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Ганна Гопко 
Народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради 

України у закордонних справах 

Ганна Гопко отримала ступінь магістра в галузі міжнародної журналістики у 

Львівському університеті і брала участь у лідерській програмі у Школі 

громадської охорони здоров’я імені Джона Хопкінса. Має докторську ступінь в 

області соціальних комунікацій Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Пані Гопко брала участь в навчальних програмах екологічної 

журналістики в Україні і працювала в якості заступника директора Регіонального 

центру захисту "Life", що є партнером Ініціативи Блумберга. У 2012 році Ганна 

Гопко стала членом Ради піклувальників Національної дитячої спеціалізованої 

лікарні Охматдит. Після Революції Гідності 2014 року разом з іншими активістами 

громадського сектору Євромайдану співзаснувала «Реанімаційний пакет 

реформ». Пані Гопко увійшла до парламенту у складі партії «Самопоміч», з 2015 

року позафракційна. Вона також є членом виконавчого комітету реформ 

Національної ради реформ та Центру дій по боротьбі з корупцією. 

 

 
 

 
 

Габріеле Бауманн 
Директор Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні 

Габріеле Бауманн вивчала слов’янську філологію та східноєвропейську історію в 

університетах в Берліні, Москві, Відні та Мюнхені. У 1987 р. отримала ступінь 

магістра. З 1987 по 2000 р. працювала перекладачем та керівником проектів у 

різноманітних організаціях та отримала багаторічний досвід роботи закордоном 

у Білорусії, Росії, Узбекистані та Індонезії. Роботу у Фонді Конрада Аденауера пані 

Бауманн розпочала у 1994р. З 2000 по 2005 вона очолювала Представництво 

Фонду Конрада Аденауера у Санкт-Петербурзі та була вповноваженою Фонду у 

північно-західному регіоні Росії. Після цього Габріеле Бауманн працювала у 

центральному офісі Фонду Конрада Аденауера у Берліні на посаді керівника 

підрозділу «Центральна та Східна Європа» (2005-2008), а потім керівником 

Управління програм у Німеччині (2008-2012). З червня 2012 пані Бауманн 

очолила Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. 



 
 

 
 

Михайло Гончар  
Президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» 

Отримав вищу освіту у  Києві, в Інституті інженерів цивільної авіації (зараз – 

Національний Авіаційний Університет). Має більш ніж 30-річний досвід 

професійної діяльності, включаючи державну службу в системі Ради 

національної безпеки та оборони України (РНБОУ) та наукову роботу в 

Національному інституті стратегічних досліджень і Національному інституті 

проблем міжнародної безпеки України.  

Тематика досліджень охоплює наступні напрямки: міжнародні енергетичні та 

безпекові відносини, енергетична безпека, нафтогазовий сектор, реформування 

енергетичного сектору України, глобальні енергетичні ринки.  

Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій, в тому числі в якості 

експерта для Європейської Комісії і НАТО.   

 
 

  

Геннадій Максак  
Національний координатор Української національної платформи 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства 

Геннадій Максак вивчав економіку в Чернігівському державному інституті 

економіки та менеджменту та політичні науки в Центрі східноєвропейських студій 

Варшавського університету. 

З 2006 по 2015 рік був президентом Поліського фонду міжнародних та 

регіональних досліджень, неурядового аналітичного центру, мета якого - сприяти 

створенню громадянського суспільства шляхом підтримки демократичних 

процесів трансформації та економічних реформ в Україні. 

Протягом 2012-2014, 2017-2019 рр. пан Максак був членом Керівного комітету 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, а останні два з 

половиною роки виконував обов’язки Національного координатора Української 

національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства. 

Геннадій Максак очолює Раду зовнішньої політики «Українська призма» - 

неурядовий  аналітичний центр,  що спеціалізується на зовнішній політиці, 

міжнародних відносинах  та громадській дипломатії. 

