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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Економічна дипломатія» 

складена для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 

за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Економічна 

дипломатія» є дослідження особливої сфери сучасної дипломатичної 

діяльності, пов'язаної з використанням економічних компонентів як 

об'єкту і засобу співпраці в міжнародних відносинах, як комплексної 

складової зовнішньої політики і міжнародної діяльності держави, де 

зовнішня політика визначає цілі та задачі економічної дипломатії, яка в 

свою чергу, використовує свої засоби і методи для здійснення 

зовнішньої політики в умовах глобалізаційних тенденцій і зростаючої 

конкуренції.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Економічна дипломатія» є 

складовою частиною циклу професійної підготовки для здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 

«Міжнародні економічні відносини».  Курс вивчається з урахуванням 

знань студентів із попередніх дисциплін – «Політична економія», 

«Політологія», «Міжнародні економічні відносини», «Філософія», 

«Міжнародне право», «Міжнародний менеджмент», «Історія та 

культура України», «Історія економіки та економічної думки», «Етика», 

«Міжнародна безпека», «Іноземна мова ». 

Вимоги до знань та вмінь визначаються галузевими стандартами 

України. 

 

Анотація 
 

На сучасному етапі політичні зусилля держави по просуванню 

національних економічних інтересів за кордоном знаходяться в тісній 

ув'язці з завданнями економічного розвитку всередині країни. 

Дипломатичні місії країни підтримують зовнішньоекономічну 

діяльність, лобіюють інтереси вітчизняних компаній за кордоном, 

мобілізують ефективні зовнішні ресурси на цілі розвитку, створюють 

позитивний імідж свої країни в світі. Дипломатичні представництва, які 

є острівцями держави в чужій країні, накопичують масивні знання про 

країну перебування,  встановлюють політичні та інші контакти, завдяки 

своїй багаторічній присутності в даній країні, отримують доступну 
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інформацію про пріоритети цієї країни, виявляють  ступінь її 

зацікавленості у плідній співпраці. Економічна дипломатія – це надійна 

підтримка дво- і багатосторонньої співпраці та протидія тим суб’єктам 

діяльності, хто бажав би монополізувати переваги глобалізації. 

 

Ключові слова: економічна дипломатія, дипломатичне 

представництво, дипломатичний протокол, дипломатичний привілей, 

дипломатичний імунітет. 

 

Abstract 
At the present stage, the political efforts of the state to promote national 

economic interests abroad are closely linked to the objectives of economic 

development within the country. Diplomatic missions of the country support 

foreign economic activity, lobby the interests of domestic companies abroad, 

mobilize effective external resources for development purposes, create a 

positive image of their countries in the world. Diplomatic missions, which 

are islands of the state in a foreign country, accumulate massive knowledge 

of the country of residence, establish political and other contacts, due to their 

many years of presence in this country, receive accessible information about 

the priorities of this country, show the degree of its interest in fruitful 

cooperation. Economic diplomacy is a solid support for bilateral and 

multilateral cooperation and counteraction to those actors who would like to 

monopolize the benefits of globalization. 

 

Key words: economic diplomacy, diplomatic representation, 

diplomatic protocol, diplomatic privilege, diplomatic immunity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5  

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

– 4,5 

Галузь знань  

29 «Міжнародні 

відносини» 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність:  

292 «Міжнародні 

економічні 

відносини» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів 
– 2 

3-й  - 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: ІНДЗ  

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 135 

6-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

Самостійної роботи 

студента – 4 

Рівень вищої освіти: 

перший 
(бакалаврський) 

24 год. - 

Практичні, 
семінарські 

22 год. - 

Лабораторні – 

Самостійна робота 

89 год. - 

Індивідуальні 
завдання: 

- 
Вид контролю: 

іспит 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання 53% до 47%. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою викладання навчальної дисципліни «Економічна 

дипломатія» є формування у студентів цілісного уявлення про значення 

і специфіку економічної дипломатії як особливого виду діяльності в 

умовах інформаційного суспільства та глобалізації світової економіки. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Економічна 

