
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Публічна дипломатія» 

 

Галузь знань 29 Міжнародні відносини Освітній рівень Другий (магістерський) 

Освітньо-професійні програми "Міжнародні відносини та регіональні 

студії: європеїстика", "Міжнародні 

відносини та регіональні студії: 

сходознавство" 

 

Тип дисципліни за вибором 

 

Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять 

Лекцій Семінарських занять Практичних занять Самостійна підготовка 

3 90 20 10 - 60 

АНОТАЦІЯ КУРСУ 

Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Для вивчення дисципліни здобувач має 

володіти знаннями та навичками з: 

«Теорія та практика комунікацій», «Дипломатичний пртокол і етикет», «Дипломатична та консульська 
служба» 

Онлайн курси, які можуть бути корисними 
для попереднього вивчення та в процесі 
набуття компетентностей за неформальною 
освітою 

Prometheus https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/Lobby101/2015_T2/about, 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/KNU/103/2015_T2/about 

Мета курсу: Оволодіння теоретичними знаннями, формування вмінь і навичок у здобувачів вищої освіти щодо норм, підходів, принципів і механізмів 

публічної дипломатії із використанням кращих здобутків світового досвіду.  

 

 

Компетентності, в тому числі відповідно до освітньо-професійної програми 

Soft- skills / Загальні компетентності 
(ЗК) 

Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

(ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії: 

європеїстика»): 
ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК6. Здатність працювати в міжнародному контексті.  
ЗК7. Здатність працювати в команді.  

ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК11. Здатність планувати та управляти часом.  
ЗК12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

(ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії: 

сходознавство»): 
ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

(ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика»): 

СК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принципи 
організації міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції 

розвитку світової політики.  

СК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення міжнародної 

та зовнішньополітичної діяльності. 
 СК3. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення.  
СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, 

суспільному, культурному та інформаційному.  

СК8. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та переговори, 
розробляти, аналізувати і оцінювати дипломатичні та міжнародні документи.  

https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/Lobby101/2015_T2/about


 ЗК3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК6. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 ЗК7. Здатність працювати в команді.  

ЗК8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  
ЗК11. Здатність планувати та управляти часом. 

 ЗК 12. Здатність адаптуватися та діяти в нових ситуаціях. 

 

СК10. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність 

до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації.  
СК17. Здатність аналізувати та оцінювати процеси прийняття 

зовнішньополітичних рішень, визначати пріоритетні напрямки зовнішньополітичного 

партнерства України з провідними країнами та міжнародними організаціями 
Європейського регіону, використовувати комунікативні засоби для позитивного 

просування іміджу України серед цільових зарубіжних аудиторій  

(ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство»): 

СК1. Здатність виявляти та аналізувати природу, динаміку, принципи 
організації міжнародних відносин, типи та види міжнародних акторів, сучасні тенденції 

розвитку світової політики.  

СК2. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо здійснення міжнародної 
та зовнішньополітичної діяльності.  

СК3. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних 

студій, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення.  
 СК5. Здатність аналізувати та прогнозувати міжнародні відносини у різних 

контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, 

суспільному, культурному та інформаційному.  
СК8. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та переговори, 

розробляти, аналізувати і оцінювати дипломатичні та міжнародні документи.  

СК10. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність 
до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації. 

Додаткові компетентності для магістра за освітньо-професійною програмою, 

запропоновані робочою групою:  

СК13. Здатність аналізувати та оцінювати процеси прийняття 
зовнішньополітичних рішень, визначати пріоритетні напрямки зовнішньополітичного 

партнерства України з провідними країнами та міжнародними організаціями Азії та 

Африки, використовувати комунікативні засоби для позитивного просування іміджу 
України серед цільових зарубіжних аудиторій. 

 

Результати навчання (програмні результати навчання –РН) 

(ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика»): 
РН1. Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики.  

РН7. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем.  
РН9. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій  та 

регіональних студій.  

