
Назва дисципліни 
Багатостороння дипломатія та дипломатія міжнародних 

організацій 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти 4 курсу, спеціальність 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітньо-професійна програма «Міжнародні 

відносини»  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Алексєєва Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В. Н. Каразіна, тел.  

+380671864410 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з теорії міжнародних відносин; міжнародних 

відносин та світової політики; інтеграційних процесів в 

сучасних міжнародних відносинах; міжнародних 

організаціях; міжнародного публічного права  

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

ознайомлення здобувачів вищої освіти із основними 

поняттями дисципліни, організацією та веденням 

дипломатичних переговорів, роллю міжнародних організацій 

в  дипломатичному процесі, а також з існуючими розробками 

в сфері переговорного процесу в рамках дипломатичної 

діяльності та навичками щодо їх застосування на практиці. 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти повинен:  

- знати: основні поняття, терміни та категорії курсу;  

міжнародно-правову базу та основні питання організації та 

здійснення зовнішніх зносин держави; основні етапи та 

закономірності розвитку системи багатосторонньої дипломатії 

в сучасних міжнародних відносинах, розуміти механізми і 

фактори її еволюції; методи та засоби дипломатичної 

комунікації, основні види документів для дипломатичного 

листування; вимоги, необхідні для участі в діяльності 

міжнародних організацій, конференцій, зустрічей та інших 

багатосторонніх форумів, для роботи у відповідних постійних 

представництвах та міжнародних секретаріатах; тактичні 

прийоми при веденні дипломатичних переговорів у різних 

стилях; основні прийоми рішення проблем і прийняття рішень 

в процесі діяльності в рамках міжнародних організацій;  

принципи і закономірності проведення ділових переговорів, 

зустрічей, нарад, телефонного ділового спілкування тощо. 

 

- вміти: аналізувати дипломатичну інформацію; володіти 

термінологічним апаратом сучасної багатосторонньої 

дипломатії; аналізувати базові документи, на основі яких 

відбувалось формування багатосторонніх інституцій; 

аналізувати та порівнювати методи та засоби діяльності 

дипломатичних служб різних країн; ефективно застосовувати 



у практичній діяльності можливості механізмів 

багатосторонньої дипломатії; використовувати вітчизняний і 

зарубіжний досвід організації та функціонування 

дипломатичної та консульської служби у своїй професійній 

діяльності; розуміти практичну діяльність сучасних 

міжнародних організацій та їх роль у сучасному 

міжнародному політичному процесі; здійснювати аналіз 

дипломатичної діяльності акторів міжнародних відносин в 

процесі дво- та багатосторонньої дипломатії; розуміти 

механізми використання міжнародних організацій у процесі 

дипломатичної діяльності України. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи здобувачі повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: 1. Теоретичні основи 

дослідження дипломатичної діяльності. 2. Багатостороння 

дипломатія та її роль в міжнародних відносинах. 3. 

Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання. 4. 

Міжнародні організації як суб’єкти дипломатії. 5. Механізм 

діяльності міжнародних організацій в дипломатії. 6. 

Дипломатія сучасної України та її участь у міжнародних 

організаціях. 

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) занятті у формі усного 

опитування, доповідей і повідомлень здобувачів, тестування, 

розв’язання проблемних та творчих завдань, навчальних 

дискусій. Семестровий підсумковий контроль проводиться у 

формі екзамену. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


