
Назва дисципліни  «Публічна дипломатія» 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – здобувачі 2-ого курсу за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти. 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

кандидат політичних наук, доцент кафедри туристичного 

бізнесу та країнознавства Панасенко Г. С. (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: «Теорія та практика 

комунікацій», «Дипломатичний пртокол і етикет», 

«Дипломатична та консульська служба» 

Опис 

Мета дисципліни.  
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.  

Очікувані результати навчання.  

Застосовувати сучасні наукові підходи, методології 

та методики для дослідження проблем міжнародних 

відносин та зовнішньої політики; визначати, оцінювати та 

прогнозувати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні 

й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобального 

розвитку; готувати аналітичні довідки, звіти та інші 

документи про стан міжнародних відносин, зовнішньої 

політики, суспільних комунікацій та регіональних студій., 

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., 

Оцінювати результати власної роботи і відповідати за 

особистий професійний розвиток; 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.  

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Заплановано 9 (дев’ять) тем, які вивчаються протягом 30 

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

семінарські заняття).  

Тема 1. Теоретична основа поняття «публічна 

дипломатія» (лекцій – 2 год., сем. – 1 год.). 

Тема 2. Публічна дипломатії в історичній ретроспективі. 

(лекцій – 2 год., сем. – 1 год.). 



Тема 3. Культурні аспекти публічної дипломатії (лекцій – 2 

год., сем. – 1 год.). 

Тема 4. Публічна дипломатія міжнародних організацій та 

неурядових акторів (лекцій – 2 год., сем. – 1 год.). 

Тема 5. Конфлікт інтересів публічної дипломатії, 

запобігання йому та врегулювання. (лекцій – 2 год., сем. – 1 

год.).  

Тема 6. Публічна дипломатія країн Європи. (лекцій – 2 год., 

сем. – 1 год.). 

Тема 7. Публічна дипломатія країн Азії . (лекцій – 2 год., 

сем. – 1 год.). 

Тема 8. Публічна дипломатія країн Америки та Австралії. 

(лекцій – 2  год., сем. – 1 год.). 

Тема 9. Публічна дипломатія України: досвід та 

перспективи реалізації (лекцій – 4  год., сем. – 2 год.). 
Методи контролю результатів навчання 

поточний контроль здійснюється у формі усних відповідей 

на семінарських заняттях; письмового експрес-контролю; 

тестових завдання; виконання творчих завдань; 

розв’язування ситуативних задач. Підсумковий контроль – 

у формі заліку. 

Мова викладання – українська 

 

 

 

 

 