дипломатія» є: дослідити  інститут дипломатії в цілому; висвітлити 

виклики, що стоять перед сучасною економічною дипломатією; 

визначити принципи і закономірності процесу економічної дипломатії  

держави в епоху глобалізації; виявити особливості політики і 

дипломатії економічної адаптації на прикладі конкретних держав; 

окреслити тенденції двосторонньої та багатосторонньої економічної  

дипломатії; показати напрямки розвитку економічної дипломатії 

України. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 
- зміст дипломатичних службових дій, сконцентрованих на 

економічній співпраці; 

- базові характеристики економічної дипломатії ХХІ ст.; 

- основи дипломатичного протоколу як політичного інструменту 

дипломатії; 

- вплив економічної дипломатії на досягнення макроекономічних 

результатів; 

- структуру цілі та завдання економічної дипломатії в 

міжнародному бізнесі та розвитку міжнародних відносин; 

- чинники   впливу економічної дипломатії на національну та 

міжнародну безпеку ; 

- механізм взаємодії держави і бізнесу в різних країнах ; 

- фундаментальні положення теорії та історії економічної 

дипломатії України та зарубіжних країн 
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вміти: 
- 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 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  
Генезис економізації класичної дипломатії 
 

Тема 1. Економічна дипломатія як складова  
зовнішньої політики держави 

 
Поняття «економічної дипломатії» і її основні напрямки, форми, 

методи, принципи.  Завдання економічної дипломатії та її роль в 

сучасних МЕВ. Концепції економічної дипломатії ( «дипломатія, що 

опікує економіку», «дипломатія, яка обслуговує економіку», 

«дипломатія, яка поставила економіку собі на службу», «нова 

економічна дипломатія"). Учасники економічної дипломатії. Діяльність 

і завдання різних акторів міжнародних відносин в рамках економічної 

дипломатії. Цілі і завдання глобальних економічних режимів. 

Концепція «керованої глобалізації». Нові суб'єкти економічної 

дипломатії. Стратегічне партнерство бізнесу і держави. «Народна 

дипломатія». Економічна дипломатія окремих держав, регіональних і 

групових об'єднань країн. 

 
. 
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Тема 2. Історичні витоки економічної дипломатії 

Початки «дипломатичних відносин» в родоплемінному 

суспільстві. Бог Гермес і Меркурій як покровитель дипломатів, торгівлі 

та ремесел.. Династичний та сакральний характер дипломатії 

Стародавнього світу. Грецька система дипломатичних відносин. 

Особливості організації посольської справи у Візантії. Римська епоха в 

історії дипломатії. Доктрина непорушності контрактів і заручництво як 

гарантія виконання міжнародних зобов’язань. Дипломатія 

середньовічної Європи. Наполеонівські війни, Віденський конгрес, 

Священний Союз. Колоніальна дипломатія ХІХ ст. Крах економічної 

дипломатії на початку ХХ ст. Дипломатичні відносини  між Першою та 

Другою світовими війнами. Роль дипломатів у підведенні підсумків 

Другої світової війни. Конференція в Сан-Франциско (1945) і створення 

ООН. Переговорна практика в період "холодної війни". Дипломатія 

розрядки. Економічна дипломатія як рушійна сила міжнародних 

відносин на початку ХХІ ст. 

 

Тема 3. Дипломатична система 

Розвиток інституту постійних дипломатичних представництв. 

Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961р. Процес 

встановлення дипломатичних відносин. Структура дипломатичного 

представництва. Дипломатичний корпус. Загальноприйнята система 

дипломатичних рангів. Привілеї та імунітети дипломатичного 

представництва.  Види консулів і консульських установ. Організація та 

значення документаційного забезпечення дипломатичної служби. 

Класичні види дипломатичного листування. Дипломатична 

термінологія. Дипломатичний протокол. Правила дипломатичного 

етикету. Дипломатичні зустрічі у верхах і спільна діяльність посольств 

як нові форми багатосторонньої дипломатії. Особливості 

багатосторонніх переговорів. Дипломатичні прийоми, їх цілі та види. 

