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1. Мета створення та функціонування кафедри  

Обґрунтування необхідності започаткування програми розвитку  

Кафедра міжнародних організацій і дипломатичної служби створена у 

1992 році для забезпечення ґрунтовного вивчення в Інституті міжнародних 

відносин основ сучасної дипломатії, дипломатичної та консульської служби, 

дипломатичного протоколу та етикету, історії української дипломатії, теорії та 

практики багатосторонньої дипломатії (міжнародних універсальних, 

регіональних та спеціалізованих міжнародних організацій), дипломатичної 

практики спеціальних місій, міжнародних конференцій, нарад тощо, що є 

невід’ємною складовою підготовки фахівців для сфери зовнішніх зносин, в 

тому числі кадрів для дипломатичної служби України. 

Науковий потенціал кафедри складають 9 штатних науково-педагогічних 

працівників, із них: 3 доктори наук: д.і.н., професор В.М. Матвієнко; д.політ.н., 

професор Ю.С. Скороход; д.і.н., професор Н.Л. Яковенко; 6 кандидатів наук: 

к.і.н., доцент Т.І. Шинкаренко; к.політ.н, доцент О.Ю. Ковтун; к.політ.н., 

доцент А.П. Сапсай; к.політ.н., доцент Р.К. Петюр; к.політ.н., асистент           

О.І. Опанасюк; к.політ.н., асистент К.І. Кузнєцова. 

На кафедрі створені навчальні курси, головним завданням яких стала 

підготовка фахівців-міжнародників, добре обізнаних із світовими тенденціями 

міжнародних відносин та глобального розвитку, дослідників теоретичних і 

практичних проблем, що стосуються сучасних трендів глобального управління, 

міжнародного співробітництва та дипломатичної роботи. Кафедра міжнародних 

організацій і дипломатичної служби продовжує розвивати кращі традиції з 

методики викладання в Інституті міжнародних відносин теоретичних і 

прикладних аспектів роботи дипломата, чітко дотримуючись сучасних освітніх 

вимог, що стоять наразі перед вищою школою. 

Основними напрямами діяльності кафедри міжнародних організацій і 

дипломатичної служби є навчально-методична, науково-дослідна, виховна та  

профорієнтаційна робота, а також розвиток міжнародних зв’язків (участь в 

роботі міжнародних наукових та науково-практичних конференцій тощо). 

Основна увага співробітників кафедри зосереджена на забезпеченні 

навчального процесу на високому професійному рівні (читання лекцій, 

проведення семінарських, практичних занять та майстер-класів), підготовці 

навчально-методичних комплексів (навчальних програм, підручників, 



посібників, хрестоматій), що стосуються викладання різноманітних 

теоретичних та практичних аспектів дипломатичної роботи.  

Члени кафедри активно стежать за сучасними подіями міжнародного 

життя, проводять ґрунтовні наукові дослідження, готують рецензії та відгуки, 

надають експертні оцінки стосовно розвитку як сучасної дипломатії в цілому, 

так і окремих аспектів дипломатичної роботи, зокрема дипломатичного 

протоколу та етикету, практики дипломатичних переговорів тощо. 

Заслуговують на увагу кафедральні дослідження та інтерпретації особливостей 

розвитку вітчизняної дипломатії та дипломатичної служби у контексті сучасних 

тенденцій міжнародних відносин і світової політики. 

Викладачі кафедри читають лекції за кордоном та беруть активну участь 

у міжнародних наукових конференціях. На кафедрі успішно здійснюється 

підготовка аспірантів. 

Велика увага на кафедрі приділяється виховній та профорієнтаційній 

роботі зі студентами. Викладачі кафедри активно долучаються до 

позааудиторної роботи зі студентами (організація роботи студентських гуртків 

та клубів, відвідування закордонних дипломатичних представництв та 

представництв міжнародних організацій в Україні тощо). 

Необхідність створення програми розвитку кафедри визначається 

потребою реформування основних аспектів освітньої та наукової парадигм 

діяльності кафедри відповідно до Закону про вищу освіту (№ 1556-VII від 

01.07.2014); врахуванням сучасних запитів ринку праці; потребою в орієнтації 

на європейські науково-освітні аналоги, що є вимогою до кожного 

структурного підрозділу Інституту міжнародних відносин, з метою підвищення 

його світового рейтингу. 