РН10. Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики.  
РН12. Формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі об’єктів і процесів міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

суспільних комунікацій та 10 регіональних студій.  

РН13. Брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, 

поважати опонентів і їхню точки зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з фахових проблем.  



РН20. Застосувати сучасні інструменти реалізації зовнішньої політики (публічна дипломатія, культурна політика, актори «поза суверенітетом» та ін.) , 

спрямовані на активізацію міжнародного співробітництва України з провідними європейськими країнами та регіонами.   
(ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство»): 

РН1. Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики.  
РН7. Оцінювати та аналізувати міжнародні та зовнішньополітичні проблеми та ситуації, пропонувати підходи до вирішення таких проблем.  

РН9. Готувати аналітичні довідки, звіти та інші документи про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та 

регіональних студій. 

РН10. Розробляти та реалізовувати проекти прикладних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової політики.  
РН12. Формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати моделі об’єктів і процесів міжнародних відносин, зовнішньої політики, 

суспільних комунікацій та регіональних студій.  

РН13. Брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, 
поважати опонентів і їхню точки зору, доносити до фахівців та широкого загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з фахових проблем. 

 РН 14. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий професійний розвиток. Спеціальні програмні результати навчання для 

магістрів за освітньо-професійною програмою, запропоновані робочою групою  

РН 17. Застосувати сучасні інструменти реалізації зовнішньої політики (публічна дипломатія, культурна політика, актори «поза суверенітетом» та ін.), 
спрямовані на активізацію міжнародного співробітництва України з провідними азіатськими країнами та регіонами. 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

Тема Вид заняття Розподіл 

балів 

Форми та методи навчання (форми робіт, за які здобувач 

отримує бали) 

 

Тема 1. Теоретична основа поняття «публічна 
дипломатія». 

Тема 2. Публічна дипломатії в історичній 

ретроспективі. 

Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда 

Лекція - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда 

Семінарське   заняття  12 

Поточний контроль у формі усного/письмового опитування 

та виступів студентів із заздалегідь визначених питань. 

Практичні завдання, ситуативні навчальні задачі, доповіді, 

творчі завдання тощо 

Тема 3. Культурні аспекти публічної дипломатії. 

Тема 4. Публічна дипломатія міжнародних 

організацій та неурядових акторів 

Лекція - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда 

Лекція - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда 

Семінарське   заняття  12 

Поточний контроль у формі усного/письмового опитування 

та виступів студентів із заздалегідь визначених питань. 

Практичні завдання, ситуативні навчальні задачі, доповіді, 

творчі завдання тощо 

Тема 5. Конфлікт інтересів публічної дипломатії, 
запобігання йому та врегулювання. 

Тема 6. Публічна дипломатія країн Європи. 

Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда 

Лекція - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда 

Семінарське   заняття  12 

Поточний контроль у формі усного/письмового опитування 

та виступів студентів із заздалегідь визначених питань. 

Практичні завдання, ситуативні навчальні задачі, доповіді, 

творчі завдання тощо 
Тема 7. Публічна дипломатія країн Азії . 

Тема 8. Публічна дипломатія країн Америки та 
Австралії. 

Лекція - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда 

Лекція - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда 

Семінарське заняття  12 

Поточний контроль у формі усного/письмового опитування 

та виступів студентів із заздалегідь визначених питань. 

Практичні завдання, ситуативні навчальні задачі, доповіді, 

творчі завдання тощо 
Тема 9. Публічна дипломатія України: досвід та 

перспективи реалізації. 
Лекція  - Лекція-візуалізація (Power Point), бесіда 

Семінарське заняття  12 

Поточний контроль у формі усного/письмового опитування 

та виступів студентів із заздалегідь визначених питань. 

