ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Сучасна економічна дипломатія в умовах
міжнародної інтеграції» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
магістрів за спеціальністю:
292 – «Міжнародні економічні відносини», освітня програма – «Міжнародна та
європейська економічна інтеграція».
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета дисципліни - сформувати у студентів сучасне бачення процесів економічної
інтеграції та ролі економічної дипломатії, особливостей наукового дослідження та трактування
найважливіших явищ і процесів у економічній дипломатії, ознайомити студентів зі сферою
економічної взаємодії держав, міжнародних організацій, інтеграційних об’єднань,
транснаціональних корпорацій на міжнародній арені, з сучасним станом міжнародних відносин
України, а також базовими поняттями, умовами та правилами економічної дипломатії провідних
інтеграційних угруповань.
1.2. Основними завданнями дисципліни «Сучасна економічна дипломатія в умовах
міжнародної інтеграції» - формування наступних загальних компетентностей:
ЗК1. Здатність до усної та письмової професійної комунікації іноземною
мовою/іноземними мовами.
ЗК2. Здатність до абстрактного, креативного, критичного мислення, аналізу та синтезу на
основі логічних аргументів і перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів.
ЗК3. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію з різних джерел,
використовуючи інноваційні підходи та технології, програмне забезпечення з урахуванням
крос-культурних особливостей суб’єктів МЕВ.
ЗК4. Здатність працювати самостійно та в команді, вміти брати на себе ініціативу і
відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей.
ЗК5. Здатність самостійно організовувати та здійснювати наукові дослідження проблем
міжнародних економічних відносин, ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати
наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів досліджень.
- формування наступних фахових компетентностей:
ФК1. Здатність формувати обґрунтовані рішення щодо налагодження міжнародних
економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації.
ФК2. Здатність аналізувати сучасні світові інтеграційні процеси та визначати їх
компаративні переваги
ФК3. Здатність визначати й оцінювати практичні аспекти Угоди про асоціацію України з
ЄС в рамках євроінтеграції України.
ФК5. Здатність застосовувати кумулятивні знання, науковотехнологічні досягнення,
інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової економіки в умовах Індустрії
4.0
ФК6. Знання та вміння застосовувати навички у сфері міжнародного трансферу та
комерціалізація технологій в умовах нової промислової революції.
ФК7. Здатність аналізувати тенденції розвитку і застосовувати навички сучасної
економічної дипломатії в умовах міжнародної інтеграції.
ФК8. Здатність прогнозувати тенденції розвитку глобальних компаній з урахуванням
впливу нової промислової революції на економіку та бізнес.
ФК9. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, готовність до
опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та рівня кваліфікації
ФК10. Здатність продукувати гіпотези, визначати наукові проблеми, мету, предмет та
об’єкт дослідження.
ФК12. Здатність застосовувати кумулятивні знання, наукові досягнення, інформаційні
технології при здійсненні досліджень у сфері МЕВ.
1.3. Кількість кредитів – 3.
1.4. Загальна кількість годин – 90 год.