 

Панель 1 

10 років Східного партнерства: від початкової ідеї до 

«20 досягнень»  



 
 

 

Борис Тарасюк 
Депутат Верховної Ради України, Співголова Парламентської 

асамблеї EURONEST  

Борис Тарасюк вивчав міжнародні відносини і право в університеті імені Тараса 

Шевченка у Києві (Україна). Він має багаторічний досвід роботи в якості 

українського дипломата завдяки своїй кар'єрі в Міністерстві закордонних справ 

України та Посла України в Бельгії, Нідерландах і Люксембурзі. Він був також 

главою місії України в НАТО. У 2001 році ним було засновано Інститут Євро-

Атлантичної співпраці. Пан Тарасюк почав свою політичну кар'єру в 2002 році в 

якості члена парламенту від «Нашої України», де він займав пост Голови Комітету 

з питань європейської інтеграції. У період з 1998-2000, 2005-2006, 2006-2007 він 

був Міністром закордонних справ України. Сьогодні пан Тарасюк є депутатом 

Верховної Ради України, заступником голови Комітету ВРУ у закордонних 

справах, співголовою Парламентської асамблеї  EURONEST.  

 

 

Штефан Фюле  
Єврокомісар з питань розширення та Європейської політики 

сусідства  (2010-2014) 

Працював першим секретарем Постійної делегації Чеської Республіки в ООН в 

Нью-Йорку з 1990 по 1995 рік. Наступним його призначенням була посада  

директора департаменту Організації Об'єднаних Націй у 1995-1996 рр., потім, з 

1996 по 1998 р., був призначений директором департаменту безпекової політики 

МЗС. З 1998 по 2001 рік Штефан Фюле був послом Чехії в Литві, виконуючи 

функцію контактного пункту НАТО. У 2000 році був призначений першим 

заступником міністра оборони, а в 2003 році повернувся до дипломатичної 

роботи. Пан Фюле був послом Чехії в Сполученому Королівстві з 2003 по 2005 

рік, а потім – з 2005 по 2009 рік - призначений Постійним представником Чеської 

Республіки в НАТО.  Працював міністром у справах Європи під час чеського 

головування в Європейському Союзі у 2009 році.  З лютого 2010 року до жовтня 

2014 року працював Європейським комісаром з питань розширення та політики 

сусідства. Після закінчення його мандату в Європейській Комісії повернувся до 

Міністерства закордонних справ, де працював Спеціальним посланником для 

ОБСЄ та Західних Балкан до жовтня 2017 року. 

З листопада 2017 року працював у компанії CEFC Group (Europe), був членом 

наглядової ради.  У 2018 році був призначений головою адміністративної ради 

Чеської палати співробітництва Китаю в Празі. 

 

 



 
 

 
 

Ян Хофмокл 

Посол з особливих доручень, спеціальний посланник з питань 

Східного партнерства, Міністерство закордонних справ Польщі   

Ян Хофмокл був призначений на свою теперішню посаду директора Східного 

Департаменту Міністерства закордонних справ Польщі у травні 2018 року. До 

цього він два роки (з травня 2016 р.) працював заступником директора цього 

департаменту, Уповноваженим Міністра з питань Східного партнерства. У 2012-

2016 рр. Ян Хофмокл працював у Міністерстві закордонних справ заступником 

директора Відділу розвитку співпраці, а також головою підрозділу у Відділі 

розвитку співпраці.  

До роботи в польському МЗС у кар’єрному списку Яна Хофмокла – посади в 

Європейській комісії, де він працював як член команди, відповідальної за 

розвиток відносин з Ліваном в Департаменті Близького Сходу Генерального 

директорату ЄС з питань зовнішніх відносин. Окрім того, в період Головування 

Польщі в Раді ЄС Ян Хофмокл працював в Канцелярії Прем’єр-міністра 

Республіки Польща (ЄСЗД, 2011-2012).  Два магістерські дипломи Ян Хофмокл 

отримав у Варшавському університеті (за спеціальностями «французька 

література і критика», 2001, та «Європейська інтеграція», 2002). Окрім того, пан 

Хофмокл отримав ступінь магістра в Коледжі Європи (спеціальність «європейське 

державне управління», 2003). 

