Люблін, Польща) -

baluk@wp.pl  

 Білоножко Сергій Борисович – головний спеціаліст Департаменту 

агропромислового розвитку (Чернівці, Україна) sergio.bilonojko@gmail.com 

 Блажевська Євгенія Валеріївна – радник голови Чернівецької обласної державної 

адміністрації (Чернівці, Україна) janecutest@gmail.com 

 Бостан Сергій Іванович – кандидат політичних наук директор Інституту 

політичних і геополітичних досліджень; асистент кафедри міжнародних відносин 

Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (Чернівці, Україна); 

sergii.bostan1987@gmail.com 

 Бурдяк Віра Іванівна – доктор політичних наук, професор кафедри політології та 

державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича; Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та 

регіональних досліджень  ( Чернівці, Україна); v.burdjak@chnu.edu.ua 

 Бурейко Надія Миколаївна – кандидат політичних наук, рада зовнішньої політики 

«Українська призма» nadia.bureiko@gmail.com 

 Ватаманюк Олег Анатолійович – координатор проектів Фонду Ганса Зайделя в 

Україні (Київ, Україна); vatamaniuk@hss.de 

 Гакман Сергій Михайлович – кандидат історичних наук, доцент, заступник 

директора Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (Чернівці, 

Україна); hakman61@gmail.com 

 Гатрич Вікторія Русланівна  – кандидат політичних наук, директор Департаменту 

комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації (Чернівці, Україна); 

vikahatrych@gmail.com 

 Герман Марін Георгійович – кандидат політичних наук, директор ГО Медіа Центр 

БукПресс, (Чернівці, Україна); maringherman2014@gmail.com 

 Гонюкова Лілія Василівна – доктор наук з державного управління, професор, 

завідувачка  кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин 

Національної академії державного управління при Президентові України (Київ, 

Україна); honiukoval@gmail.com 

 Грицку-Андрієш Юлія Петрівна – кандидат економічних наук, експерт програми 

«U-LEAD з Європою» (Чернівці, Україна); hrytsku@gmail.com 

 Грищенко Альбіна Віталіївна – заступник директора Чернівецького регіонального 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій (Чернівці, Україна);  albina.gryshchenko0812@gmail.com 

 Гуйтор Микола Миколайович– кандидат політичних наук, доцент кафедри 

політології та державного управління  Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича; Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та 

регіональних досліджень (Чернівці, Україна);  m.guytor@chnu.edu.ua 
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 Гуменний Віталій Васильович – заступник голови Глибоцької районної ради 

(Глибока, Чернівецька область, Україна) gww77733@gmail.com 

 Житарюк Наталія Вікторівна – заступник начальника Міжрегіонального 

управління Національного агентства України з питань державної служби у 

Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях (Чернівці, Україна); 

natalia.zhutariyk@gmail.com 

 Зайберлінг Даніель – директор представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні – 

керівник проектів Фонду в Україні, Республіці Молдова та Румунії (Київ, Україна);  

 Карлійчук Віталіна Георгіївна –головний спеціаліст відділу міжнародної 

технічної допомоги управління міжнародної співпраці Департаменту комунікацій 

Чернівецької обласної державної адміністрації (Чернівці, Україна) 

vitalinakarliichuk@gmail.com 

 Каспрук Олексій Павлович – Чернівецький міській голова. 

 Кифяк Василь Федорович – доктор економічних наук, професор, заступник 

директора з наукової роботи Чернівецького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ (Чернівці, Україна) tourbuc@ukr.net 

 Кожокару Ігор – експерт Брашовської агенції сталого розвитку (Брашов, Румунія) 

iiddcojocaru@gmail.com  

 Круглашов Анатолій Миколайович – доктор політичних наук, професор, 

завідувач кафедри політології та державного управління, директор Науково-

дослідницького інституту Європейської інтеграції та регіональних досліджень 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, 

Україна); akruglas@gmail.com 

 Кубай Інна Михайлівна –  кандидат історичних наук, заступник 

директора Департаменту – начальник управління освіти і науки Чернівецької 

обласної державної адміністрації (Чернівці, Україна); innakubay84@gmail.com 

 Литвиненко Тетяна Миколаївна – директор Волинського центру перепідготовки 

та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (Луцьк, Україна); 

t.litv33@gmail.com 

 Маковей Тетяна Віталіївна – методист Чернівецького регіонального центру 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій 

(Чернівці, Україна); benjetowert@gmail.com 

 Маковецька Інга Степанівна – перший заступник голови Чернівецької обласної 

ради; 

 Максимова Олена Ігорівна – заступник директора представництва Фонду Ганса 

Зайделя в Україні – керівник проектів Фонду в Україні; maksimova@hss.de 

 Малько Неля Борисівна – виконавчий директор Асоціація органів місцевого 

самоврядування Чернівецької області «Агенція розвитку громад Буковини» 

(Чернівці, Україна); malko2005@ukr.net 

 Манастирський Юрій Вікторович – завідувач сектору з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату Чернівецької обласної державної адміністрації 

(Чернівці, Україна); manastirskiu@gmail.com 

 Марчук Христина Василівна – заступник директора Департаменту – начальник 

управління з питань децентралізації та розвитку місцевого самоврядування 

Департаменту регіонального розвитку  Чернівецької обласної державної 

адміністрації (Чернівці, Україна) deccvoda@gmail.com 

 Масіян Наталія Богданівна – начальник управління міжнародної співпраці 

Департаменту комунікації Чернівецької обласної державної адміністрації (Чернівці, 

