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Активний громадський діяч (зокрема, був керівником Секрета-
ріату Всеукраїнського моніторингового комітету під час парла-
ментських виборів 2002 року, Коаліції «Новий вибір 2004» - під 
час президентських виборів 2004 року, керівником Кампанії 
«Свідомий вибір 2006» під час парламентських виборів 2006 
року), політолог. Має значний досвід роботи у Верховній Раді 
України. З 2000 року - Голова Ради Лабораторії законодавчих 
ініціатив. З 2001 року - Головний редактор журналу «Часопис 
ПАРЛАМЕНТ». 
З 2009 року - Директор школи професійної журналістики «НОВА 
УКРАЇНА».

Ігор КОГУТ

Директор школи про-
фесійної журалістики 
«НОВА УКРАЇНА», Го-
лова Ради Лабораторії 
законодавчих ініціатив

Закінчив факультет міжнародних відносин та міжнародного 
права Київського державного університету імені Тараса Шев-
ченка за спеціальностями «фахівець з міжнародних відносин; 
референт-перекладач англійської мови». Працював шеф-
редактором «Нового каналу», автором-ведучим програм на 
телеканалі СТБ, продюсером Української служби ВВС. Про-
фесійно займається перекладацькою діяльністю – синхронний, 
послідовний, письмовий та літературні переклади (українська-
російська-англійська).

Андрій КУЛИКОВ

Експерт з засобів 
масової інформації, 
журналіст,  ведучий 
програми «Свобода 
слова» на ICTV.

Закінчила Інститут журналістики Національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка (диплом магістра). Працювала редактором 
відділу новин та політичним оглядачем Всеукраїнської газети 
«Сегодня».

Ірина СОЛОМКО

Оглядач журналу 
«Корреспондент»

Закінчила історичний факультет Київського Національного уні-
верситету ім. Т.Г. Шевченка. Працювала у численних українських 
та іноземних ЗМІ, таких як радіо «Континент», Громадське радіо, 
видання UАtoday, радіостанція «Голос Америки». Викладач Ін-
ституту журналістики Київського Національного університету ім. 
Т.Г. Шевченка.Член Національної комісії з утвердження свободи 
слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові Украї-
ни. З 2005 року обіймає посаду виконавчого директора Інституту 
масової інформації. 

Вікторія СЮМАР

Виконавчий директор  
Інституту масової ін-
формації, Член Проек-
тної ради Школи

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих 
ініціатив за підтримки Ради Європи та 
Міжнародного фонду “Відродження“



Конференція випускників Школи професійної журналістики
“НОВА УКРАЇНА“ 
10-11 грудня 2011 року, м. Київ

Закінчила Національний університет ім. Т. Г. Шевченка (журна-
лістика).
У 2009 році отримала нагороду «Репортер - 2009» (ТЕЛЕТРІ-
УМФ). Є членом профспілки «MEDIAFRONT». 
Серед захоплень: зелений туризм, спорт, історія, література, 
політологія, мемуари.

Наталія 
СОКОЛЕНКО

Спеціальна кореспон-
дентка «Вікна-Нови-
ни», телеканал СТБ

Освіту здобула в Київському державному університеті ім. Т.Г.  
Шевченка (факультет журналістики). Працювала у багатьох 
друкованих виданнях. У 1994-1995 роках - редактор відділу, 
інформаційне агентство УНІАН. Стажувалася як журналіст у 
США, Голландії, була позаштатним кореспондентом ВВС. З 
1997 р. — автор-ведуча телеканалу 1+1, де здійснила проек-
ти «Проти ночі» (1997 - квітень 1998), автор документальних 
спецпроектів «Особливий погляд», «Версії Ольги Герасим’юк», 
ток-шоу «Без табу» (з травня 1998), «Хочу і буду», «Іду на ви».
З липня 2005 до квітня 2006 р. — генеральний продюсер ТРК 
«Студія «1+1».Член Національної спілки журналістів України. 

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Генеральний продю-
сер ISTIL studios, жур-
наліст

З 1998 року працював радником і консультантом з юридичних 
питань у міжнародних організаціях і проектах USAID ( Каунтер-
парт, БІЗПРО, Інститут стабільного розвитку). Автор шести кни-
жок з питань законодавства, адміністративного судочинства та 
соціального партнерства.

Олександр
ВІННІКОВ

Голова правління Ме-
режі розвитку євро-
пейського права

Закінчив Київський Національний Економічний Університет ім. 
Вадима Гетьмана, факультет ФІСІТ (факультет інформаційних 
систем і технологій), спеціальність - економічна кібернетика. 

