
Назва дисципліни  Дипломатичний корпус сучасної України 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – студенти 5 курсу. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Доцент кафедри туристичного бізнесу та 

країнознавства Онацький М.Ю., (61022, Харків, майдан 

Свободи, 6, північний корпус, 3 поверх, каб. 366; тел. (057) 

707-53-06. електронна адреса кафедри: turbiz@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє 

засвоєння кредитів з таких дисциплін, як: «Історія 

України», «Країнознавство», «Історія політичних вчень», 

«Політологія», «Зовнішня політика України», 

«Дипломатичний протокол та етикет» 

Опис 

 

Мета дисципліни полягає у підготовці студентів до 

майбутньої професійної діяльності у сфері зовнішніх 

відносин шляхом системного вивчення теоретичних основ 

дипломатії та функціонування дипломатичної служби 

України. 

 

Очікувані результати навчання.  

 У результаті вивчення навчальної дисципліни 

студент повинен 

  Знати: особливості дипломатичних функцій у 

діяльності дипломатичних представництв і окремих 

дипломатів; основні норми і засоби організації 

дипломатичного забезпечення зовнішньополітичних 

заходів України; методи та специфіку повсякденної роботи 

з дипломатичними представництвами, структурними 

підрозділами з питань що стосуються дипломатії 

зовнішньополітичних відомств різних країн світу; 

структуру, функції та завдання дипломатичних підрозділів 

державних установ в Україні та відповідних органів у 

зарубіжних країнах. 

 Вміти: орієнтуватися в питаннях організації та 

здійснення зовнішніх відносин України; аналізувати 

дипломатичну інформацію; професійно спілкуватися з 

представниками інших країн і міжнародних організацій з 

питань дипломатичної діяльності України. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 5 тем, які вивчаються протягом 90 

годин з яких 20 годин аудиторних занять (10 год. – лекції, 

10 год. – семінарські заняття), 70 годин самостійної 

підготовки 

  

Тема № 1. Поняття дипломатії та 

дипломатичної служби. Історичні типи 



дипломатії та дипломатичної служби (Лекцій – 2 год., 

Сем. – 2 год.)  

 Тема № 2. Державні органи зовнішніх відносин і 

дипломатична служба України (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 

год.) 

 Тема № 3. Функції дипломатичних представництв і 

засоби їх виконання (Лекцій – 2 год., Сем. – 2 год.) 

           Тема № 4. Організація роботи українських 

дипломатичних представництв (Лекцій – 2 год., Сем. –2 

год.) 

 Тема № 5. Спеціальні місії і торгівельні 

представництва як форми дипломатії. (Лекцій – 2 год., 

Сем. – 2 год.) 

  

 

Методи контролю результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється у формі усних 

відповідей на семінарських заняттях  

Підсумковий контроль – у формі екзамену. 

 Мова викладання – українська 

 


