
Економічна дипломатія 

Дисципліна «Економічна дипломатія» спрямована на засвоєння теоретичних знань 

та практичних навичок щодо коректного застосовування загальнотеоретичних засад 

економічної дипломатії та її інструментарію у зовнішньоекономічних зносинах і 

зовнішньоекономічній діяльності, використання тонкощів дипломатичного протоколу й 

етикету, технік проведення переговорів, нормативного забезпечення економічної 

дипломатії в практиці просування торговельно-економічних інтересів національного 

бізнесу за кордоном, а також в діяльності іноземних представництв економічної 

дипломатії на території України.  

Дисципліна орієнтована на розуміння економічної дипломатії як інструменту 

захисту національних інтересів держави у сфері зовнішньоекономічної політики, а також 

практичних аспектів дипломатичної роботи у сфері зовнішньоекономічної діяльності з 

метою досягнення стратегічних цілей держави. 

Мета дисципліни: 

– формування у студентів розуміння сутності економічної дипломатії як 

інструменту захисту національних інтересів держави у сфері зовнішньоекономічної 

політики, а також практичних аспектів дипломатичної роботи у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності з метою досягнення стратегічних цілей держави.  

Завдання дисципліни:  

– сформувати у студентів здатність коректно застосовувати загальнотеоретичні 

засади економічної дипломатії та її інструментарію у зовнішньоекономічних зносинах і 

зовнішньоекономічній діяльності, використовувати тонкощі дипломатичного протоколу 

й етикету, техніки проведення переговорів, нормативне забезпечення економічної 

дипломатії в практиці просування торговельно-економічних інтересів національного 

бізнесу за кордоном, а також в діяльності іноземних представництв економічної 

дипломатії на території України. 

Студент повинен: 

Знати: 

– сутність економічної дипломатії як інструменту захисту національних інтересів 

держави у сфері зовнішньоекономічної політики; 

– особливості дипломатичного протоколу й етикету, технік проведення переговорів 

у сфері зовнішньоекономічної діяльності з метою досягнення стратегічних цілей 

держави; 

Уміти: 

– визначати передумови та чинники розвитку економічної дипломатії, оцінювати 

причини, умов та тенденцій застосування дипломатичних інструментів в умовах 

асиметричного глобального суспільно-політичного та економічного розвитку; 

– ідентифікувати визначальні фактори впливу на економіку країни та 

використовувати ефективні, з позицій досягнення цілей зовнішньоекономічної політики, 

методи економічної дипломатії; 

– розуміти причини необхідності застосування дипломатії в забезпеченні 

економічної безпеки країни та її секторів; 

– ідентифікувати сучасні викликів та стратегічні задачі економічної дипломатії 

України. 

Сформовані компетентності: 



ІК Здатність розв’язувати комплексні теоретичні та практичні задачі й проблеми під час 

професійної діяльності або в процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення 

інновацій і характеризується невизначеністю умов та вимог. 

ЗК1 знати і застосовувати новітні теорії, концепції і методи в галузі науково-дослідної та 

професійної діяльності, у т.ч. в сфері міждисциплінарних досліджень на стику інтегрованих 

взаємозв’язків у різни сферах міжнародних відносин. 

ЗК2 ініціювати інноваційні проекти, демонструвати лідерство та повну автономність під час їх 

реалізації, вміти виходити із зони комфорту та професійно діяти в нових умовах. 

ЗК3 організовувати та здійснювати індивідуальні і групові дослідницькі проекти у сфері 

міжнародних економічних відносин, зовнішньої та світової політики. 

ЗК5 демонструвати навички усного наукового мовлення й академічного письма, у т.ч. в процесі 

написання наукових текстів, при публічних презентаціях своїх думок в обраній сфері наукових 

досліджень чи у фахових дискусіях. 

ЗК7 оцінювати та аналізувати проблеми у сфері міжнародних відносин, пропонувати підходи до 

вирішення таких проблем; 

ЗК9 розуміти і застосовувати на практиці теорії та методи дослідження проблем міжнародних 

відносин, демонструвати вміння шукати й аналізувати інформацію з різних джерел. 

СК1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції дипломатичної служби. Вільно 

спілкуватися державною та іноземними мовами, усно і письмово, з професійних і наукових питань у 

сфері міжнародної політики.  

СК3 Здійснювати професійний усний та письмовий переклад з/на іноземну мову, зокрема, з 

фахової тематики дипломатичної служби. Брати участь у професійні дискусії у сфері дипломатичної 

служби, поважати опонентів і їхню точки зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, 

ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з фахових проблем. 

СК4 Аналізувати та оцінювати проблеми дипломатичної служби, способи та механізми 

забезпечення безпеки у міжнародному просторі та у зовнішній політиці держав. Оцінювати результати 

власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток. 

СК5 Оцінювати та аналізувати дипломатичну службу, їх проблеми та ситуації, пропонувати 

підходи до вирішення таких проблем. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан 

міжнародних комунікацій. 

СК10 Критично осмислювати та аналізувати дипломатичну службу та її вплив на міжнародні 

відносини 

Програмні результати навчання відповідні компонентам освітньої програми: 

РН 1 Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, 

міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану теоретичних досліджень міжнародних 

відносин та світової політики 

РН 2 Критично осмислювати та аналізувати глобальні процеси та їх вплив на міжнародні 

відносини 

РН 3 Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для дослідження проблем 

міжнародних відносин та зовнішньої політики 

РН 5 Збирати, обробляти та аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, світової 

політики та зовнішньої політики держав 

РН 7 Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, 

пропонувати підходи до вирішення таких проблем  

РН 9 Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних відносин, 



зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій 

РН 10 Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень міжнародних відносин, 

зовнішньої та світової політики 

РН 14 Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток 

 
 


