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ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ТА ДИПЛОМАТИЧНИЙ 
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факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси 
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Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного 

бізнесу 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти,  3-й семестр 

навчання. 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» 

Дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених 

до викладання 

Рєзніков Валерій Володимирович, доктор наук з державного 

управління, доцент, професор кафедри міжнародних економічних 

відносин імені Артура Голікова ХНУ імені В. Н. Каразіна; 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

(обов’язкова/вибіркова) 

вибіркова 
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вивчення дисципліни 
Отримання освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати 

сучасне бачення економічної дипломатії та дипломатичного 

менеджменту в сучасних міжнародних процесах, особливостей 

наукового дослідження та трактування найважливіших явищ і 

процесів у економічній дипломатії, ознайомити зі сферою 

економічної взаємодії держав, інтеграційних об’єднань, 

транснаціональних корпорацій на міжнародній арені, з розвитком 

сучасної економічної дипломатії України, а також базовими 

поняттями, умовами та правилами економічної дипломатії та 

дипломатичного менеджменту , який відповідав би вимогам 

підготовки докторів філософії. 

Основні завдання вивчення дисципліни - формування та 

розвиток у здобувачів програмних компетентностей, необхідних 

для розв’язання ними актуальних проблем дослідницько-

інноваційної, професійної та викладацької діяльності у сфері 

міжнародних економічних відносин та відображення їх у власному 

науковому дослідженні. 

Кількість кредитів – 4. 

Загальна кількість годин – 120. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи: 

ТЕМА 1. Теоретичні аспекти економічної інтеграції на різних 

рівнях та етапах розвитку. 

ТЕМА 2. Економічна дипломатія, історія її  формування та роль у 

міжнародних економічних відносинах. Економічна дипломатія та 

дипломатичний менеджмент. 

ТЕМА 3. Політичні цілі та інструменти економічної дипломатії 

інтеграційних об’єднань: підтримка національних інтересів на 

міжнародних ринках. 

ТЕМА 4. Торгово-економічна дипломатія та менеджмент: види та 

особливості реалізації. 



ТЕМА 5. Особливості економічної дипломатії з питань реалізації 

інтеграційної та регіональної політики ЄС та інших інтеграційних 

об’єднань. 

ТЕМА 6. Фінансова та торговельно-інвестиційна дипломатія – 

інструментарій та менеджмент її реалізації. 

ТЕМА 7. Енергетична дипломатія провідних світових країн-

лідерів – засоби та менеджмент її реалізації. 

ТЕМА 8. Особливості співробітництва України з ЄС та країнами 

Європи: економіко-дипломатичний аспект. 

Методи контролю результатів навчання  
- усні відповіді на семінарських заняттях; 
- письмового експрес-контролю; 
- колоквіум; 
- тестові завдання; 
- розрахункові задачі; 
- виконання творчих завдань; 
- розв’язування ситуаційних задач; 
- виконанням індивідуальної семестрової роботи (реферати, 

аналітичні обзори). 
Оцінка успішності студента є рейтинговою і виставляється за 

багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих 
розділів тем у формі екзамену.  
Мова викладання: українська 

 

Дисципліна «Економічна дипломатія та дипломатичний менеджмент» є вибірковою в 

програмі підготовки докторів філософії з міжнародних економічних відносин за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні 

відносини». Розкриває теоретичні концепції та формує практичні навички, які дозволять 

ефективно використовувати на практиці методологічні підходи до аналізу еволюції 

економічної дипломатії та дипломатичного менеджменту на рівні, який відповідав би вимогам 

підготовки докторів філософії. 

The Discipline "Economic Diplomacy and Diplomatic Management" is a selective program in 

the preparation of doctors of philosophy on international economic relations in the third (educational 

and scientific) level of higher education in specialty 292 "International economic relations". The 

discipline discloses the theoretical concepts and forms practical skills that will effectively use the 

methodological approaches to the analysis of evolution of economic diplomacy and diplomatic 

management at the level that would meet the requirements of the preparation of doctors of philosophy. 