Практичні завдання, ситуативні навчальні задачі, доповіді, 

творчі завдання тощо 

Підсумковий контроль знань (залікова робота) 
40 

Тестові питання – 40 балів (20 питань по 2 б. за кожну 

правильну відповідь) 

 

Додаткові бали в рамках неформальної освіти  Участь у наукових конференціях, підготовка наукових 

публікацій, проєктна робота тощо. 



 

 

 

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ І КОНТРОЛЮ (дистанційний курс) – 

https://moodle.karazin.ua/user/view.php?id=22529&course=5758&showallcourses=1. 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Висоцький О.Ю. Електронна дипломатія як інструмент 

пропаганди // Політологічний вісник. К.,2018. Вип.81. С. 51 – 59. 

Режим доступу: http://irbis-

nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DB

N=UJRN&P21DBN=UJRN& 

IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pv_2018_

81_8.pdf  

2. Висоцький О.Ю. Пропагандистські стратегії цифрової 

дипломатії // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. 

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24–25 

листопада 2017 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. 

О.Ю.Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. С.9 – 12. Режим 

доступу: https://www.twirpx.com/file/2386796/. 

3. Висоцький О.Ю. Пропагандистські технології електронної 

дипломатії // Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та 

перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної наукової 

конференції. 29-30 березня 2019 р., м.Дніпро. Частина ІI. / Наук. 

ред. О.Ю.Висоцький. Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. С.3–5. 

Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/2844676/.  

4. Висоцький О.Ю. Публічна дипломатія // Сучасна політична 

лексика : навч. енциклопед. словник-довідник / [І.Я. Вдовичин, 

Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н.М. Львів 

: «Новий Світ-2000», 2015. С.237.  
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ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ») 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і семінарських занять, а також самостійну роботу. Перескладання залікувідбувається за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 Самостійна робота включає в себе 75 % вивчення курсу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації. 

 Здобувачі вищої освіти мають слідувати принципам академічної доброчесності. У разі виявлення факту плагіату у виконаних роботах здобувач отримує за 

завдання 0 балів. У разі використання заборонених джерел під час заліку здобувач вищої освіти на вимогу викладача залишає аудиторію та 

одержує загальну нульову оцінку (0). 

 Передбачено перезарахування результатів навчання, отриманих у неформальній освіті. Відповідно до Порядку визнання результатiв навчання, 

отриманих у неформальнiй ocвіті, в Xарківському нацiональному унiверситетi iмені В.Н. Каразiна (введеного в дію наказом 0202-1/233 від 02 

липня 2020). 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Методи  Критерії оцінювання Система 

оцінювання, бали 

При вивченні кожної теми 

проводиться поточний 

контроль у формі 

усного/письмового 

опитування 

передбачає написання  письмової самостійної роботи з питань, що розглядались. 

Виставляється здобувачу вищої освіти за одне питання у випадку правильної відповіді. До кожної теми 

пропонується 4 питання відкритого типу (за усім пройденим матеріалом). 1 

Робота над 

індивідуальними 

завданнями 

виступи здобувачів вищої освіти із заздалегідь визначених питань. За виступ на семінарському занятті 

студент може отримати від 1 (доповнення, уточнення після відповіді або виступу іншого студента) 

до 12 (розгорнутий аналіз питання із залученням даних наукових статей, монографій, статистичних 

даних, схем, тощо) балів.  

5 

Написання доповідді або 

підготовка презентації за 

темою 

доповідь (презентація) повністю відповідає вимогам щодо його змісту, обсягу та оформлення 

(наявність обґрунтованого змістом плану роботи, посилання по тексту, номери сторінок, список 

літератури тощо). 

 

6 

 доповідь(презентація) частково відповідає вимогам щодо його змісту, обсягу та оформлення 

(наявність обґрунтованого змістом плану роботи, посилання по тексту, номери сторінок, список 

літератури тощо). 

 

4 

 доповідь (презентація) мінімально, на задовільному рівні відповідає вимогам щодо його змісту, 2 



обсягу та оформлення (наявність обґрунтованого змістом плану роботи, посилання по тексту, номери 

сторінок, список літератури тощо). 