 

 

  

 

Ольга Стефанішина 
Директор Урядового офісу координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів України 

Теперішню посаду займає з березня 2017 року, а до цього з квітня 2016 до 

лютого 2017 року Ольга Стефанішина працювала на посаді заступника керівника 

Служби Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції України. Розпочала свою кар’єру юрисконсультом, а з жовтня 2007 

року працювала в Міністерстві юстиції України як спеціаліст І категорії відділу 

організації та планування роботи з адаптації управління правового забезпечення 

європейської інтеграції Державного департаменту з питань адаптації 

законодавства. У департаменті на різних посадах працювала до квітня 2016 року. 

За освітою – юрист-міжнародник та фінансист, у 2008-му році отримала ступінь 

магістра у Київському національному університеті ім.Т.Шевченка за фахом 

«міжнародне право», перекладач з англійської мови. У 2016-му році здобула 

кваліфікацію спеціаліста з фінансів і кредиту в Одеському національному 

економічному університеті. 

 



 

 

Хав’єр Фуентес-Леха  
Керівник групи Східного партнерства, Департамент Східного 

партнерства, регіонального співробітництва та ОБСЄ, Європейська 

служба зовнішньої дії (ЄС) 

Хав’єр Фуентес-Леха працює в Департаменті Східного партнерства, регіонального 

співробітництва та ОБСЄ, Європейської служби зовнішньої дії з 2015 року. Будучи 

керівником групи, він відповідає за координацію чотирьох ключових напрямків 

Східного партнерства – врядування, економічний розвиток, взаємозв’язок та 

контакти між людьми - це завдання виконується в тісній співпраці з відповідними 

генеральними директоратами Європейської комісії та різними стейкхолдерами. 

Пан Фуентес був напряму залучений у 2017 році до підготовки Саміту Східного 

партнерства у Брюсселі та брав участь в розробці порядку денного «20-ти 

досягнень Східного партнерства до 2020 р.». До цього  Хав’єр Фуентес-Леха 

працював в Департаменті з питань Америки Європейської служби зовнішньої дії 

та відповідав за координацію європейських регіональних політик стосовно 

спільноти Латинської Америки та Карибських держав. До роботи в  Європейської 

служби зовнішньої дії працював постійним представником Іспанії в ЄС в період 

головування Іспанії в Раді Європейського Союзу у 2010 році та займався 

питаннями Західних Балкан. Пан Фуентес – кар’єрний дипломат Міністерства 

закордонних справ, Європейського союзу та співпраці Іспанії.  

 
 

 

Олександр Сушко  
Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» 

Олександр Сушко отримав науковий ступінь кандидата політичних наук у сфері 

міжнародних відносин в Інституті світової економіки та міжнародних відносин 

НАНУ в 1998 р. Починаючи з 1998 року, активно працював над громадським 

моніторингом імплементації демократичних норм в Україні. З 1999 по 2000 рр. 

працював координатором моніторингової програми Центру миру, конверсії та 

зовнішньої політики України, з 2000 по 2006 рр. займав посаду політичного 

аналітика та виконував обов'язки директора Центру. Олександр Сушко є 

науковим директором Інституту Євро-Атлантичного співробітництва з 2006 року 

та асоційованим експертом Громадської ініціативи «Європа без бар’єрів» з 2007 

р.  У 2012 пана Сушка призначено Національним координатором Української 

національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства.  Олександр Сушко є знаним в Україні та за кордоном аналітиком 

процесів європейської інтеграції, відносин Україна-ЄС, Україна-НАТО, оглядачем 

зовнішньої, внутрішньої та безпекової політики України. З 2011 по 2017 роки пан 

Сушко виконує обов’язки голови Правління Міжнародного фонду 

«Відродження», будучи призначеним виконавчим директором Фонду у 2018 

році.  

