
Алієв Талят Мусеїб оглу 

 

Надзвичайний та Повноважний Посол 

2000–2009 рр. – Надзвичайний та Повноважний 

Посол Азербайджанської Республіки в Україні.  

2002–2006 рр. – Надзвичайний та Повноважний 

Посол Азербайджанської Республіки в Республіці 

Білорусі і Молдові. 

Доктор філософії з політичних наук. 

Низка державних нагород, нагород та відзнак 

громадських та релігійних організацій. 

Почесний професор Міжнародного славістичного університету (м. Харків) 

Почесний академік Міжрегіональної академії управління персоналом. 

Володіє турецькою, українською та російською мовами. 

 

 

Александрук Валерій Євгенович 

 

Український дипломат, Надзвичайний і 

Повноважний Посланник 

2015–2019 рр. – Надзвичайний і Повноважний 

Посол України у Федеративній Республіці Нігерія 

05.2016–07.2019 рр. – Надзвичайний і 

Повноважний Посол України в Республіці Гана і 

Республіці Бенін 

10.2016–07.2019 рр. – Надзвичайний і 

Повноважний Посол України в Республіці Сьєрра-Леоне 

за сумісництвом.  

У 1998 р. закінчив з відзнакою Дипломатичну академію України при 

Міністерстві закордонних справ України, магістр зовнішньої політики.  

Один із засновників громадської організації випускників Дипломатичної 

академії МЗС України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Безсмертний Роман Петрович 

 

Український політик, державний діяч, дипломат, один з 

авторів Конституції України, кандидат політичних наук. 

Викладач і почесний професор Київського національного 

університету культури та мистецтв. Народний депутат України 

II, III, IV и V скликань.  

1997–2002 рр. – постійний представник Президента 

Кучми у ВРУ. 

2005 р. – віце-прем'єр-міністр України з питань 

адміністративно-територіальної реформи.  

2005–2006 рр. – Голова ради партії «Народний Союз – Наша Україна».  

2006–2007 рр. – голова виконкому партії «Народний Союз – Наша Україна». 

Травень – грудень 2006 р. – керівник фракції «Наша Україна» у ВРУ.  

2007–2008 рр. – Заступник Глави Секретаріату Президента України (). 

02.2010–06.2011 рр. – посол України в Білорусі. 

2018–2019 рр. – Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої 

групи з врегулювання ситуації на сході України. 

 

 

Бортнік Руслан Олегович  

 

Директор ГО «Український Інститут політики» 

(«Український Інститут аналізу та менеджменту політики») 

Магістр філософії – Національний університет Києво-

Могилянська Академія (2005 р.) 

Є експертом телеканалів «112 Україна», «Прямий», 

«НьюсОНЕ», «Україна», ТК «Київ», «1+1», ICTV, «РБК», 

інформаційних агенств «ГолосЮА», «Главком», «Укріформ» 

тощо. 

Заступник Голови громадської ради при Міністерстві 

закордонних справ України, Заступник Голови громадської ради при Міністерстві 

оборони України, член Громадської ради при Державній архівній службі України, 

Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві. 

 

 

 

 

 



Гапоненко Вікторія Василівна  

 

Директор Професійної спілки підприємців та найманих 

працівників «Єдність». 

Помічник-консультант в Київській міській раді. 

Інституція Адвокатури України 

Асистент директора, юрист-консульт в компанії 

«Міжнародна юридична компанія». 

Навчалась у Вищій школі адвокатури Національної 

асоціації адвокатів України. 

Вивчала Міжнародні відносини у Київському 

славістичному університеті. 

Вивчала Право в Академії адвокатури України. 

 

Іщенко Тетяна Дем’янівна 

 

Директор державної установи «Науково-методичний 

центр вищої та фахової передвищої освіти». Кандидат 

педагогічних наук, професор. 

Відзначена нагородами «Відмінник аграрної освіти та 

науки» III ступеня, трудовою відзнакою Мінагрополітики 

України «Знак пошани», Почесною грамотою КМУ, 

«Заслужений працівник освіти України». 

Брада участь в Міжнародних проектах: 

1. В рамках програми конкурентоспроможності Євразії 

приймала участь у проекті OECD «Розвиток навичок для 

аграрного бізнесу» 

2. Брала участь у програмі технічної допомоги від Європейського Союзу 

TAIEX, а саме: «Аграрні палати як інструмент розвитку сільських територій», 

«Впровадження Європейського досвіду у реформуванні племінної справи в 

Україні» та «Впровадження оцінки сільськогосподарської продукції за 

географічним походженням» 

3. Проект TEMPUS «Концепція сталого розвитку в підготовці спеціалістів для 

сільського господарства» 

4. В рамках французько-української співпраці брала участь у проектах, що 

сприяють реформуванню, модернізації та популяризації української аграрної освіти 

(«Щорічні дні аграрної освіти», сприяння мобільності студентів та викладачів 

аграрних ВНЗ, започаткування програм «Подвійних дипломів у аграрних ВНЗ»). 

