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СПІКЕРИ 

Вінета Кляйне (Естонія), директорка Центру інформації і 
документації НАТО.  

 
Світлана Ротаєнко, співробіниця Центру інформації і 
документації НАТО з 2003 р. 
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Станіслав Шевчук, Голова Конституційного Суду України 
(2018-2019). Суддя  Конституційного Суду України (2014-
2019), доктор юридичних наук, професор кафедри 
загальнотеоретичних та державно-правових наук 
правничого факультету Національного Університету 
«Києво-Могилянська Академія» 

В минулому експерт з правових питань Місії ООН у 
Республіці Таджикистан, Світового Банку та Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні, суддя Європейського суду з прав 
людини ad hoc від України. Засновник Асоціації правників 
України, член Української асоціації міжнародного права. 
У березні 2014 р. Верховною Радою України призначений 
суддею Конституційного Суду України. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Павло Гай-Нижник, заступник директора Науково-
дослідного інституту українознавства МОН України,  
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 доктор історичних наук, академік Академії політичних наук, 

громадсько-політичний діяч 

 

Євген Магда, директор Інституту світової політики, 
політолог, історик, журналіст, доцент НТУУ КПІ імені Ігоря 
Сікорського 

  

 

 

 

 

 

Ігор Тодоров, член викладацького складу наукового 
проєкту, доктор історичних наук, професор Ужгородського 
національного університету, директор науково-
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інформаційного Центру міжнародної безпеки та 
євроатлантичної інтеграції УжНУ, заступник голови 
координаційної ради Громадської ліги «Україна-НАТО». 

 

 День 2 (17.02.2022)  

Євроатлантична стратегія України як модель безпеки  
Сергій Джердж, голова Координаційної ради Громадської 
ліги «Україна-НАТО» 

 

 



Юрій Теміров, декан факультету історії та міжнародних 
відносин Донецького національного університету імені 
Василя Стуса, доцент кафедри міжнародних відносин і 
зовнішньої політики ДонНУ, експерт з питань міжнародної 
безпеки 

 

 

Ігор Чернов (Росія), координатор проекту 
«Інформаційний центр міжнародної безпеки – ICIS 
GROUP», Волгоград 

 
 

 

 
 
 
 

 



Олег Чубук, Начальник прес-центру — прес-секретар 
Командування ВМС ЗС України (2010-2017) старший 
викладач кафедри журналістики, заступник декана 
факультету журналістики Национального университета 
«Одесская юридическая академия», заступник головного 
редактора ТРК БРИЗ ВМС України  

 
 

 День 3 (18.02.2022)  

Олексій Гарань,  науковий директор Фонду "Демократичні 
ініціативи" імені Ілька Кучеріва, доктор історичних 
наук, професор кафедри політології Києво-Могилянської 
академії 
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Вадим Трюхан,  голова правління ГО «Європейський Рух 
України», директор Координаційного бюро європейської та 
євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів 
(2008-2010) 

 

Сергій Федуняк, професор кафедри міжнародних відносин 
Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича, доктор політичних наук, експерт з питань 
міжнародної безпеки 
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Олександр Кучик, заступник директора Центру 
міжнародної безпеки та партнерства, доцент кафедри 
міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського 
національного університету, експерт з питань міжнародної 
безпеки 

 

 

  

 