Максим ЛАЦИБА

Керівник програм 
Українського незалеж-
ного центру політич-
них досліджень

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих 
ініціатив за підтримки Ради Європи та 
Міжнародного фонду “Відродження“
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Кандидат економічних наук зі спеціальності «Фінанси», захис-
тила дисертацію на тему «Формування доходів бюджетів міст 
із моногалузевою економікою» в Інституті економіки та про-
гнозування Національної академії наук України. Як стипендіат 
програми ім. Фулбрайта, отримала ступінь магістра державного 
управління в Пенсільванському університеті (США).
Має значний досвід роботи в міжнародних організаціях: керува-
ла проектом ПРООН «Підтримка реформи державної служби 
в Україні» та проектом «Спроможність до аналізу соціально-
економічних результатів і потенціалу» у Міжнародному центрі  
перспективних досліджень.

Наталія 
СТАРОСТЕНКО

Менеджер програми 
Ради Європи «Поси-
лення інституційної 
спроможності органів 
місцевого самовряду-
вання в Україні».

Закінчив Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка 
(за спеціальністю «інженер-оптик-дослідник»), Інститут держав-
ного управління та самоуправління (за спеціальністю «еконо-
міка») та Міжнародний інститут публічного управління (Париж). 
Працював консультантом програм американської допомоги 
Україні AMP (USAID). 2004-2006 роки - менеджер з питань за-
купівель проекту «Контроль за СНІДОМ та туберкульозом». З 
2006 року - експерт з питань бюджету в Асоціації малих міст 
України. Працював на посаді директора департаменту місцево-
го самоуправління та адміністративно-територіального устрою 
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. У 
2011 році став депутатом від «Блоку Юлії Тимошенко».

Юрій ГАНУЩАК

Народний депутат 
України, член Комітету 
Верховної Ради Украї-
ни з питань бюджету

Закінчила Київський державний інститут театрального мисте-
цтва ім. І. Карпенка-Карого (1985) за спеціальністю актор дра-
ми і кіно, у 1992 – цей же інститут за спеціальністю режисура 
телебачення, у 1998 році – Національну академію державного 
управління при Президентові України, отримала кваліфікацію 
магістр державного управління. У 2008 здобула ступінь канди-
дата наук з державного управління. Працювала заступником 
директора Департаменту комунікацій влади та громадськості 
Секретаріату Кабінету Міністрів України, завідуючою Відділом 
сприяння розвитку громадянського суспільства цього Департа-
менту. З 7 травня 2008 — начальник Управління у зв’язках з 
громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України

Наталія ДНІПРЕНКО

Директор недержав-
ної організації «Нові 
медіа»

Закінчив Київський політехнічний інститут (інженер-теплоенер-
гетик), Національну академію державного управління при Пре-
зидентові України, Аспірантуру НАДУ при Президентові України, 
(кафедра «Управління містом»).
Нагороджений орденом «За заслуги» 3-го ступеня.
Віце-президент АМУ, голова секції малих міст АМУ
Пройшов стажування за програмами вивчення досвіду розвитку 
місцевого самоврядування в Словаччині, Австрії, США.

Павло КОЗИРЄВ

Голова Асоціації ма-
лих міст України, віце-
президент Асоціації 
міст України

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих 
ініціатив за підтримки Ради Європи та 
Міжнародного фонду “Відродження“
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Закінчила Полтавський державний педагогічний інститут, іс-
торичний факультет, Інститут державного управління та само-
врядування при Кабінеті Міністрів України. Працювала психо-
логом адміністрації Комсомольської міської ради, радником 
міського голови з питань муніципального менеджменту, керу-
ючою справами міськвиконкому, заступником міського голови 
з управління якістю в м.Комсомольськ та в 2007-2011 рр. за-
ступником міського голови з виконавчої діяльності, м.Українка. 
Займалася розробкою Стратегічного плану підвищення конку-
рентоспроможності м.Українка та системи управління якістю 
послуг виконавчого комітету міської ради на основі вимог МС 
ISO 9001:2008.

Валентина 
ПОЛТАВЕЦЬ

Виконавчий дирек-
тор Асоціації малих 
міст України, канди-
дат наук з державного 
управління

Керівник програми Ради Європи «Посилення місцевої демокра-
тії та підтримка реформ місцевого самоврядування в Україні» 
офісу Ради Європи в Україні

Олена 
ЛИТВИНЕНКО

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих 
ініціатив за підтримки Ради Європи та 
Міжнародного фонду “Відродження“

Закінчив радіотехнічний факультет Одеського політехнічного ін-
ституту, юридичний факультет Київського національного універ-
ситету ім. Т.Г. Шевченка. 2005-2008 роки — радник Президента 
України. 2005-2006 роки — Керівник Головної служби регіо-
нальної та кадрової політики Секретаріату Президента Украї-
ни. 2008-2010 роки - заступник Міністра регіонального розвитку 
та будівництва України. З лютого 1997 голова Інституту грома-
дянського суспільства (Київ). Автор багатьох законопроектiв, 
що стали законами, а також цiлого ряду публiкацiй з питань 
місцевого самоврядування, виборчих систем, громадянського 
суспiльства та становлення i розвитку громадських органiзацiй 
в Українi.

Анатолій ТКАЧУК

Директор Інституту 
громадянського сус-
пільства