Спеціальні дипломатичні місії та їх класифікація. 
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Змістовий модуль 2.  
Економічна дипломатія в умовах глобалізації 
 

Тема 4. Дипломатичний супровід міжнародної торгівлі  
 

Завдання і принципи багатостороннього регулювання міжнародної 

торгівлі. Зміст основних міжнародних угод з торгівлі і тарифів, 

досягнутих в рамках Уругвайського раунду переговорів. Міжнародний 

торговий режим. Механізм врегулювання спорів. Новий раунд 

багатосторонніх торговельних переговорів. («Доха раунд розвитку»).  

Мета і основні напрямки переговорів. Проект торгових договорів, які є 

предметом переговорів. Спеціальні торговельні угоди. Міжнародні 

товарні угоди як метод координації зовнішньоторговельної політики 

країн-експортерів сировини. Позиції різних груп країн і окремих країн з 

питань торгівлі сільськогосподарськими товарами і послугами. 

Спеціальні торгівельні угоди. Дипломатична підтримка 

багатосторонніх переговорів: інформаційно-аналітичне обслуговування 

національних делегацій та центру (урядових органів); мобілізація 

підтримки партнерів; вироблення компромісних рішень; забезпечення 

участі зацікавлених національних економічних агентів у виробленні 

позиції національної делегації, консенсусу і/або компромісу на 

міжнародних переговорах; інформування громадськості про хід 

перемовин. 

 
Тема 5. Дипломатична підтримка інвестиційної діяльності 

   

Міжнародна система інвестиційних режимів. Роль двосторонніх і 

регіональних інвестиційних угод в забезпеченні сприятливих умов для 

інвестиційної діяльності. Основні елементи інвестиційних угод. 

Режими інвестиційної діяльності. Спроби створення глобального 

інвестиційного режиму і причини їх провалу: Гаванська Декларація по 

створенню Міжнародна організація торгівлі; Багатостороннє 

Інвестиційне Угода (МІС); Багатостороннє Агентство по Гарантуванню 

Інвестицій (БАГІ) і т.д.). Відновлення переговорів по створенню 

єдиного міжнародного інвестиційного режиму в рамках Доха-раунду. 

Дипломатичні методи залучення інвестицій з-за кордону. Організація 

форумів інвесторів. Аналітична та інформаційна діяльність. 

Координація посольством діяльності національних інвесторів в країні 
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перебування. Надання юридичної підтримки інвестиційним проектам. 

Просування національних інвестицій. Забезпечення сприятливих умов 

для національних інвесторів в країні перебування. Лобіювання, 

політичний тиск, підкуп. Забезпечення участі національних інвесторів в 

інвестиційних тендерах у країні перебування. 

 
Тема 6. Дипломатичне сприяння міжнародному науково-

технологічному співробітництву 
Специфічні особливості інтелектуальних ресурсів. Міжнародний 

режим захисту прав інтелектуальної власності: роль СОТ і ВОІВ 

(Всесвітня організація інтелектуальної власності). Просування 

національної інтелектуальної продукції дипломатичними методами в 

країні перебування. Забезпечення участі вчених і фахівців країни в 

міжнародних науково-дослідних проектах і обміні знаннями. Проблема 

втягування інтелектуальних зарубіжних ресурсів в національну 

економіку. Залучення нових технологій в національну економіку і 

забезпечення доступу національних економічних агентів до 

міжнародних ринків нових технологій дипломатичними методами. 

Забезпечення рівних умов конкуренції на ринках нових технологій. 

Надання дипломатичної підтримки спільним інвестиційним науково-

технічним проектам. Проблема обмеженого доступу до інтелектуальної 

продукції. Конфлікт між приватними і суспільними інтересами. 

Комерціалізація знань місцевих громад: права ТНК проти прав 

культурно-етнічних автохтонних громад.  