2.  Прогноз тенденцій розвитку кафедри 

На період 2018 – 2023 рр. планується суттєве розширення і поглиблення 

діяльності кафедри. Наразі діяльність кафедри міжнародних організацій і 

дипломатичної служби будується відповідно до положень Статуту 

Університету, Державної комплексної програми розвитку Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка на 2015–2022 рр. 

Передбачається, що у подальшому кафедра вибудовуватиме стратегію своєї 

роботи спираючись як на вітчизняну класичну, так і світову новітню 

методології викладання у вищій школі, що одночасно узгоджуються з 

ключовими постулатами наукової школи Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

У цьому сенсі викладацький склад кафедри зорієнтований на організацію 

і проведення роботи, що базується на наступних засадах: 

1) поглиблення знань та компетенції майбутніх фахівців через високий 

особистісно-професійний потенціал викладачів кафедри; 



2) постійний творчий пошук шляхів вдосконалення професійної та 

морально-етичної підготовки фахівців-міжнародників в Інституті; 

3) взаємодія і співробітництво, що реалізується на рівні кафедри між 

викладачами і студентами; між кафедрою та іншими підрозділами 

інституту; на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського 

співробітництва з відповідними кафедрами інших ВНЗ, науково-

дослідними установами та організаціями, органами державної влади та 

місцевого самоврядування. 

3. Концепція розвитку кафедри 

Орієнтиром концепції розвитку кафедри міжнародних організацій і 

дипломатичної служби є високий рівень вимог до викладання всіх навчальних 

дисциплін, висока професійна та загально-наукова підготовка професорсько-

викладацького складу, високий рівень та культура подачі матеріалу, 

спонукання до активного, творчого засвоєння знань студентами, чому має 

сприяти відповідна практика читання лекцій, проведення семінарських, 

практичних занять, запровадження у навчальний процес інноваційних методик 

викладання,  ширше залученням  фахівців-практиків. 

Концептуальна ідея розвитку кафедри полягає у виконанні нею основної 

подвійної функції: навчально-методичної та науково-дослідницької, де 

об’єднавчою ланкою виступає педагогічний чинник роботи викладача зі 

студентом. Ключовою компонентою концептуального спрямування кафедри є 

усвідомлення подальшої діяльності, що націлена на забезпечення достойного 

місця Інституту міжнародних відносин як складової частини Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у світових рейтингах вищих 

навчальних закладів. 

Важливою концептуальною складовою роботи кафедри залишається 

патріотичне виховання студентства та підготовка майбутніх високопрофесійних 

фахівців, які здатні успішно захищати національні інтереси України. 

4. Пріоритетні напрями роботи кафедри 

Пріоритетним напрямом розвитку кафедри міжнародних організацій і 

дипломатичної служби є забезпечення високого рівня фахової підготовки 

студентів Інституту міжнародних відносин з міжнародно-дипломатичного 

блоку дисциплін. З-поміж кафедр аналогічного спрямування в класичних 

університетах України кафедра міжнародних організацій і дипломатичної 

служби Інституту міжнародних відносин, насамперед, має стати центром 

якісної підготовки фахівців з освітньою кваліфікацією «магістр міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій за спеціалізацією 

«Дипломатія і міжнародне співробітництво», провідним осередком науково-

теоретичного і практичного дослідження проблем сучасної дипломатії, в тому 

числі дипломатичної служби України та практики багатосторонньої дипломатії. 



Це відбуватиметься шляхом накопичення інтелектуального капіталу 

професорсько-викладацького складу кафедри, формування корпоративних 

цінностей, створення позитивного іміджу кафедри та Інституту в цілому. 

4.1. Навчально-методична робота кафедри 

Виходячи із зазначеного, пріоритетними напрямами у роботі кафедри на 

2018-2023 рр. слід вважати: 

1) розробку відповідно до сучасних вимог ринку праці та викликів, що 

стоять перед українською вищою школою, нової освітньо-професійної 

програми «Дипломатія і міжнародне співробітництво» за освітнім рівнем 

підготовки «магістр» спеціальності «міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії»; 

2) подальшу розробку та удосконалення вже наявних навчальних робочих 

програм з базових і спеціалізованих курсів з метою узгодження зі 

змістовими стандартами європейського та світового освітнього простору; 

3) створення сучасних навчально-методичних комплексів, що включають 

широкий спектр методичних рекомендацій та розробок, контрольних 

завдань, практикумів та практичних завдань («кейсів») тощо; 

4) підготовку до видання підручників та посібників з профільних 

навчальних дисциплін та інших публікацій з навчально-наукового 

спрямування кафедри; 

5) виховну роботу викладачів зі студентами спеціалізації, відділення та 

інституту. 