5. Є членом міжнародних Асоціацій вищих навчальних закладів GCHERA та 

ISLE, постійно бере участь у заходах, що проводять ці асоціації. 

 

 



Мармазов Василь Євгенович  

 

Професор кафедри міжнародного права та порівняльного 

права, Київського університету права НАН України Надзвичайний 

і Повноважний Посол. 

Стажувався у Кембриджському, Лондонському, 

Стенфордському та Токійському університетах, Міжнародному 

інституті прав людини (Страсбург). 

У 1993–2003 рр. працював адвокатом, запрошеним юристом 

юридичної фірми Linklaters (Лондон), юристом Секретаріату 

Європейського суду з прав людини. 

2003–2005 рр. обіймав посаду заступника Міністра юстиції України. 

2006–2010 рр. – член Європейського Комітету з міграції. 

2010–2011 рр. – заступник Міністра економіки України, заступник Голови 

Комісії з міжнародної торгівлі. 

2011–2017 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці 

Корея. 

З лютого 2018 професор кафедри міжнародного та порівняльного права 

Київського університету права НАН України. 

Заслужений юрист України (2007 р.), кандидат юридичних наук (1995 р.), у 

2000-2005 роках був членом Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній 

торговій палаті. 

 

 

Огризко Володимир Станіславович  

 

Український державний і громадський діяч, 

дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України 

(1996 р.), міністр закордонних справ України (грудень 

2007 – березень 2009 р.). Керівник Центру досліджень 

Росії. 

У Міністерстві закордонних справ України з 1978: 

1978–1980 рр. – аташе Відділу преси МЗС УРСР. 

1980–1981 рр. – 3-й секретар Відділу преси МЗС 

УРСР. 

1981–1983 рр. – служба в Збройних Силах СРСР. 

1983–1985 рр. – 3-й секретар Відділу преси МЗС УРСР. 

1985–1988 рр. – 2-й секретар Відділу преси МЗС УРСР. 

1988–1991 рр. – 1-й секретар Відділу головного радника МЗС УРСР. 

Червень-липень 1991 р. – радник Відділу головного радника МЗС України. 

Липень 1991 р. – березень 1992 p. – радник Відділу політичного аналізу і 

координування МЗС України. 



1992–1993 рр. – радник Посольства України у ФРН. 

1993–1994 рр. – радник Посольства України в Австрії. 

1994–1996 рр. – радник Посольства України у ФРН. 

1996–1999 рр. – керівник Управління зовнішньої політики, керівник 

Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації 

Президента України. 

1999–2004 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австрії та 

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. 

2004–2005 рр. – Посол з особливих доручень Управління євроатлантичної 

співпраці МЗС України. 

2005 р. – грудень 2007 р. – 1-й заступник міністра закордонних справ України. 

18 грудня 2007 р. – 3 березня 2009 р. – міністр закордонних справ України. 

 

 

Оснач Михайло Васильович  

 

Український дипломат, Надзвичайний і Повноважний 

Посланник першого класу. 

1984–1992 рр. – третій секретар, другий секретар відділу 

міжнародних організацій Міністерства закордонних справ 

України. 

1992–1993 рр. – перший секретар, керівник сектора 

відділу проблем обмеження озброєнь та роззброєння МЗС 

України. 

01.1993–03.1996 рр. – перший секретар, радник 

Посольства України в Королівстві Бельгія. 

04.1996–06.1998 рр. – заступник начальника Управління контролю над 

озброєннями та роззброєння МЗС України. 

06.1998–12.2001 рр. – заступник Постійного представника України при 

Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві, заступник глави 

делегації України на Конференції з роззброєння. 

01.2002–03.2004 рр. – начальник Управління євроатлантичного 

співробітництва МЗС України. Член делегації України для участі у засіданні 

українсько-американського Комітету з питань зовнішньої політики. 

03.2004–01.2008 рр. – радник-посланник, заступник Глави Місії України при 

НАТО. 

03.2008–09.2009 рр. – директор Департаменту НАТО Міністерства 

закордонних справ України. 

10.2009–04.2010 рр. – Посол з особливих доручень Міністерства закордонних 

справ України. 

З 30 квітня 2010 р. – Генеральний консул України в Единбурзі (Велика 

Британія). 



Савченко Юрій Васильович  

 

Український державний і політичний діяч, 

дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол України. 