 



 
 

 
 

 

Модератор: Віталій Мартинюк 

Виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія XXI», Київ 

Віталій Мартинюк - виконавчий директор та керівник міжнародних програм 

Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI» (Київ, Україна). Закінчив Інститут 

міжнародних відносин Київського міжнародного університету за спеціальністю 

«Міжнародні відносини». Працював експертом з питань зовнішньої політики, 

регіональної та міжнародної безпеки в неурядових, державних і приватних 

організаціях, працював заступником директора з міжнародних справ 

Міжнародного інституту гуманітарних технологій, першим секретарем (з 

політичних питань) Посольства України в Сербії та аналітиком з питань 

зовнішньої та безпекової політики в УНЦПД. Автор низки аналітичних статей про 

трансформацію НАТО, європейську та євроатлантичну інтеграцію України, 

регіональну та енергетичну безпеку, відносини України з міжнародними 

організаціями та балканськими країнами. 

 

 

 

 

 

 

Права людини у Східному партнерстві: справа 

бранців Кремля 

 

 

Ольга Скрипник 

Координатор, Кримська правозахисна група, Україна 

Ольга Скрипник - кримська правозахисниця, яка в 2014 році була вимушена 

залишити Крим. 

У 2008 році вона заснувала неурядову організацію «Альменда» для забезпечення 

громадянської освіти, надання правової допомоги та сприяння обговоренню 

прав людини. Через три роки, у 2011 році, вона заснувала «Центр громадянської 

освіти «Альменда». Ольга Скрипник також працювала старшим викладачем 

Кримського гуманітарного університету в Ялті. 

Після анексії Криму вона взяла участь у створенні кримської польової місії з прав 

людини і після її закриття заснувала Кримську правозахисну групу, 

координатором якої є на даний час. 

Кримська правозахисна група орієнтована на підтримку громадянського 

суспільства у Криму та сприяння дотриманню та захисту прав людини шляхом 

підвищення уваги до цих питань та підтримки українських політичних в'язнів. 

 

 



 

Панель 2 

Обговорюючи Status Quo Східного партнерства через 

призму Індексу СхП: апроксимація та зв'язок   
 

 
 

Джефф Ловітт 

Голова, New Diplomacy 

На початку своєї кар'єри наприкінці 80-х і 90-х років Джефф Ловітт працював 

журналістом у кількох британських і міжнародних газетах. З 2000 по 2005 рік він 

був директором з комунікацій в секретаріаті Transparency International. 

Ловітт має великий досвід управління міжнародними мережами громадянського 

суспільства, виконуючи функції виконавчого директора мережі аналітичних 

центрів PASOS з 2005 по 2015 рр., що охоплює Європу та Центральну Азію. У 

2012 та 2014 роках він був співголовою Форуму громадянського суспільства 

Східного партнерства, а у 2015 та 2017 роках був членом Консультативної групи з 

питань свободи медіа у країнах Східного партнерства. Джефф Ловітт також був 

редактором двох досліджень Ради Європи з питань участі громадян у прийнятті 

політичних рішень у країнах Східного партнерства у 2016 та 2017 роках. 

 

 

 
 

Вероніка Мовчан  
Директорка з наукової роботи  Інституту економічних досліджень 

та політичних консультацій 

Основні наукові інтереси: сфера торговельної політики, в тому числі, питання 

СОТ та ЄС, регіональна інтеграція, нетарифні заходи, кількісна оцінка інструментів 

торговельної політики та моделювання змін у політиці, включаючи CGE-

моделювання. Працювала науковим співробітником в Стенфордському 

університеті (США) і в Німецькому інституті економічного аналізу (DIW-Berlin, 

Німеччина). Працювала консультантом у представництві Світового банку в Києві 

та Гарвардському інституті міжнародного розвитку (Україна). Закінчила 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» / EERC (магістр з 

економічної теорії, диплом з відзнакою). Закінчила аспірантуру Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». Спеціалізація: економічне 

моделювання.  