4.2. Науково-дослідна робота кафедри 

Пріоритетними завданнями науково-дослідної роботи кафедри є: 

1) участь викладачів, аспірантів і студентів кафедральної спеціалізації у 

міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних 

конференціях, семінарах, круглих столах з проблем міжнародних 

відносин та дипломатії; 

2) публікація результатів досліджень викладачів, аспірантів і студентів 

старших курсів кафедри у наукових і фахових виданнях України; 

3) збільшення кількості закордонних публікацій співробітників кафедри, у 

тому числі у виданнях, які входять до науково-метричних баз; 

4) здійснення членами кафедри роботи по опонуванню кандидатських і 

докторських дисертацій, рецензуванню авторефератів, монографій, 

підручників і посібників, іншої навчально-методичної літератури; 

5) участь в організації міжнародних наукових та науково-практичних 

конференцій Інституту міжнародних відносин; 

6) розширення наукових зв’язків з партнерськими кафедрами українських 

та зарубіжних університетів. 

 



4.3. Виховна та позааудиторна робота кафедри 

Важливим компонентом реалізації програми розвитку кафедри на 2018-2023 рр. 

є робота професорсько-викладацького складу зі студентами. У цьому напрямі: 

1) зусилля викладачів кафедри спрямовуються на поглиблення навчально-

методичної, наукової та виховної роботи зі студентами; 

2) ставиться завдання створення умов, щоб студенти активніше брали 

участь у конкурсах наукових студентських робіт, студентських 

олімпіадах та студентських наукових конференціях; 

3) передбачається залучати студентів старших курсів до виконання 

наукових досліджень, що проводяться викладачами кафедри за 

різноманітними програмами; 

4) визначається доцільність збільшення уваги проблемі працевлаштування 

випускників кафедри з метою популяризації освітньої програми кафедри 

та Інституту в цілому; 

5) планується системна організація практики студентів кафедральної 

спеціалізації в МЗС України та інших державних установах, 

представництвах міжнародних організацій в Україні та дипломатичних 

представництвах України за кордоном,  державних та приватних освітніх 

закладах; 

6) передбачається розвиток практики колективного відвідування членами 

кафедри разом із студентами різноманітних культурних заходів; 

7) участь викладачів та студентів кафедри у Днях відкритих дверей 

Інституту міжнародних відносин та в організації аналогічних заходів 

поза межами університету з метою популяризації Інституту міжнародних 

відносин та освітньої-професійної програми кафедри. 

4.4. Міжнародні зв’язки кафедри 

Одним з основних завдань кафедри є розвиток її міжнародного 

співробітництва. У цьому відношенні пріоритетними повинні бути: 

1) налагодження співпраці із зарубіжними університетами з метою 

залучення викладачів, науковців, аспірантів кафедри до виконання 

спільних міжнародних наукових проектів; 

2) формування спільних наукових програм для отримання грантів на 

проведення наукових досліджень; 

3) забезпечення участі науково-педагогічних працівників кафедри у 

міжнародних наукових конференціях в Україні та поза межами України; 

4) стажування кращих аспірантів, докторантів, наукових і науково-

педагогічних працівників у зарубіжних університетах; 

5) обмін магістерськими програмами із провідними зарубіжними вищими 

навчальними закладами; 



6) підтримання всебічних робочих стосунків кафедри з дипломатичними 

установами зарубіжних країн, представництвами міжнародних 

організацій в Україні. 

5. Покращення якісних характеристик кафедри 

У період на 2018-2023 рр. планується, що покращення якісних 

характеристик  кафедри передбачатиме: 

1) підвищення якісних характеристик потенціалу кафедри шляхом 

отримання вченого звання доцента та професора; 

2) підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру як 

безпосередньо для кафедри міжнародних організацій і дипломатичної 

служби Інституту міжнародних відносин, так і у форматі кадрового 

резерву - для інших вищих навчальних закладів України; 

3) розробку програми стажування викладачів кафедри у відповідних 

установах та організаціях в Україні та за її межами. 