 
Тема 7. Дипломатичні зусилля зі створення єдиного світового 

валютно-кредитного та фінансового простору 
Проблема ефективного використання фінансових ресурсів з метою 

розвитку: зовнішня заборгованість, її масштаби, структура і динаміка. 

Багатостороння і двостороння допомога розвитку: географічна і 

секторальна структура; обсяг і динаміка. Політичні та економічні умови 

надання допомоги розвитку. «Велика сімка» і її вплив на формування 

пріоритетів і умов надання допомоги для розвитку. Глобальні 

конференції ООН і спеціальні сесії Генеральної асамблеї ООН як 

інструменти мобілізації багатосторонньої допомоги розвитку і 

формування її пріоритетів. Роль Програми розвитку ООН в мобілізації 

та координації донорів. Стратегічне партнерство: залучення бізнесу до 

надання допомоги розвитку. Міжнародний банк реконструкції та 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11  

розвитку (МБРР – «Світовий банк»), регіональні банки розвитку, 

спеціальні установи та фонди ООН як інструменти багатосторонньої 

допомоги розвитку. Двостороння офіційна допомога розвитку. 

Національні агентства допомоги розвитку . Основні країни-донори: 

пріоритети двосторонньої допомоги розвитку. Комітет сприяння 

розвитку: координація діяльності країн-донорів. 

 

Тема 8.  Переговори як головний метод сучасної дипломатії 
Значення переговорів для встановлення і розвитку міждержавних 

відносин, забезпечення світової торгівлі, культурних і наукових 

зв’язків у двосторонньому, груповому, регіональному і глобальному 

масштабах. Зустрічі і переговори у верхах, на вищому, високому, 

міністерському і експертному рівнях. Дипломатія глав держав. «Гаряча 

лінія». Стратегія і тактика переговорного процесу. Підготовка 

документів для проведення переговорів. Організація і проведення 

переговорів. Договори, угоди, комюніке, декларації про наміри та ін. 

документи, які завершують переговори. Тематика сучасного 

міжнародного переговорного процесу. Проблеми «подвійних 

стандартів», «гуманітарної інтервенції» і т.п. 

 

Тема 9. Економічна дипломатія та інформаційні технології 

Веб-сайти як інструменти дипломатії. Функціональність веб-сайтів 

міністерства зовнішніх зносин і дипломатичних представництв: 

інформація про крану  і зовнішню політику, контакти, доступ до 

документів, консульська інформація і т.д. Скасування меж між 

міністерством зовнішніх зносин і дипломатичними представництвами. 

Віртуальне посольство. Інтернет і дипломатична комунікація. 

Проведення віртуальних переговорів: переваги і недоліки. Правові 

аспекти віртуальної дипломатії. Акредитація учасників віртуальної 

дипломатії – електронний підпис. Аутентичність текстів заяв, 

розміщених на сайтах міністерства зовнішніх зносин – аудіо і відео 

файли. Аутентичність текстів угод, які надсилаються електронною 

поштою. 
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Тема 10. Публічна дипломатія 

Поняття і основне призначення публічної дипломатії. Форми 

публічної дипломатії. Сучасна культурна і освітня дипломатія 

розвинених країн. Пропаганда та інформаційні програми. Відкриті та 

закриті інформаційні програми. Інформаційне шпигунство. 

Організаційні рамки здійснення публічної дипломатії. Урядові та 

неурядові актори. Роль ЗМІ і громадської думки в дипломатії. Аташе з 

питань культури в дипломатичних представництвах та його 

функціональні обов’язки. Роль міжкультурної комунікації для 

зовнішньополітичних інтересів держави. Значення публічної 

дипломатії для формування іміджу України на міжнародній арені. 
 

Тема 11. Історичні віхи економічної дипломатії України 

Становлення і розвиток дипломатичних відносин у часи Київської 

Русі. Династичні шлюби періоду правління Ярослава Мудрого. 

Міждержавні зносини України у період козаччини. Проголошення УНР 

і заснування Генерального секретарства міжнародних справ. 

Розширення дипломатичної діяльності у часи УНР, Гетьманського 

уряду, Директорії та ЗУНР. Місце української дипломатії у радянській 

моделі дипломатії.  