 



 
 

 
 

Вільфрід Їльге 

Науковий співробітник програми з вивчення Росії, Центральної і 

Східної Європи та Центральної Азії в Центрі Роберта Боша, 

Німецької ради зовнішньої політики (ФРН) 

Вільфрід Їльге вивчав східноєвропейську історію, слов'янські науки та економіку 

в Університеті ім. Йоханнеса Гутенберга в Майнці. 

З 2005 року є співзасновником та членом правління німецько-українського 

форуму громадянського суспільства „Київський діалог”. У 2014 році був членом 

експертної групи зі східноєвропейської політики, розробляючи рекомендації для 

Німеччини щодо зовнішньої політики щодо України та Східної Європи. 

У 2015 році Вільфрід Їльге став асоційованим науковим співробітником в «Центрі 

управління та культури в Європі» університету Санкт-Галлена, а з березня 2016 

року працює в програмі «Росія, Східна Європа та Центральна Азія» в Центрі 

Роберта Боша по Центральній та Східній Європі Німецької ради з міжнародних 

відносин. 

Його дослідницька робота в кількох університетах і науково-дослідних інститутах 

зосереджена на німецько-європейсько-українських відносинах щодо інтеграції в 

ЄС та політиці сусідства, а також зовнішньополітичних аспектах українсько-

російської кризи. 

 

 

 

 

 

 

Панель 3  

Співробітництво у Східному партнерстві на сьогодні – 

досвід країн СхП  
 

 
 

Борис Навасардян 

Єреванський прес-клуб (Вірменія) 

Борис Навасардян вивчав журналістику в Ростовському державному 

університеті. Свій кар’єрний шлях розпочав кореспондентом газети 

«Комсомолець» в Єревані у 1979 році.  

На початку 1990-х років працював заступником головного редактора 

російськомовної версії газети «Hayastani Hanrapetutiun» («Республіка Вірменія») і 

головним редактором газети «Зеркало» в Єревані. 

З моменту заснування у 1995 році він є президентом Єреванського прес-клубу, 

неприбуткової організації, що представляє собою об’єднання журналістів, 

видавництв, представників ЗМІ та експертів, незалежно від політичних 

уподобань. Це об'єднання журналістів було першим у Вірменії. 

З 2000 року Навасардян також є співголовою Міжнародної асоціації журналістів 

«Південний Кавказ». 

 



 
 

 
 

Зія Гулієв 

CIVICUS: Світовий альянс для участі громадян (Азербайджан)  

Зія Гулієв вивчав право та міжнародне право з прав людини в Бакинському 

державному університеті та в Ессекському університеті, отримавши диплом 

маістра з права у 2015 році.  

Працював радником з правових питань з 2006 по 2013 рр. в рамках чотирьох 

проектів, пов’язаних з виборами та громадянським суспільством за сприяння 

Європейського інструмента з підтримки демократії та прав людини (EIDHR).  

Пан Гулієв очолював Центр законодавчих ініціатив з 2009 по 2014 роки та 

працював над творенням політик та законодавчих консультацій для неурядових 

організацій. З 2016 року зайняв пост Національного координатора Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства та заснував Бакинську 

академію міжнародного права та прав людини.  

Наприкінці 2017 року став членом правління «CIVICUS: Світовий альянс для 

участі громадян» - міжнародної мережі неурядових організацій та активістів, 

діяльність якої спрямована на посилення громадянської активності та 

громадянського суспільства.  

