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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧІВ
Данило СУДИН
Асистент кафедри історії
та теорії соціології Львівського національного університету імені І.Франка,
кандидат соціологічних
наук

Василь КУЙБІДА
Депутат
Львівської
обласної ради, професор
університету
«Україна», екс-міністр
регіонального
розвитку та будівництва
України

Володимир В`ЯТРОВИЧ
Історик, голова вченої
Ради Центру досліджень визвольного руху,
кандидат історичних
наук

Мирослав МАРИНОВИЧ
Віце-ректор з питань
призначення та місії
Українського католицького університету

Закінчив Львівський національний університет ім. І. Франка. Історичний факультет. Спеціальність “Соціологія”, аспірантура. Протягом
2010–2012 рр. викладав такі предмети, як статистичний аналіз баз
даних, організація та методи вибіркового дослідження, етносоціологія,
соціологія освіти, соціологія міфу, загальна соціологічна теорія. Брав
участь у багатьох дослідницьких проектах, має численні публікації.

Магістр державного управління (випускник ІДУС при Кабінеті міністрів
України 1994 року). Экс-міністр регіонального розвитку та будівництва
України, заступник голови Народного Руху України; голова консультативної ради Асоціації міст України; член правління Фонду сприяння
місцевому самоврядуванню при Президентові України; віце-президент
Спілки лідерів місцевих і регіональних влад України.
Кандидат фізико-математичних наук, кандидат юридичних наук, магістр державного управління, доктор наук з державного управління,
професор, заслужений юрист України, почесний доктор Львівського
Національного університету імені Івана Франка, почесний член Конгресу місцевих і регіональних влад Європи, доктор філософії Українського
вільного університету (Мюнхен, ФРН), професор кафедри міжнародноекономічних відносин Аерокосмічної академії України.
Професор соціально-економічної Вищої школи (Варшава), дійсний
член Академії будівництва України та Муніципальної академії, віцепрезидент Спілки лідерів місцевих і регіональних влад України, голова
Консультативної ради Асоціації міст України, Президент Всеукраїнської
асоціації магістрів державного управління.
Закінчив Львівський національний університет ім. І. Франка. Є науковим співробітником Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича
Національної академії наук України.В 2008–2010 роках на посаді директора Архіву Служби безпеки України провів масове розсекречення
архівів КГБ та організував відкритий доступ до них; в 2010-2011 роках
працював в Українському науковому інституті Гарвардського університету. Веде авторську колонку «Історія з грифом «Секретно» на tsn.ua.
Автор книг «Сотенний «Бурлака» (2000), «Рейди УПА теренами Чехословаччини» (2001), «Армія безсмертних. Повстанські світлини» (2002),
«Ставлення ОУН до євреїв. Формування позиції на тлі катастрофи»
(2006), кількох десятків статей.

Займається дослідженням питань релігійної свободи, соціальної доктрини та різноманітних релігійних процесів у сучасній Україні. Лауреат
орденів: “За мужність” І ступеня. За внесок в українсько-польське порозуміння його було удостоєно Кавалерським хрестом Ордену заслуги
Польської Республіки. У 2008 році Президент Ющенко нагородив Мирослава Мариновича Орденом Свободи, а в 2009-му році йому було
присуджено премію Василя Стуса.

Проект здійснюється Лабораторією законодавчих ініціатив
за підтримки Мережевої медіа програми Фондів “Відкрите
суспільство“, Міжнародного фонду “Відродження” та Ради Європи
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Георгій ДУХОВИЧНИЙ
Архітектор, член Президентської ради НСАУ,
член містобудівної ради
Києва

Олександр ГАНУЩИН
Депутат
Львівської
обласної ради, ексзаступник голови Львівської обласної державної адміністрації

Тетяна
КОТЮЖИНСЬКА
Президент
Асоціації
медіа-юристів,
головний юрисконсульт та
член правління Національної спілки журналістів України.

