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Артикова Гульзара — аспірант ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН Ук�
раїни.

Барановський Фелікс — к. п. н., доцент кафедри політології Схід�
ноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Басараб Михайло — аспірант кафедри політології Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.

Бевз Тетяна — д.і.н., головний науковий співробітник Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса.

Беззуб’як Мирослав — к. п. н., ст.н.с. відділу теорії міжнарод�
них відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин
НАН України.

Білошицький Сергій — докторант ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН
України

Бурдяк Віра — д. п. н., професор кафедри політології та державно�
го управління Чернівецького національного університету ім. Ю.Федь�
ковича.

Вакулова Тетяна — аспірант кафедри політичних наук та соціо�
логії Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського

Вербовський Вадим — к. і. н., доцент Луганського національ�
ного університету ім. Т. Шевченка.

Ворона Петро — к. н. держ. упр., доцент кафедри регіонального
управління та місцевого самоврядування ХарРІ НАДУ при Прези�
дентові України.

Гапоненко Віра — к. п. н., доцент кафедри політології МАУП.
Гордієнко Михайло — к. п. н., доцент кафедри філософії та по�

літології Національного університету державної податкової служби
України.

Горло Наталія — к. і. н., старший викладач кафедри політології
Запорізького національного університету.

Гутор Михайло — аспірант Європейського університету.
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ціології ТНУ ім. В.І. Вернадського.
Дем’яненко Борис — докторант ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН Ук�

раїни, декан історичного факультету ДВНЗ Переяслав�Хмель�
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Жданов Ігор — здобувач ІПіЕНД ім.І.Ф.Кураса НАН України.
Зоткін Андрій — к. с. н., н.с. Інституту соціології НАН України
Квітка Ксенія — студентка НАУКМА.
Кирюшко Микола — к. філос. н., пр. н. с. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса

НАН України.
Ковач Леся — к.і.н., м.н.с. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України.
Кононенко Сергій — к. п. н., ст.н.с., зав. відділу Теорії міжнарод�

них відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин
НАН України.

Кривицька Олена — к. і. н., н.с. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН Ук�
раїни.

Лазарєва Валентина — м.н.с. Національного науково�дослідно�
го інституту українознавства МОН України.

Лісничук Олесь — к. п. н., докторант ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса
НАН України.

Ломака Іванна — к. п. н., доцент кафедри політології Прикар�
патського національного університету імені Василя Стефаника.

Макаренко Наталія — к. і. н., н.с. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН
України.

Мандебура Олеся — к.і.н., м.н.с. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН
України.

Медвідь Федір — к.і.н., кафедра політології МАУП.
Меркотан Катерина — к. п. н., головний консультант Українсь�

кого центру політичного менеджменту.
Митко Антоніна — здобувач Волинського національного універ�

ситету ім. Лесі Українки.
Мойсієнко Василь — к. і. н., завідувач кафедри теорії та історії

держави і права Черкаського національного університету ім. Б. Хмель�
ницького.

Молочко Павло — к.п.н., асистент кафедри політології та дер�
жавного управління Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича.

Монолатій Іван — к. і. н., доц. кафедри політології Прикарпатсь�
кого національного університету ім. В. Стефаника.

Оніщенко Ірина — д. п. н., професор .
Панібудьласка Володимир — д.і.н., професор кафедри політич�

них наук Київського національного університету будівництва і архі�
тектури.

Пантелейчук Ірина — к. і. н., докторант НАДУ при Президенто�
ві України.
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Панченко Тетяна — к. п. н., доцент кафедри політології Харківсь�
кого національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Пащенко Віктор — к.п.н. Дніпропетровський національний уні�
верситет.

Перегуда Євген — к. п. н., доцент, зав. кафедри політичних наук
Київського національного університету будівництва і архітектури.

Прилуцька Ольга — аспірант кафедри історії України Черкась�
кого державного технологічного університету.

Редькіна Ганна — к. п. н., старший викладач. Дніпродзержинсь�
кий державний технічний університет.

Розумюк Володимир — к. п. н., ст.н.с. відділу Теорії міжнарод�
них відносин Інституту світової економіки та міжнародних відносин
НАНУ.

Ротар Наталія — д. п. н., професор кафедри політології та
державного управління Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича.

Савойська Світлана — к. і. н., доцент Київського національного
університету будівництва і архітектури.

Сенюшкіна Тетяна — д. н. з держ. упр., професор кафедри полі�
тичних наук і соціології Таврійського національного університету
ім. В.Вернадського.

Соколов В’ячеслав — д.і.н., професор кафедри політології Одесь�
кого державного економічного університету.

Тарасенко Олександр — здобувач Національного інституту про�
блем міжнародної безпеки.

Тітовський М. — студент 4�го курсу Дніпропетровського націо�
нального університету ім. О. Гончара.

Токовенко Олександр — д.п.н., Дніпропетровський національ�
ний університет.

Ханстантинов Віталій — к. ф. н., докторант, доцент. Чорноморсь�
кий державний університет ім. Петра Могили.

Хижняк Дмитро — асистент кафедри політології Одеського дер�
жавного економічного університету.

Яковлєв І. — студент 4�го курсу Дніпропетровського національ�
ного університету ім. О. Гончара Соціально�гуманітарного факуль�
тету.

Щербенко Едуард — к.філос.н., пр.н.с. ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса
НАН України.

Яремчук В’ячеслав — к. і.н., докторант ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса
НАН України.
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