
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: : ПМП 1; 

2. Назва: Економічна дипломатія; 

3. Тип: : Обов'язковий; 

4. Рівень вищої освіти: : І (бакалаврський);             

 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  Клець М.В. 

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- грамотно оцінити   міжнародні події з точки зору дипломатичних прийомів, до 

яких  

- вдаються різні країни; 

- налагоджувати взаємодію з органами влади, які здійснюють економічну 

дипломатію; 

- користуватися джерелами інформації з метою вивчення кон’юнктури світового 

ринку; 

- аналізувати діяльність дипломатів та державних діячів; 

- орієнтуватися в механізмах багатосторонньої та інтеграційної дипломатії; 

- застосувати спеціальні правила дипломатичного і ділового етикету; 

- вибудовувати схеми досягнення ефективних позицій України засобами економічної 

дипломатії 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Міжнародні 

економічні відносини», «Мікроекономіка», «Економіка зарубіжних країн», «Політична 

економія», «Макроекономіка», «Етика», «Вступ до спеціальності», «Історія економіки та 

економічної думки», «Міжнародне економічне право»; 

 • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):  
«Транснаціональні корпорації», «Міжнародна безпека», «Глобальна економіка», 

«Політологія». 

12. Зміст курсу: Генезис економізації класичної дипломатії.  Економічна дипломатія як 

економічна складова зовнішньої політики держави. Історичні витоки економічної 

дипломатії. Дипломатична система. Дипломатичний супровід міжнародної торгівлі. 

Дипломатична підтримка інвестиційної діяльності. Дипломатичне сприяння 

міжнародному науково-технологічному співробітництву. Дипломатичні зусилля зі 

створення єдиного світового валютно-кредитного та фінансового простору. Переговори як 

головний метод сучасної дипломатії. Економічна дипломатія та інформаційні технології. 

Публічна дипломатія. Історичні віхи економічної дипломатії України. Сучасні 

господарські інтереси України та її економічна дипломатія. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Вергун В.А. Економічна дипломатія: навчальний посібник / В.А. Вергун. – К. : 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 303 с. 

2. Ги Каррон де ла Каррьер Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок / Ги Каррон де 

ла Каррьер ; [перевод с франц. О.И. Пичугина]. – М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 296 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Макаренко Є.А., Піпченко Н.О. Віртуальна дипломатія. Підручник. – К.: Центр вільної 

преси, 2010. – 302 с. 

4.Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О.П. Сагайдак. – 2-ге 

вид., оновл. і доповн. – К. : Знання, 2017. – 326 с. 

5. Федчишин С. А.  Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні 

проблеми організації та правового  забезпечення. – Х. : ФІНН, 2011. –  262 с.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

24 год. лекцій, 22 год. семінарських занять, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 
15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 6 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, усне опитування, презентації, дискусії. 
16. Мова викладання: Українська. 

 

Завідувач кафедри                                             Сазонець О.М., 

 д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL 

1. Code: РМР 1; 

2. Title: Economic diplomacy; 

3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when the discipline is studied: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 4,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Klets 

MV Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International 

Economics 

9. Results of studies: after studying the discipline the student must be capable of: 

- competently evaluate international events in terms of diplomatic methods, to which 

- different countries resort; 

- to establish interaction with the authorities that carry out economic diplomacy; 

- use information sources to study the world market situation; 

- to analyze the activities of diplomats and statesmen; 

- to orient in the mechanisms of multilateral and integration diplomacy; 

- apply special rules of diplomatic and business etiquette; 

- to build schemes for achieving effective positions of Ukraine by means of economic diplomacy 

 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, 

control measures 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «International 

Economic Relations», «Microeconomics», «Economics of foreign countries», «Political 

economy», «Macroeconomics», «Ethics», «Introduction to specialty», «History of economy and 

economic thought», «International economic law»; 
12. Course contents: Genesis of the economics of classical diplomacy. Economic diplomacy 

as an economic component of the foreign policy of the state. Historical origins of economic 

diplomacy. Diplomatic system. Diplomatic support of international trade. Diplomatic support of 

investment activity. Diplomatic assistance to international scientific and technological 

cooperation. Diplomatic efforts to create a single world monetary, financial and financial space. 

Negotiations as the main method of modern diplomacy. Economic diplomacy and information 

technology. Public diplomacy. Historical milestones of Ukraine's economic diplomacy. Modern 

economic interests of Ukraine and its economic diplomacy. 
13. Recommended educational editions:  

1. Вергун В.А. Економічна дипломатія: навчальний посібник / В.А. Вергун. – К. : 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 303 с. 

2. Ги Каррон де ла Каррьер Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок / Ги Каррон де 

ла Каррьер ; [перевод с франц. О.И. Пичугина]. – М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 296 с. 

3. Макаренко Є.А., Піпченко Н.О. Віртуальна дипломатія. Підручник. – К.: Центр вільної 

преси, 2010. – 302 с. 

4.Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О.П. Сагайдак. – 2-ге 

вид., оновл. і доповн. – К. : Знання, 2017. – 326 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Федчишин С. А.  Дипломатичне представництво України за кордоном: сучасні 

проблеми організації та правового  забезпечення. – Х. : ФІНН, 2011. –  262 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

Lectures – 24 hours, practical classes – 23 hours,  independent work – 89 hours. Total – 135 

hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks of scientific 

research, group tasks of scientific research, individual tasks, implementing business and role 

games, implementing case method, using multimedia tools. 
 
15. Forms and assessment criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): test exam at the end of 6 semester. 

Current control (60 points): testing, oral questioning, presentations, discussions. 

16. Language of teaching:   Ukrainian. 
 
Head of the Department                                                                      Sazonets O.M. 

 doctor of sciences, professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