Дмитро
ДОБРОДОМОВ
Генеральний продюсер телеканалу ZIK

Закінчив Національну академію мистецтв України; член Спілки архітекторів СРСР; керівник колективного підприємства творчої архітектурної
«Майстерні Г. Духовічного» Національної Спілки архітекторів України,
віце-президент Київської організації Національного союзу архітекторів
України; член правління Національної спілки архітекторів України; дійсний член «ICOMOS» (UNESCO), член київського Архітектурно-містобудівної ради, один із засновників громадського руху «Культура проти
вандалізму - «Україна - зона культурного лиха» (2007р); Лауреат національних і міжнародних архітектурних конкурсів.
Займався проектуванням об’єктів нового будівництва, комплексної реконструкції та реставрації, житлових і громадських будівель і комплексів, переважно в історичному центрі Києва.
Освіту здобув в Львівському державному університеті ім. І. Франка
(1999р.); ЛРІДУ НАДУ при Президентові України, магістр державного
управління.
Екс-керівник апарату з питань кадрової політики та державної служби.

Закінчила юридичний факультет Київського національного університету
ім. Т.Шевченка та пройшла професійне стажування: «Свобода преси:
програма для адвокатів, суддів та юристів ЗМІ» (Нью-Йорк, Вашингтон,
Варшава). Має постійний досвід роботи із захисту прав та свобод журналістів (з 1997 року) та тренерської діяльності, провівши більше 100
семінарів, тренінгів, конференцій для журналістів, юристів та суддів
України з питань правового регулювання діяльності журналістів, міжнародних стандартів свободи слова, узагальнення української судової
практики, питань застосування Європейської конвенції при здійсненні
правосуддя в Україні.
Автор п’яти законопроектів з реформування державних медіа, захисту
журналістів, доступу до публічної інформації. Член Комісії з журналістської етики з 2002 року. Член громадських рад при Національній раді
з питань телебачення і радіомовлення та парламентського Комітету з
питань свободи слова та інформації.
Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня.
Закінчив Національний університет «Львівська політехніка» та Національний університет ім. І.Франка (факультет журналістики). У 19982008 р. працював у газеті «Експрес» (Львів). У вересні 2008 р. під
керівництвом Д. Добродомова вийшов перший випуск газеті Агенції
журналістських розслідувань «Інформатор». З 1 вересня 2010 року є
Генеральним директором телеканалу «ZIK».
Отримав нагороду «Сенс року 1999» за серію актуальних репортажів
(МО «Дзига») та нагороду «Відкриття року» від обласного осередку
Спілки журналістів України у 2000 р. Пройшов стажування за програмою «Irex ProMedia» для редакторів Інституту розвитку регіональної
преси – «Журналістські розслідування».
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за підтримки Мережевої медіа програми Фондів “Відкрите
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Микола
КНЯЖИЦЬКИЙ
Журналіст, генеральний директор телеканалу «ТВі»

Василь МАСЮК
Директор ТзОВ «Галмедіа»

Закінчив факультет журналістики Київського національного університету ім. Т.Шевченка та факультет міжнародних відносин Львівського національного університету ім. І.Франка.
Працював заступником генерального директора інформаційного агенства «Уніан», директором міжнародної некомерційної організації «Інтерньюз-Україна», генеральним директором телеканалу «СТБ», президентом Національної телекомпанії України, членом Національної ради
України з питань телебачення та радіомовлення, директором «Газети
24» та телеканалу «Тоніс».

Навчався в Українському державному лісотехнічному університеті за
спеціальністю – технологія деревообробки, Паралельно заочно закінчив економічний факультет. В 2000 році виступив співзасновником ТОВ
„Редакція газети „Деревообробник”, мав відношення до видання більше ніж десяти друкованих засобів масової інформації у В2В та В2С
сегментах та інтернет-порталів, які об’єднані сьогодні у медіа-групу
„Промінфо”.
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