 
 

 

Ігор Ринкевич 

ФГС СхП, Білоруська національна платформа (Білорусь) 

Ігор Ринкевич з кінця 1980-х бере участь в національно-демократичному і 

правозахисному рухах Білорусі. З 2013р. по теперішній час є керівником 

публічної установи «Ліга розвитку демократії «Цивільний вердикт», 

зареєстрованої в Литві. Основна мета організації - підтримка розвитку демократії 

через розвиток механізмів, заснованих на принципах верховенства права, поваги 

прав і свобод людини в Республіці Білорусь, Литві та інших країнах. Спеціалізація 

членів організації - сприяння захисту соціально-економічних прав білоруських 

громадян. ПУ «Ліга «Цивільний вердикт» є з 2013р. учасником Білоруської 

національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 

партнерства. У 2015-2016 роках пан Ринкевич був координатором робочої групи 

5 «Соціальна та трудова політика і соціальний діалог» ФГС СхП, багато років 

очолював робочу групу 5 Білоруської національної платформи ФГС СхП. Ігор 

Ринкевич також бере участь в інших громадянських ініціативах Білорусі, а саме, 

він є одним з координаторів громадянської ініціативи «Білоруський комітет 

солідарності з Україною».  

 

 

 

Лаша Тугуші 
Європейська ініціатива – Ліберальна академія Тбілісі (Грузія) 

З 2012 року Лаша Тугуші обіймає посаду директора Ліберальної академії Тбілісі,  

після періоду перебування у складі правління. Академія є грузинською 

неурядовою організацією, яка підтриує продемократичні цінності, розбудову 

миру, євроатлантичні проекти з промоцїі безпеки та демократії.  

Лаша Тугуші був головним редактором грузинської щоденної газети «Резонанси» 

з 1995 року. Також був експертом з енергетичних питань Програми розвитку 

ООН, доктором політичних наук в Тбіліському державному університеті, 

лектором з питань медіа та міжнародних конфліктів, переможцем Програми ім. 

Фулбрайта.   

Має великий досвід проектів громадянського суспільства, працює головним 

редактором «Freedom & Democracy Watch», незалежного новинного сервісу, 

який надає інформацію про демократію та свободи в Респубілці Грузія. З 2014 по 

2016 рр. був координатром Грузинської національної платформи ФГС СхП.  

 

 

 



 
 

 

Соріна Макрінічі  
Програмний директор з питань громадянського суспільства та 

демократії в НУО «Центр юридичних ресурсів» (Молдова) 

Соріна Макрінічі - адвокат і дослідниця, працює над вдосконаленням 

молдавського сектору правосуддя і боротьбою з дискримінацією. Починаючи з 

січня 2018 року, Соріна є директором програми громадянського суспільства та 

демократії в Центрі правових ресурсів Молдови. Раніше вона працювала 

юристом, спеціалізувалась на реформі у сфері юстиції, боротьбі з 

дискримінацією у сфері праці, освіти та соціальної допомоги, сприяючи 

створенню сприятливого середовища для громадських організацій. 

Соріна має значний досвід роботи з питань прав людини. З 2006 року вона бере 

участь у судових процесах з прав людини всередині країни та у Європейському 

суді з прав людини. У 2010 році пані Макрінічі проходила стажування в 

Європейському суді, де розглядала неприйнятні справи проти Молдови. У 2011 

році вона брала активну участь у звітуванні про порушення прав людини та 

пропаганду в рамках Універсального періодичного огляду Молдови. 

 

 

 
 

 

Модератор: Ірина Сушко  
Виконавчий директор «Європа без бар’єрів», Київ 

Ірина Сушко має диплом по спеціальності «Історія та етнічні дослідження». З 

2001 року працює проектним менеджером в Центрі з миру, конверсії та 

зовнішньої політики, за напрямом моніторингу візових політик ЄС.   

У 2009 році стала співзасновником та до сьогодні виконує обов’язки Виконавчого 

директора організації «Європа без бар’єрів», що працює за напрямами 

мобільності, громадської безпеки, управління міграцією та свободи пересування. 