 
Тема 12. Сучасні господарські інтереси України та її економічна 

дипломатія. 
Державний суверенітет України і новий етап розвитку української 

дипломатії. Роль Міністерства закордонних справ України у 

становленні України як рівноправного суб’єкта міжнародних 

економічних відносин. Зовнішньоекономічна політика України та її 

цілі. Організація та механізми економічної дипломатії України. 

Створення консультативно-координаційних механізмів із українськими 

та зарубіжними економічними агентами. Членство України в 

міжнародних економічних та фінансових організаціях. Економічне 

співробітництво України з окремими країнами та регіональними 

інтеграційними об'єднаннями країн. Роль неурядових організацій ( 

Торгово-промислових палат, бізнес-асоціацій тощо) в економічній 

дипломатії України. Зусилля економічної дипломатії у зниженні та 

ліквідації загроз економічній безпеці України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13  

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем  

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о 

у тому числі  

усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  
Генезис економізації класичної дипломатії 

Тема 1. 
Економічна 

дипломатія як  

складова 

зовнішньої 

політики держави   

11 2 2 - 7  

- - - - - - 

Тема 2. Історичні 

витоки 

економічної 

дипломатії 

11 2 2 - 7  

- - - - - 

- 

 

 

 

 

Тема 3. 
Дипломатична 

система 

12 2 2  8  

      

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

34 

 

6 

 

6 

 

22 

 

 

- - - - - - 

Разом за модулем 
1 

34 
 

6 
 

6 
 

22 
 

 
- - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 2 
Економічна дипломатія в умовах глобалізації 

Тема 4. 
Дипломатичний 

супровід 

міжнародної 

торгівлі 

11 2 2 - 7   

     

Тема 5. 
Дипломатична 

підтримка 

інвестиційної 

діяльності 

11 2 2 - 7   

     

Тема 6.  
Дипломатичне 

сприяння 

міжнародному 

науково-

технологічному 

співробітництву 

11 2 2 - 7   

     

Тема 7. 

Дипломатичні 

зусилля зі 

створення 

єдиного світового 

валютно-

кредитного та 

фінансового 

простору 

11 2 2 - 7   

     

Тема 8. 
Переговори як 

головний метод 

сучасної 

дипломатії 

12 2 2 - 8   
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Тема 9. 
Економічна 

дипломатія та 

інформаційні 

технології 

11 2 1 - 8   

     

Тема 10.  
Публічна 

дипломатія 

11 2 1 - 8   

     

Тема 11. 
Історичні віхи 

економічної 

дипломатії 

України 

11 2 2 - 7   

     

Тема 12.  
Сучасні 

господарські 

інтереси України 

та її економічна 

дипломатія. 

12 2 2 - 8   

     

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

101 1
8 

1
6 

- 6
7 

  

     

Разом за модулем 2 101 1
8 

1
6 

- 6
7 

  
- - - - - 

Усього годин 135 2
4 

2
2 

- 8
9 

  
- - - - - 

 
5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

1. 
Тема 1. Економічна дипломатія як  складова 

зовнішньої політики держави 
2 

2. 
Тема 2. Історичні витоки економічної 

дипломатії 
2 
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3. Тема 3. Дипломатична система 2 

4. 
Тема 4. Дипломатичний супровід міжнародної 

торгівлі  
2 

5. 
Тема 5. Дипломатична підтримка інвестиційної 

діяльності 
2 

6. 
Тема 6. Дипломатичне сприяння міжнародному 

науково-технологічному співробітництву 
2 

7. 
Тема 7. Дипломатичні зусилля зі створення 

єдиного світового валютно-кредитного та 

фінансового простору 

2 

8. 
Тема 8. Переговори як головний метод сучасної 

дипломатії 
2 

9. 
Тема 9. Економічна дипломатія та інформаційні 

технології 
1 

10. Тема 10. Публічна дипломатія 1 

11. 
Тема 11. Історичні віхи економічної дипломатії 

України 
2 

12. 
Тема 12. Сучасні господарські інтереси України 

та її економічна дипломатія. 
2 

 Усього годин 22 

 
6. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання: 

� підготовка до аудиторних занять – 30 год.; 

� підготовка до контрольних заходів – 30 год.; 

� опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

–  29 год. 