Україна); natalia.masijan@gmail.com 
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 Мельничук Яна Станіславівна – начальник відділу Чернівецького регіонального 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій (Чернівці, Україна); yanakmel@gmail.com 

 Молочко Павло Олександрович – кандидат політичних наук, доцент кафедри 

політології та державного управління  Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича; Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та 

регіональних досліджень (Чернівці, Україна);  p.molochko@chnu.edu.ua 

 Недокус Ігор Степанович – кандидат політичних наук, доцент кафедри політології 

та державного управління  Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича; Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та 

регіональних досліджень (Чернівці, Україна);  i.nedokus@chnu.edu.ua 

 Нечаєва-Юрійчук Наталія Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент 

кафедри політології та державного управління Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; Науково-дослідницький інститут 

Європейської інтеграції та регіональних досліджень (Чернівці, Україна); 

nataliyany77@gmail.com 

 Нікорич Марія Іллінічна – Новоселицький міській голова (Новоселиця, 

Чернівецька область, Україна) novmeria@gmail.com,  0504345604 

 Осачук Сергій Дмитрович – кандидат історичних наук, голова Чернівецької 

обласної державної адміністрації; 

 Остафійчук Петро Радулович – Старововчинецький сільський голова (Старий 

Вовчинець, Глибоцький р-н, Чернівецька область, Україна); 

sil_radastvovchinec@ukr.net 

 Панчук Петро Володимирович – голова Глибоцької районної ради (Глибока, 

Чернівецька область, Україна) petropanchuk@ukr.net 

 Погодін Олександр Едуардович – начальник управління молоді та спорту ОДА 

(Чернівці, Україна) pogodin89alex@gmail.com 

 Попеску Дорін – доктор філософії, дипломат, голова Асоціації «Casa Mării Negre / 

Black Sea House» (Констанца, Румунія) dorrinul@yahoo.com 

 Процюк Марія Василівна – кандидат політичних наук, головний спеціаліст відділу 

партнерства і протоколу управління міжнародної співпраці Департаменту 

комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації (Чернівці, Україна) 

marichka.protsyuk@gmail.com; 

 Равлик Ірина Олександрівна – кандидат політичних наук, асистент кафедри 

політології та державного управління  Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича; Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та 

регіональних досліджень (Чернівці, Україна);  i.ravlyk@chnu.edu.ua 

 Романишин Микола Романович – начальник відділу міжнародної технічної 

допомоги управління міжнародної співпраці Департаменту комунікацій 

Чернівецької обласної державної адміністрації (Чернівці, Україна) 

zed_oda_cv@ukr.net 

 Ротар Наталія Юріївна – доктор політичних наук, професор кафедри політології 

та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича; заступник директора Науково-дослідницького інституту Європейської 

інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна); nata_rotar@ukr.net 

 Сабецька Ольга Іванівна – провідний консультант відділу міжнародної технічної 

допомоги управління міжнародної співпраці Департаменту комунікацій 

Чернівецької обласної державної адміністрації (Чернівці, Україна); 

olgasabecka@gmail.com 
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 Сербіна Юлія Володимирівна – експерт з прав людини, громадянського 

суспільства та гендерних питань Консультативної місії ЄС з реформування 

цивільного сектору безпеки (Київ, Україна); serbinaiuliia@gmail.com 

 Сторощук Богдан Дмитрович – кандидат економічних наук, доцент кафедри 

економічної теорії, менеджменту та адміністрування Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, Україна); storbd@gmail.com  

 Сухолиткий Михайло Дмитрович – головний спеціаліст Департаменту 

агропромислового розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації 

(Чернівці, Україна); sergio.bilonojko@gmail.com 

 Унгуряну Денуц – доктор, радник Агенції гірських регіонів (Ватра Дорней, 

Румунія); danut_u@yahoo.com 

 Федуняк Сергій Георгійович – доктор політичних наук, професор кафедри 

міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (Чернівці, Україна); sfedunyak@yahoo.com 

 Филипчук Оксана Іванівна – начальник управління культури Чернівецької 

обласної державної адміністрації (Чернівці, Україна); filiamf13@gmail.com 

 Фісанов Володимир Петрович – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри міжнародної інформації  Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (Чернівці, Україна); vfisanov@gmail.com 

 Халавка Тарас Богданович – секретар товариства «Український народний дім у 

Чернівцях» (Чернівці, Україна); taras-xal@ukr.net 

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

державного управління  Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича; Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та 

регіональних досліджень (Чернівці, Україна); i.cikul@chnu.edu.ua 

 Чебан Зоя  Вікторівна – провідний спеціаліст відділу фізичної культури та спорту 

управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації 

(Чернівці, Україна); chebanzoya@gmail.com 

 Шарагова Тетяна Михайлівна – заступник начальника управління культури 

Чернівецької обласної державної адміністрації (Чернівці, Україна); 

t.sharagova@ukr.net 

 Швидюк Сергій Мирославович – кандидат політичних наук, доцент кафедри 

політології та державного управління  Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича; Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та 

регіональних досліджень (Чернівці, Україна);  sershvyd@gmail.com 

 Ярмистий Микола Васильович – кандидат наук з державного управління, 

директор Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ та організацій (Чернівці, Україна). 

jarmustyi@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:danut_u@yahoo.com
mailto:vfisanov@gmail.com
mailto:i.cikul@chnu.edu.ua
mailto:sershvyd@gmail.com