Ірина Сушко була залучена до створення та подальшої діяльності міжнародної 

коаліції «Visa-Free Europe», будучи керівницею групи з 2015 року. У тому ж році 

була обрана Національним координатором Української національної платформи 

ФГС СхП.  Пані Сушко виступає постійним експертом двох міжнародних проектів: 

Індекс європейської інтеграції для країн Східного партнерства та Ідекс візової 

лібералізації Східного партнерства.  

 
 
 
 
 

Панель 4  

Яке бачення майбутнього Східного партнерства після 

2020 року? 



 
 

 
 

Василь Боднар 

Заступник міністра закордонних справ України 

Василь Боднар вивчав міжнародні відносини та право в Львівському 

національному університеті ім. Івана Франка та Нідерландському інституті 

міжнародних відносин «Клінгендаль». Після отримання диплому почав 

працювати у Міністерстві закордонних справ України. На ранніх етапах своєї 

кар’єри обіймав посади у відділах Балканських країн, Туреччини та Південного 

Кавказу, в Посольстві України в РФ та Республіці Польща, також обіймав посаду  

заступника директора Третього територіального департаменту (Східна та 

Північна Європа) МЗС України.  

З 2013 по 2015 роки працював в Стамбулі радником-посланцем Посольства 

України в Туреччині і з 2015 по 2017 роки – Генеральним консулом та  

представником України при Організації Чорноморського економічного 

співробітництва. 

Після призначення на посаду директора Другого європейського департаменту 

МЗС України у 2017 році був призначений у листопаді 2017 року заступником 

Міністра закордонних справ України.  

  

 
 

 

Сіґне Бурґсталлер 

Посол з особливих доручень, Департамент Східної Європи та 

Центральної Азії, Міністерство закордонних справ Швеції   

Сіґне Бурґсталлер  є послом в Департаменті Східної Європи та Центральної Азії у 

Міністерстві закордонних справ Швеції, спеціалізується на питаннях Арктики та 

Східної Європи. До цього вона обіймала посаду Посла Швеції в Республіці 

Молдова (2015-2018). Будучи шведським дипломатом з 1992 року, вона обіймала 

посади в шведських посольствах у Празі (1994-1997) і Вашингтоні (1997-2001), і 

очолювала шведське відділення у Приштині (Косово) у 2003 році. Після цього 

фокус її уваги перемістився на багатосторонні справи і пані  Бурґсталлер  

обіймала посаду заступника директора з гуманітарних питань в МЗС в Стокгольмі 

в 2003-2005 рр., радника президента в Генеральній асамблеї НАТО у 2005-2006 

рр., директора та заступника голови Департаменту політики безпеки МЗС Швеції 

у Стокгольмі у 2007-2010 рр. Після цього працювала послом і заступником 

Постійного представника при Місії Швеції в Нью-Йорку 2010-2014 рр.  

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Ян Пєкло  
Надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні  

(2016-2019) 

У 2016-2019 роках обіймав посаду Посла Республіки Польща в Україні.  З травня 

2005 року по 2016 був директором  PAUCI (Коопераційна ініціатива Польща-

Америка-Україна, яка потім трансформувалась в Польсько-Українську фундацію 

співпраці), яка займається питаннями транскордонних проектів України, 

Молдови, Грузії та Вірменії. До травня 2005 року працював програмним 

директором Фундації ZNAK у Кракові, очолював різні освітні та журналістські 

програми. Як журналіст висвітлював румунську революцію та війну в колишній 

Югославії. Є автором двох документальних книг, присвячених темі Балкан. 

Опублікував новелу польською та українською мовами – «Запах ангела» - в 

основу якої було покладено досвід роботи на Балканах та в Східній Європі. 

Працював на польські та міжнародні ЗМІ. В якості тренера з розв’язання 

конфліктів та медіа-консультанта співпрацював з Ратґерським університетом 

Нью-Джерсі, Колумбійською школою журналістики, Ягелонським університетом 

в Кракові,  IREX Pro Media, Гронінгенським університетом та іншими інституціями. 