Усього                                                  89  год. 

 
6.1 Завдання для самостійної роботи 

 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю 

знань. 
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Самостійна робота із студентами включає: 

- збільшення питомої ваги інтенсивної роботи із успішними 

студентами; 

- додаткові консультації з відстаючими студентами; 

- заохочення студентів за успіхи в навчанні і творчій діяльності ( 

нарахування додаткових балів за участь в олімпіадах, конференціях, 

використання комп’ютерних  презентацій доповіді тощо). 

Для кожного студента  передбачено виконання письмового 

індивідуального науково-дослідного завдання, яке вимагає 

опрацювання монографічної літератури, наукової періодики, 

довідкових і статистичних матеріалів, інтернет-ресурсів. Обсяг роботи 

складає 10-12 аркушів формату А-4. Робота оцінюється у 10 балів. 

 
6.1 Завдання для самостійної роботи 

 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю 

знань. 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

1. 
Тема 1. Економічна дипломатія як  

складова зовнішньої політики держави  
8 

2. 
Тема 2.  Історичні витоки економічної 

дипломатії 
9 

3. Тема 3. Дипломатична система 9 

4. 
Тема 4. Дипломатичний супровід 

міжнародної торгівлі   
8 

5. 
Тема 5. Дипломатична підтримка 

інвестиційної діяльності 
8 

6. 

Тема 6. . Дипломатичне сприяння 

міжнародному науково-технологічному 

співробітництву 

9 

7. 

Тема 7. Дипломатичні зусилля зі 

створення єдиного світового 

валютно-кредитного та фінансового 
простору 

8 
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8 
Тема 8. Переговори як головний метод 

сучасної дипломатії 
9 

9. 
Тема 9. Економічна дипломатія та 

інформаційні технології 
9 

10. Тема 10. . Публічна дипломатія 9 

11. 
Тема 11. . Історичні віхи економічної 

дипломатії України 
9 

12. 
Тема 12. Сучасні господарські інтереси 

України та її економічна дипломатія. 
9 

 Всього годин: 89 
 

7. Методи навчання 
 

При викладанні навчальної дисципліни «Економічна дипломатія» 

використовуються інформаційні лекції, елементи проблемної лекції, 

індивідуальні завдання, мозковий штурм , індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, розв’язування задач, ситуаційні завдання. 
 

8. Методи контролю  
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у формі письмового тестування з кожної теми, усного 

опитування, презентації, дискусії.  

Підсумковий контроль знань студентів з навчальної дисципліни – 

іспит в кінці 2 семестру. 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумко-

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий 

модуль № 1 

Змістовий 

модуль № 2 
40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Т1, Т2... Т11 — теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 
Результати навчання проставляються за шкалою оцінювання. 

Позитивні оцінки виставляються тільки тим студентам, які виконали всі 

види навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної 

дисципліни і набрали за результатами поточного та підсумкового 

контролів не менше 60 балів. 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90–100 відмінно 

82–89 

добре 

74–81 

64–73 

задовільно 

60–63 

35–59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0–34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням курсу 
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10. Методичне забезпечення 
 

1. Методичні вказівки для проведення практичних занять і 

виконання самостійної роботи із дисципліни «Економічна дипломатія» 

для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

денної форми навчання/Клець М.В. – Рівне: НУВГП, 2019. – с.25. 

2. Комплект тестових завдань у паперовому вигляді. 

3. Опорний конспект лекцій. 

 
11. Рекомендована література 

 

11.1 Базова література 
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; [пер. с франц. О.И. Пичугина]. – М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 296с. 

3. Макаренко Є.А., Піпченко Н.О. Віртуальна дипломатія. 