 

Самостійна робота 

1. Тема 1. Теоретична основа поняття «публічна дипломатія»  
‒ Історія виникнення та розвитку публічної дипломатії: вітчизняний та закордонний досвід. 

-  розкрити зміст поняття «публічна дипломатія»;  

-  визначити  основні  інструменти  реалізації  «публічної  
дипломатії»;  

- знати основні підходи до визначення поняття «публічна  

дипломатія»;  

‒ підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

6 

2. Тема 2. Публічна дипломатія в історичній ретроспективі 

- встановити  час  початку  реалізації  публічної  

дипломатії;   
- розкрити інструменти реалізації публічної диплотії у  

Новий час; 

– підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

6 

3. Тема 3. Культурні аспекти публічної дипломатії 

- Описати політичні вигоді від практик обміну студентами.  

- Проаналізувати політичні ризики, пов’язані з обмінами студентами. 

-  Дослідити результати обміну: «opinion leader» («лідер думок»), cultural broker («культурний брокер»), корекція 
ідентичності та культурної орієнтації.  

- Охарактеризувати культурний фактор впливу 

- З’ясувати визначення та важливість національного брендингу. 
-  Встановити ціннісну основу національного брендингу.  

- Відстежити зв'язок між національним брендингом та публічною дипломатією.  

- Охарактеризувати еволюцію національного брендингу.  
- З’ясувати сучасні тренди в національному брендингу 

 Підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

6 

4. Тема 4. Публічна дипломатія міжнародних організацій та неурядових акторів 

-  розкрити  специфіку  реалізації  публічної дипломатії наднаціональними інститутами  
-  зробити  компаративний  аналіз  публічної дипломатії ЄС, АСЕАН і НАТО  

‒ підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

6 

5.  
Тема 5. Конфлікт інтересів публічної дипломатії, запобігання йому та врегулювання. 

‒ Підготувати проєкт (одна тема на вибір студента):  

- Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів під час пленарного засідання 

Верховної Ради України; 

- Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів під час пленарного 
засідання Верховної Ради України;  

- Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що виникає у зв’язку з участю народних депутатів у роботі 

6 



колегіальних органів; 

- Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів під час реалізації повноважень 

одноособово;  
- Конфлікт інтересів у діяльності членів Кабінету Міністрів України; 

- Конфлікт інтересів у діяльності керівників центральних органів виконавчої влади; 

-  Конфлікт інтересів у діяльності суддів Конфлікт інтересів у суддів Конституційного Суду України Конфлікт інтересів у 
діяльності деяких категорій посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;  

- Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час засідань колегіальних органів;  

- Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час реалізації повноважень одноосібно;  
- підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

6 Тема 6. Публічна дипломатія країн Європи 

- розкрити  основні  напрями  публічної  дипломатії (на прикладі країни за вибором здобувача вищої освіти); 

- встановити  інструменти  реалізації  публічної дипломатії обраної країни;   
‒ підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

6 

7 Тема 7. Публічна дипломатія країн Азії 

- розкрити  основні  напрями  публічної  дипломатії (на прикладі країни за вибором здобувача вищої освіти); 

- встановити  інструменти  реалізації  публічної дипломатії обраної країни;   
‒ підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

6 

8 Тема 8. Публічна дипломатія країн Америки та Австралії - розкрити  основні  напрями  публічної  дипломатії (на прикладі країни 

за вибором здобувача вищої освіти); 
- встановити  інструменти  реалізації  публічної дипломатії обраної країни;   

‒ підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 

6 

9 Тема 9 Публічна дипломатія України: досвід та перспективи реалізації. 

-  визначити  стратегічні  напрями  реалізації публічної дипломатії України;   
-  розкрити  результати  реалізації  публічної дипломатії на сьогоднішньому етапі; 

‒ підготувати інформаційні повідомлення, презентації та виступи з вказаних питань. 
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