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Розділ 1. ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Кальниш Юрій – заступник директора Інституту проблем державно-
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Григор’єв Євген – завідуючий сектором юридичного відділу апарату 
Миколаївської обласної державної адміністрації 
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Буяк Богдан – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії 
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Чешко Валентин – доктор філософських наук, професор кафедри 
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Дегтеренко Анастасія – здобувач Інституту політичних і етнонаціона-
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Громадська Наталя – аспірант кафедри державного управління Ми-
колаївського державного гуманітарного університету імені Пет-
ра Могили 
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ня Миколаївського державного гуманітарного університету іме-
ні Петра Могили 

Фуртатов Віктор – проректор МДГУ імені Петра Могили, в.о. доцента 
Гребенник Світлана – магістр державного управління, відповідаль-
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ня Миколаївської обласної державної адміністрації 

Лісовський Володимир – підполковник, старший викладач кафедри 
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імені В.О. Сухомлинського 

Богданова Наталія – начальник організаційно–навчального відділу 
Миколаївського обласного Центру перепідготовки та підвищен-
ня кваліфікації працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, 
установ та організацій, здобувач кафедри державного управлін-
ня Миколаївського державного гуманітарного університету іме-
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Розділ 3. МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНІ 
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Котляр Юрій - доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри 
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Міронова Ірина - кандидат історичних наук, доцент кафедри історич-
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Шевчук Олександр – кандидат політичних наук, доцент, завідувач 
кафедри політології Миколаївського державного університету 
імені В.О. Сухомлинського 
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співробітник Інституту політичних і етнонаціональних дослі-
джень ім. І.Ф.Кураса НАН України 
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