Підручник. – К.: Центр вільної преси, 2010. – 302 с. 

4. Сагайдак О.П. Посольство і консульство: організація і форми 

роботи: навчальний посібник/О.П. Сагайдак, П.Д. Сардачук. – К.: 

Знання, 2014. – 317 с. 

5. Федчишин С.А. Дипломатичне представництво України за 

кордоном: сучасні проблеми організації та правового забезпечення. – 

Х.: ФІНН, 2011. –  262 с. 

6. Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет: 

Навчальний посібник. – К.: Київський університет, 2007. – 296 с. 

 
12.2. Допоміжна література 

1. Асиметрія міжнародних відносин/Під ред. Г.М. Перепелиці, 

О.М. Субтельного. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2005. – 555 с. 

2. Бжезінський 3. Велика шахівниця./Пер. з англ. О. Фешовець – 

Львів-Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. – 236 с. 

3. Гулієв А. «Дипломатичний протокол та етикет» – К.: НАУ, 2014. 

– 148 с. 
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4. Зленко А.М. Зовнішньополітична стратегія і дипломатія України 

/за ред. В.А. Манжоли – К: ВПЦ «Київський університет», 2008. –              

379 с. 

5. Історія української дипломатії ХХ століття у постатях: 

монографія/В. Матвієнко, В. Головченко. – К.: ВПЦ «Київський 

університет», 2001. – 268с.  

6. Комерційна дипломатія. Торговельна політика і право: 

навчальний посібник/[Лора Річі Доусон, Маркіян Мальський, Ентоні 

Ван Дузер та ін.] – Львів: Астролябія. 2005. – 520 С. 

7. Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець/Пер. з іт.              

А. Перепаді. – Харків: Фоліо, 2007. – 511.с. 

8. Нариси з історії дипломатії України/Під ред. Смолія В.А. та ін. – 

К.: «Альтернативи», 2001. –736с. 

9. Панов А.В. Дипломатична і консульська служба. 

Монографія/ПП «АУТДОР-ШАРК». Ужгород, 2015. – 270с. 
10. Рокоча В.В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси 

розвитку: Монографія/В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов – К.: 

Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 314 с. 
11. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций./Пер. с англ.              

Т. Велимеевой. – М.: АСТ, 2016. – 640 с. 

12. Українська дипломатична енциклопедія: В 2-х т.- Т. 2: М - 

Я./Ред. Л.В. Губерський. – К.: Знання України, 2004. – 812 с. 

13. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т.- Т. 1: А - 

Л/Ред. Л.В. Губерський. – К.: Знання України, 2004 – 760 с. 

14. Шевченко О.В. GR-та лобі технології в міжнародних 

відносинах: Навчальний посібник. – К.: ІМВ, 2012.–197 с.  

13. Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Бібліотеки Національного університету водного 

господарства та природокористування [Eлектронний ресурс] – [Pежим 

доступу]: http://www.rstu.rv.ua/book.html/ 

2. Офіційний сайт Всесвітнього економічного форуму 

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: https://www.weforum.org/ 

3. Офіційний сайт Групи Світового банку [Eлектронний ресурс] – 

[Pежим доступу]: www.wordbank. gov.ua 

4. Офіційний сайт Державного комітету статистики України 

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: http://www.ukrstat.gov.ua/  
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5. Офіційний сайт Європейського Союзу [Eлектронний ресурс] – 

[Pежим доступу]: www.e.u.org 

6. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Eлектронний 

ресурс] – [Pежим доступу]: www.imf.org 

7. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України 

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: http://mfa.gov.ua/ua 

8. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського 

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: http://www.nbuv.gov.ua/ 

9. Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй [Eлектронний 

ресурс] – [Pежим доступу]: www.un.org 

10. Офіційний сайт Рівненської державної обласної бібліотеки 

[Eлектронний ресурс] – [Pежим доступу]: http://www.libr.rv.ua/ 

11. Офіційний сайт Світової організації торгівлі [Eлектронний 

ресурс] – [Pежим доступу]: www.wto.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


