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України має потужну школу, в тому числі у сфері міжнародних відносин  

 

НУБіП України славиться високопрофесійним педагогічним та науковим 

колективом. В стінах Університету працює понад 1490 науково-педагогічних 

працівників. Серед них 13 академіків НАН України та галузевих академій, 

21 член-кореспондентів, 264 докторів наук, 905 кандидатів наук, 82 заслужених 

діячів в різних галузях науки і техніки. 

 

Щодо опанування спеціальності «Міжнародні відносини», то своїм 

знаннями і досвідом безпосередньо ділитимуться:  

 

 завідувач кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Білан Сергій 

Олексійович – фахівець в галузі повоєнного облаштування світу, 

міжнародного туризму, доктор історичних наук, професор. З під його пера 

світ побачили понад 180 наукових та навчально-методичних праць з них: 

монографій – 11, довідників – 18, науково-методичних посібників – 67, 

навчальних програм – 1, наукових статей та матеріалів конференцій – 88; 

 

 професор кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Томенко 

Микола Володимирович – знаний в Україні і широко за її межами 

політик, політтехнолог, державний діяч і меценат, видатний історик, 

доктор політичних наук, професор, автор та співавтор близько 150 законів 

і постанов, ухвалених Верховною Радою України. Автор численних 

наукових і науково-публіцистичних робіт, зокрема монографій: «Історія 

української Конституції», «Абетка української політики», «Теорія 

політики», «Теорія українського кохання», «Український романтик 

Микола Гоголь» та інших; 

 

 доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Асатуров Сергій 

Костянтинович – кандидат історичних наук, доцент, провідний експерт з 

питань новітньої історії та політичних процесів на теренах Центральної і 

Східної Європи, учасник численних міжнародних симпозіумів з питань 

розбудови сучасної Європи та світу, науковий та громадський діяч, автор 

понад 150 наукових, науково-публіцистичних та аналітичних праць; 

 

 доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Клименко 

Кирило Олегович – політик, учасник багатьох політичних та 

міжнародних проектів, магістр міжнародних відносин, кандидат 

юридичних наук, автор 33 наукових та навчально-методичних праць з них: 

навчальних програм – 1, наукових статей та матеріалів конференцій – 32. 

Пройшов стажування у Школі державного управління ім. Дж. Ф. Кеннеді 

Гарвардського університету, США у 2011 р. та Польському інституті 

дипломатії ім. Ігнація Яна Падеревського, м. Варшава, Республіка Польща 

у 2014 р.; 



 спеціаліст з міжнародних відносин Христюк Світлана Борисівна – 

кандидат історичних наук, координатор численних програм із 

міжнародного співробітництва, фахівець у галузі неформальної дипломатії 

та реалізації спільних проектів; співорганізатор міжнародних семінарів, 

зокрема «How to become a successful scientist at the international level» (June 

15-17, 2016); автор понад 18 ґрунтовних наукових та низки науково-

популярних робіт, виданих в Україні та закордоном, старший викладач 

кафедри англійської філології; 

 

 інші доктори та кандидати наук – фахівці у сфері соціально-гуманітарних, 

політичних та філософських дисциплін. 

 

Успішному впровадженню навчального процесу зі спеціальності 

«Міжнародні відносини» у стінах Університету та забезпеченню міжнародної 

діяльності Університету в цілому всіляко сприяє декан Гуманітарно-

педагогічного факультету Шинкарук Василь Дмитрович – доктор 

філологічних наук, професор, автор понад 150 наукових та 60 навчально-

методичних праць, Відмінник освіти України. Нагороджений Почесними 

грамотами Міністерства освіти і науки України (1997 р.) та Кабінету Міністрів 

України (2007 р.). 


