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Силабус це персоніфікована програма викладача для навчання студентів з кожного 

предмета, що оновлюється на початок кожного навчального року. 

Силабус розробляється відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

фахівця відповідного рівня та згідно навчального і робочого навчального планів, з 

врахуванням логічної моделі викладання дисципліни. 

 

Силабус розглянутий на засіданні кафедри філософії, політології та міжнародних 

відносин. 

 

Протокол від «27» серпня 2020 року № 1 

 

Завідувач кафедри                                                     Ю.В. Харченко 

 

Розробник:  доктор політичних наук, доцент кафедри філософії, політології та 

міжнародних відносин О.В. Коломієць 

 

1. Електронна адреса: 

Інша контактна інформація: 

2. Опис навчальної дисципліни:  Економічна дипломатія 

Спеціальність: Всі спеціальності 

Освітньо-професійна програма: Всі програми 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський) 

Форма навчання: денна 

Курс: I 

Семестр: І 

 

Найменування показників Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 3 Вибірковаа 

Блоків – 3   

Загальна кількість годин  – 90  

Тижневих годин для денної форми навчання: 

2 
 

Лекції 20 год. 

Практичні, семінарські 16 год. 

Консультації 4 год. 

Самостійна робота 99 год. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

(есе, аналітичний звіт, тези тощо) 
Не передбачено 
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Вид підсумкового контролю: залік 

Сторінка дисципліни на сайті 

університету 
----- 

Зв’язок з іншими дисциплінами. 

Сучасна дипломатична служба та 

консульські установи, дипломатичний 

протокол та етикет, теорія міжнародних 

відносин, міжнародна економіка, 

міжнародні економічні відносини тощо 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни є 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни 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; 

– національне законодавство та міжнародне право щодо забезпечення й регулювання 

зовнішньоекономічних дипломатичних установ;  

– систему і механізм діяльності Міністерства закордонних справ, його вітчизняних та 

закордонних підрозділів у сфері зовнішньоекономічної діяльності;  

– головні принципи, форми та методи створення зовнішньоекономічних 

дипломатичних установ;  

– основні завдання і функції дипломатичних і консульських установ;  

– дипломатичні і консульські імунітети та привілеї;  

– форми і принципи діяльності економічної дипломатії;  

вміти:  

– визначати передумови та чинники розвитку економічної дипломатії, оцінювати 

причини, умов та тенденцій застосування дипломатичних інструментів в умовах 

асиметричного глобального суспільно-політичного та економічного розвитку; 
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– 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. 

володіти:  

 навичками оперування понятійним апаратом для опису взаємодії об’єктів й 

суб'єктів сучасної дипломатичної системи та консульської служби;  

 навичками аналізу сучасної дипломатичної системи та консульської служби.  

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. 
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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 

4. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 

Назви тем 

В
С

Ь
О

Г
О

 

Види роботи 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 
1 2 3 4 5 

Тема 1. Історія формування економічної дипломатії 11 2  9 

Тема 2. Економічна дипломатія в системі міжнародного 

регулювання світової економіки 
12 2  2 8  

Тема 3. Нормативне забезпечення економічної дипломатії 13 2  2 9 

Тема 4. Об’єкти зовнішньоекономічної дипломатії України 12 2  2 8 

Тема 5. Дипломатичний протокол як засіб економічної 

дипломатії 
12 2  2 8 

Тема 6. Методологія ведення дипломатичних переговорів 13 2  2 9 

Тема 7. Національна економічна безпека 12 2  2 8 

Тема 8. Механізми формування економічної дипломатії в 

Україні 
12 2  2 8 
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Тема 9. Організація економічної діяльності дипломатичних 

представництв 
11 2   9 

Тема 10. Іноземні представництва економічної дипломатії в 

Україні 
12 2 2 8 

Всього годин  120  20  16  84  

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіл-ть 

годин 

1 

Економічна дипломатія в системі міжнародного 

регулювання світової економіки 

1. Економічні цілі і засоби економічної дипломатії.  

2. Економізація зовнішньої політики України. 

3. Сутність і функції економічної дипломатії України. 

2 

2 

Нормативне забезпечення економічної дипломатії 

1. Правове регламентування дипломатичної діяльності та 

економічної дипломатії України. 

2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності України. 

3. Правові аспекти зовнішньоекономічної діяльності та 

економічної дипломатії України. 

2 

3 

Об’єкти зовнішньоекономічної дипломатії України 

1. Міжнародні торговельні суперечки і роль економічної 

дипломатії у їх врегулюванні.  

2. Антидемпінгові розслідування та їх попередження.  

3. Органи з врегулювання міжнародних торговельних спорів 

(ЮНСІТРАЛ, Міжнародний Арбітражний суд Міжнародної 

торгової палати, Європейський арбітраж, Орган вирішення 

спорів у рамках СОТ). 

2 

4 

Дипломатичний протокол як засіб економічної дипломатії 

1. Міжнародний досвід організації протокольних служб.  

2. Структура та функції протокольних підрозділів органів 

державної влади в Україні.  

3. Протокольна діяльність дипломатичного представництва. 

2 

5 

Методологія ведення дипломатичних переговорів 

1. Проведення переговорів.  

2. Можливі проблеми спілкування. Техніка постановки 

запитань.  

3. Техніка проведення ділової бесіди. Особливості 

перекладу та врахування мовного фактору.  

4. Документування переговорів та оформлення їх 

результатів в дипломатичній практиці. 

2 

6 

Національна економічна безпека України 

1. Національна безпека і її зв’язок з економічною 

дипломатією.  

2. Взаємозв’язок національної економічної безпеки і 

міжнародної економічної безпеки.  

3. Проблеми забезпечення міжнародної економічної 

безпеки.  

2 
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4. Вироблення міжнародних правил поведінки і взаємної 

відповідальності урядів та бізнесу. 

7 

Механізми формування економічної дипломатії в Україні 

1. Аналітична діяльність торговельних представництв.  

2. Оперативне забезпечення інформаційного обміну між 

торговельними представництвами та центральними органами 

виконавчої влади.  

3. Планування роботи та звітність торговельних 

представництв.  

4. Досвід зарубіжних країн в організації діяльності 

зовнішньоекономічних представництв в складі Посольств. 

2 

8 

Іноземні представництва економічної дипломатії в 

Україні 

1. Представництва міжнародних організацій наділених 

функціями економічної дипломатії на території України. 

2. Завдання, форми та методи роботи й співробітництва 

представництв міжнародних організацій з українськими 

органами влади та управління, суб’єктами господарювання. 

2 

Разом  16  

6. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кіль-ть 

годин 

1 Історія формування економічної дипломатії 9 

2 Економічна дипломатія в системі міжнародного регулювання 

світової економіки 
8 

3 Нормативне забезпечення економічної дипломатії 9 

4 Об’єкти зовнішньоекономічної дипломатії України 8 

5 Дипломатичний протокол як інструмент економічної дипломатії 8 

6 Методологія ведення дипломатичних переговорів 9 

7 Національна економічна безпека України 8 

8 Механізми формування економічної дипломатії в Україні 8 

9 Організація економічної діяльності дипломатичних 

представництв 
9 

10 Іноземні представництва економічної дипломатії в Україні 8 
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