Був залучений до журналістських тренінгів в Боснії, Словаччині, Україні, Румунії 

та Польщі. До кінця 1990 року був редактором провідного щотижневика 

польської антикомуністичної опозиції -  «Tygodnik Powszechny». З 1982 по 1988 

був дописувачем публікацій  «Солідарності». До 13 грудня 1981 року працював у 

«Gazeta Krakowska», краковській щоденній газеті, в якості редактора новинного 

відділу. Будучи звільненим з посади журналіста через оголошення воєнного 

стану в Польщі, працював підлітковим психотерапевтом. Отримав ступінь 

магістра в Ягелонському університеті Кракова.  

 

 

 

Вера Ріхачкова Пахта  

Менеджер з адвокації, Секретаріат Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства  

Віра Ріхачкова Пахта є менеджером з адвокації в Секретаріаті Керівного комітету 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства в Брюсселі. Перед тим, 

як приєднатися до Форуму, вона працювала старшим науковим співробітником 

Інституту європейської політики EUROPEUM, що базується в Празі. Її основні 

сфери експертизи включали зовнішню політику ЄС, з фокусом на питання 

сусідства ЄС, безпеки та допомоги демократії ЄС, а також інструментів зовнішньої 

діяльності ЄС. У травні 2014 - грудні 2015 року вона працювала членом Групи 

зовнішніх консультантів з питань політики ЄС в Міністерстві закордонних справ 

Чеської Республіки. Вона є лауреатом премії PASOS Think Tank 2014 за її статтю 

«Облік фінансування громадянського суспільства ЄС в країнах Східного 

партнерства».   

 



 

 

 

 
 

Дмитро Шульга 

Директор Європейської програми Міжнародного Фонду 

«Відродження», керівник проекту «Громадська синергія»  

Пан Шульга обіймає посаду директора Європейської програми Міжнародного 

Фонду «Відродження» (підрозділу мережі Фундацій відкритого суспільства, 

заснованих філантропом Джорджем Соросом), місія якої полягає у сприянні 

відкритому, партисипаторному, плюралістичному суспільству, що базується на 

демократичних цінностях в Україні. Пан Шульга отримав диплом магістра 

міжнародних відносин (Київ, Україна) та магістра з європейського інтеграційного 

права (Дрезден, Німеччина). Є регулярним контрибутором експертних дебатів 

щодо майбутнього Східного партнерства та імплеметації Угоди про асоціацію. 

Нещодавно став автором аналітичної записки «Інтеграція в межах Асоціації: 

динаміки імплементації угоди Україна-ЄС». Очолює проект «Громадська 

синергія», який фінансується ЄС та виконується Міжнародним фондом 

«Відродження» і спрямований на розвиток двох проєвропейських платформ 

громадянського суспільства: Української національної платформи ФГС СхП та 

Української сторони платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, 

створеної відповідно до Угоди про асоціацію.  
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Модератор: Зоряна Міщук  
Ключовий експерт, керівник команди проекту «Громадська 

синергія» 

Зоряна Міщук працює керівником команди проекту та ключовим експертом 

проекту «Громадська синергія». Метою проекту є посилення залучення 

громадянського суспільства в процес імплементації євроінтеграційних реформ в 

Україні.  

У 2016-2017 роках Зоряна Міщук була співголовою Платформи громадянського 

суспільства Україна-ЄС, до цього також входила до Керівного комітету 

Української національної платформи ФГС СхП. Попередній досвід включає 

роботу в уряді, парламенті, міжнародних організаціях та НУО, проведення 

аналізу політик, управління проектами та організаціями в сфері євроінтеграції, 

залучення громадськості, належного врядування, зовнішньої політики та сталого 

розвитку. Отримала диплом бакалавра економіки та політології в Національному 

університеті «Києво-Могилянська академія» та диплом магістра міжнародних 

відносин та європейських студій в Центрально-Європейському університеті, 

Будапешт.   

 