2004 р. стажувався в Національній школі 

державного управління Франції ENA (Париж). Має третій 

ранг державного службовця. 

1990–1996 рр. – Президент Української 

інформаційно-просвітницької консультативної фірми 

«Укрінпроко». 

1996–1999 рр. – Завідувач Відділу країн Африки та 

Відділу країн Центральної та Південної Азії Міністерства Закордонних Справ 

України. 

1999–2002 рр. – Радник Посольства України у Швейцарській Конфедерації, у 

місті Берн, деякий час був тимчасовим повіреним у справах України у 

Швейцарській Конфедерації. 

2003–2008 рр. – заступник начальника Управління міжнародного 

співробітництва, міждержавних відносин та зовнішньоекономічної політики 

Департаменту економічної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України, 

завідувач сектором міждержавних відносин. 

2008–2009 рр. – Перший заступник начальника Управління 

зовнішньоекономічної політики та міжнародного співробітництва Секретаріату 

Кабінету Міністрів України. 

2009–2010 рр. – Начальник Управління зовнішньоекономічної політики та 

міжнародного співробітництва Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

8 червня 2010 – січень 2011 рр. – Директор Бюро зовнішньоекономічної 

політики Секретаріату Кабінету Міністрів України. 

22 грудня 2010 – 12 березня 2019 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол 

України в Узбекистані. 

 

 

Ткачук Вадим Анатолійович 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної 

діяльності та розвитку Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (НУБіП України), доктор 

економічних наук, професор. 

2001–2007 рр. – помічник проректора з міжнародних 

зв’язків Національного аграрного університету. 

2009–2011 рр. – проректор з навчально-науково-

виробничих економічних питань НУБіП України.  

2013–2015 рр. директор Навчально-наукового центру 



міжнародної діяльності НУБіП України.  

2015 р. до тепер проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної 

діяльності та розвитку НУБіП України. 

Навчався та проходив стажування в Єльському університеті (США), Вай 

коледжі Лондонського університету (Великобританія), Університеті ім. Гумбольдта 

(Німеччина), Гентському університеті (Бельгія). Членом Європейської асоціації 

вчених економістів-аграрників, член Ради Асоціації європейських університетів 

наук про життя (ІСА). 

 

 

Хандогій Володимир Дмитрович 

 

Радянський і український дипломат. 

Надзвичайний і Повноважний Посол. Виконував 

обов'язки Міністра закордонних справ України з 

березня по жовтень 2009 р. Перший заступник, 

заступник Міністра закордонних справ України. 

Президент Української Асоціації зовнішньої 

політики.  

1992–1994 рр. радник, заступник Постійного 

представника України при ООН, в.о. Постійного 

представника України при ООН. 

1994–1995 рр. – начальник Управління міжнародних організацій МЗС 

України. 

1995–1998 рр. – заступник Міністра закордонних справ України, голова 

Національної комісії України у справах ЮНЕСКО. 

1996–1998 рр. – представник України у Виконавчій раді ЮНЕСКО. 

1998–2000 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Канаді, 

Представник України при Міжнародній організації цивільної авіації. 

2000–2002 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві 

Нідерланди, Постійний представник України при Організації із заборони хімічної 

зброї. 

2000–2005 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві 

Бельгія, у Великому Герцогстві Люксембург, глава Місії України при НАТО за 

сумісництвом. 

Січень 2006 – липень 2007 рр. – заступник Міністра закордонних справ 

України. 

З липня 2007 – 30 липня 2010 рр. – перший заступник Міністра закордонних 

справ України. 

Березень – жовтень 2009 р. – т.в.о. Міністра закордонних справ України. 

З 30 липня 2010 – 16 травня 2014 рр. – Надзвичайний і Повноважний Посол 

України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. 



Співзасновник ГО «Українська Асоціація зовнішньої політики». У квітні 

2015 р. обраний Президентом Української Асоціації зовнішньої політики. 

З 2018 року Голова правління громадської спілки «Редакція журналу 

«Зовнішні справи». 

 

 

Чайка Оксана Ігорівна 

 

Директор Департаменту з міжнародних відносин, є 

членом правління АК «Crowe Ukraine» (яка входить у 

восьму за розмірами міжнародну аудиторську й 

консалтингову мережу Crowe Global у світі). 

Радник топ-менеджерів BNP Paribas в Україні та 

стратегічний консультант з розвитку особистості 

політичних діячів, перекладач у міжнародних 

перемовинах (тематика політика, право, фінанси й 

оподаткування, медицина) і бізнес- та health&wellness-

коуч. 

Доцент кафедри романо-германських мов і 

перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування.  