6. Перспективний план навчальних і наукових публікацій кафедри 

Впродовж наступних років важливою є підготовка якісного науково-

методичного забезпечення дисциплін, які викладатимуться згідно з новими 

навчальними планами, забезпечення поступального розвитку кафедри за 

рахунок оприлюднення новітніх досягнень її професорсько-викладацького 

складу. У цьому напрямі подальшого розвитку кафедри планується: 

 видання та перевидання навчальних посібників і підручників за 

основними напрямками підготовки майбутніх фахівців, які здійснюються 

в межах нових навчальних програм кафедри; 

 підготовка до друку монографій та наукових праць професорсько-

викладацького складу кафедри; 

 друк нових та оновлених версій навчально-методичних комплексів, які 

розробляються кафедрою; 

 оприлюднення у друкованому та електронному вигляді програм кафедри, 

основних навчально-методичних матеріалів. 

План підготовки до друку навчально-методичних розробок включає, 

зокрема таке: 

1) проф. В.М. Матвієнко, ас. О.І. Опанасюк. Навчально-методичний 

комплекс з курсу «Основи дипломатії» (2019 р.); 

2) проф. Ю.С. Скороход. Навчальний посібник «Миротворча діяльність 

ООН» (2018 р.); 

3) проф. Н.Л. Яковенко.Навчальний посібник «Міжнародні організації в 

сфері безпеки» (2018 р.); 

4) доц. О.Ю. Ковтун.Навчально-методичний комплекс «Практична 

психологія для дипломатів» (2019 рік); 



5) доц. А.П. Сапсай. Навчальний посібник «Україна в сучасних структурах 

багатостороннього співробітництва» (2019 р.); 

6) доц. Р.К. Петюр. Навчальний посібник «Міжнародні організації та 

глобальні проблеми сучасності» (2018 р.); 

7) ас. К.І. Кузнєцова.«Навчально-методичні матеріали для організації 

самостійної роботи студентів» (2019 р.). 

7. Механізми реалізації програми розвитку кафедри 

У широкому розумінні основні механізми реалізації програми 

відображаються у забезпеченні інтеграції науки і освіти з практичною 

діяльністю, розвиткові зв’язків кафедри з провідними організаціями, які 

формують попит на випускників кафедральної спеціалізації, використанні всіх 

існуючих можливостей для інтелектуального, кадрового та матеріального 

забезпечення навчального процесу. Особливе місце в організації механізмів 

реалізації програми займає співпраця в рамках діючої кооперації Інституту з 

Міністерством закордонних справ України. 

У вузькому розумінні механізми реалізації програми відображаються у 

забезпеченні становлення та розвитку суспільно активної студентської молоді, 

яка поєднує у собі високу професійну компетентність дослідників та фахівців у 

галузі міжнародних відносин та дипломатії, вирізняється широкою ерудицією, 

духовністю, моральністю, патріотизмом і особистою відповідальністю. 

8. Основні умови успішного виконання програми 

Запропонована програма може бути успішно реалізована через: 

 злагоджену і ефективну роботу співробітників кафедри з виконання 

зазначених у ній положень та оптимізацію навчально-виховного процесу; 

 постійне підвищення викладачами кафедри свого професійного рівня, в 

тому числі, за рахунок участі у міжнародних програмах та 

короткострових семінарах;  

 роботу викладачів кафедри у спеціалізованих вчених радах по захисту 

кандидатських та докторських дисертацій з проблематики сучасних 

міжнародних відносин і дипломатії; 

 залучення викладачів кафедри до експертної роботи з поточних 

актуальних проблем сучасної зовнішньої політики і дипломатії;  

 участь викладачів кафедри у конкурсах на отримання грантів для 

здійснення наукових досліджень та освітніх проектів у галузі 

міжнародних відносин і дипломатії; 

 ефективну співпрацю кафедри із іншими кафедрами Інституту, 

навчально-методичною комісією та навчально-методичним відділом, 

міжнародним відділом, відділом аспірантури та іншими структурними 

підрозділами Інституту та Університету; 



 співпрацю з іншими навчальними закладами для проведення спільних 

освітньо-наукових заходів; 

 співпрацю з окремими підрозділами Міністерства закордонних справ 

України щодо організації проведення тематичних занять та майстер-

класів працівниками відомства та організації практики студентів. 

 

Програму розвитку підготував завідувач кафедри міжнародних 

організацій і дипломатичної служби, доктор історичних наук, професор 

Матвієнко В.М. 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри міжнародних 

організацій і дипломатичної служби (Протокол №5 від «24» січня 2018 року). 


