
 
 

   

 

 

Курт Волкер – вмериканський дипломат, колишній спеціальний представник США на переговорах з 

Україною, колишній посол США в НАТО і виконавчий директор-засновник Інституту Маккейна. Він 

також є старшим міжнародним радником BGR Group в Вашингтоні і почесним науковим співробітником 

Центру аналізу європейської політики. 

Курт Волкер народився 27 грудня 1964 року в Пенсільванії. У 1984-му закінчив університет Темпл у Філадельфії з 
дипломом бакалавра з міжнародних відносин, після чого отримав ступінь Майстра в Школі міжнародних 
відносин університету Джорджа Вашингтона. 

У 1986 році Курт Волкер прийшов на роботу в ЦРУ в якості аналітика. 

У 1988 році - перейшов на роботу в Держдепартамент США, в зовнішню службу - виконував завдання в Лондоні і 
Брюсселі, працював в американському посольстві в Будапешті, був помічником спеціального представника США 
Річарда Холбрука під час переговорів щодо конфлікту в Боснії. 

З 1997 по 1998 рік - Волкер працював в якості юриста в команді сенатора Джона Маккейна, після чого зайняв 
посаду першого секретаря місії США в НАТО. Наступного року - в 1999-му - він став Заступником директора 
приватного кабінету генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона, де пропрацював три роки. 

У 2000-х Курт Волкер був виконавчим директором у справах Європи і Євразії в Раді національної безпеки, керував 
підготовкою США до самітів НАТО в Празі (2002) та Стамбулі (2004). 

У липні 2005 року він перейшов на посаду заступника помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії, а в 
липні 2008 року був призначений постійним представником США в НАТО, змінивши на цій посаді Вікторію 
Нуланд. 

У 2009 році Курт Волкер пішов з держслужби і перейшов на роботу в дослідницько-консультаційну фірму The Wall 
Street Fund Inc., після чого займав високі посади в інших трастових фондах і консалтингових фірмах. 

У липні 2017 року Курта Волкера було назначено на посаду спеціального представника Державного 
департаменту з питань України, де він займався координацією зусиль Держдепартаменту з врегулювання 
конфлікту в Україні. 

З серпня 2020 року Курт Волкер в якості незалежного члена Ради Директорів входить до складу Ради Директорів 
української міжнародної компанії BGS Rail - постачальника рішень для залізничних перевезень, технічного 
обслуговування, підтримки та інфраструктури, що входить в литовську групу Avia Solutions. 

 