1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки
2-й
Семестр
3-й
Лекції
20 год.
Практичні, семінарські заняття
10 год.
- год.
Лабораторні заняття
- год.
- год.
Самостійна робота
60 год.
- год.
Індивідуальні завдання
- год.
1.6. Заплановані результати навчання
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти наступних
результатів:
ПРН1. Демонструвати знання та навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних
економічних відносин, а також ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях,
включаючи усну та письмову комунікацію іноземною мовою/іноземними мовами.
ПРН2. Демонструвати неординарні підходи у розв’язанні практичних завдань, уміння
креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на основі логічних аргументів та
перевірених фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання різних
діагностичних методологій провідних міжнародних організацій.
ПРН3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману інформацію,
ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти рекомендації, використовуючи
інноваційні підходи та технології, програмне забезпечення з метою розв’язання практичних
завдань з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів МЕВ
ПРН4. Приймати обґрунтовані рішення, працювати самостійно і в команді, брати на себе
ініціативу та відповідальність, мотивувати та керувати роботою інших для досягнення
поставлених цілей, забезпечувати якість виконуваних робіт, аргументувати результативність
економічної діяльності у мінливому середовищі
ПРН5. Демонструвати дослідницькі навички, ідентифікувати наукові та практичні
проблеми, готувати наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію результатів
досліджень
ПРН6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні звіти,
грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали, вести
прикладні аналітичні розробки, професійно готувати аналітичні матеріали з метою формування
пропозиції налагодження міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації.
ПРН7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку національних економік та
обґрунтовувати заходи досягнення їх стратегічних цілей в умовах трансформації
світогосподарських відносин.
ПРН8. Здійснювати пошук і вибір адаптивних моделей у сфері міжнародного трансферу
та комерціалізація технологій в умовах нової промислової революції.
ПРН13. Ідентифікувати тенденції розвитку і застосовувати навички сучасної економічної
дипломатії в умовах міжнародної інтеграції.
ПРН14. Усвідомлювати необхідність самонавчання впродовж усього життя та
постійного самовдосконалення; прагнути професійного зростання, проявляти толерантність та
готовність до інноваційних змін і застосування міждисциплінарного підходу у формуванні
знань.
ПРН15. Вміти продукувати гіпотези, визначати наукові проблеми, мету, предмет та
об’єкт дослідження.
ПРН17. Вміти застосовувати кумулятивні знання, наукові досягнення, інформаційні
технології при здійсненні досліджень у сфері МЕВ; інтерпретувати результати проведених
досліджень, вміти їх презентувати, знаходити засоби розв’язання проблем і прогнозувати
майбутні наслідки прийнятих рішень.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
ТЕМА 1. Теоретичні аспекти економічної інтеграції на різних рівнях та етапах розвитку.
Поняття «економічна інтеграція», особливості, види, етапи розвитку ринкової інтеграції та
інтеграції економічних систем, рівні розвитку інтеграційних процесів, економічна інтеграція
міст та регіонів країни
ТЕМА 2. Економічна дипломатія, історія її формування та роль у міжнародних
економічних відносинах. Економічна дипломатія та економічна безпека.
Поняття та теоретичні аспекти дипломатичної діяльності та економічної дипломатії;
еволюція розвитку економічної дипломатії; форми, суб’єкти економічної дипломатії та її
фактори впливу на міжнародні відносини; економічна інтеграція та її роль у міжнародних та
дипломатичних відносинах: сутність, структура, перспективи та загрози.
ТЕМА 3. Політичні цілі та інструменти економічної дипломатії інтеграційних об’єднань:
підтримка національних інтересів на міжнародних ринках.
Економічна дипломатія за видами: двостороння, багатостороння, плюрілатеральна,
колективна. Багатостороння і регіональна економічна дипломатія та їхня роль у формуванні
регіонального та єдиного світового економічного простору. «Дипломатія впливу» та її зв'язок з
економічною дипломатією. Види дипломатії: «Консультативна дипломатія», «Конференціальна
дипломатія», «Культурна дипломатія», «Фінансова дипломатія», «Публічна дипломатія»,
«Енергетична дипломатія», «Корпоративна дипломатія» та ін.
ТЕМА 4. Торгово-економічна дипломатія: види та особливості реалізації.
Теоретичні поняття категорій «Торгова дипломатія» та «Комерційна дипломатія». Основні
економічні та зовнішньополітичні доктрини етапу становлення економічної дипломатії
(меркантилізм і фізіократи; фрітредерство і протекціонізм). Вклад кейнсіанства у перехід від
торгової дипломатії до економічної. Економічна дипломатія за рівнями: макро- й мікрорівень,
особливості її реалізації. Національні інтереси та економічна інтеграція на макро- й
мікрорівнях міжнародних відносин.
ТЕМА 5. Особливості економічної дипломатії з питань реалізації інтеграційної та
регіональної політики ЄС та інших інтеграційних об’єднань.
Міжнародний досвід регіональної економічної дипломатії. Розвиток європейської
дипломатії. Економічна дипломатія Європейського Союзу: особливості та характеристика.
Процедури прийняття обов'язкових норм в рамках економічної дипломатії. Торгові договори,
фінансові та валютні угоди, прикордонні конвенції, конвенції про уникнення подвійного
оподаткування та боротьби з ухиленням від податків, договори про захист капіталовкладень,
угоди про спільне використання окремих територій, налагодження економічних відносин між
державами.
ТЕМА 6. Фінансова та торговельно-інвестиційна дипломатія на службі Європейського
союзу.
Теоретичне поняття «фінансової дипломатії» та «фінансової безпеки». Задачі фінансової
дипломатії. Інвестиційна дипломатія, як фактор економічного розвитку. Боргова дипломатія та
регіональна фінансова дипломатія. Дипломатія міжнародної технічної допомоги. Дипломатичні
засоби вирішення міжнародних фінансових криз (ліквідності, платоспроможності).Валютні
системи як складова міжнародних економічних відносин та міжнародна економічна безпека.
Валютні війни: історія та особливості розвитку. Особливості економічної безпеки у
Європейському союзі. Багатостороння економічна дипломатія та її роль у регулюванні
зовнішньої торгівлі.
ТЕМА 7. Енергетична дипломатія провідних світових країн-лідерів та Європейського
союзу.
Поняття «Енергетична дипломатія». Рівні енергетичної дипломатії. Учасники енергетичної
дипломатії. Основні пріоритети енергетичної дипломатії. Геополітика енергетичного ринку
Європи. Європейська енергетична політика: особливості розвитку. Механізми багатосторонньої
взаємодії у ЄС. Спільна Енергетична стратегія України та ЄС до 2030 року.
ТЕМА 8. Особливості співробітництва України з ЄС та країнами Європи: економікодипломатичний аспект.
Особливості економічної дипломатії провідних країн Європейського Союзу: Німеччини,
Франції, Великої Британії, Іспанії. Розвиток економіко-дипломатичних відносин України та
Європейського Союзу. Економічні інтереси України та її місце у світовій економіко-політичній
системі. Економіко-дипломатичне співробітництво України з інституціями Євросоюзу.

3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем

Кількість годин
Денна форма
Усього

1

2

Заочна (дистанційна) форма

у тому числі
л

п

3

4

лаб інд
5

6

Усього
ср
7

8

Розділ 1. Основні теоретичні концепції економічної дипломатії та інтеграції
Тема 1. Теоретичні аспекти економічної інтеграції на різних рівнях та етапах
10
2 1
7
розвитку.
Тема 2 . Економічна дипломатія, історія її формування та роль у міжнародних
економічних відносинах. Економічна дипломатія та економічна безпека.
Тема 3. Політичні цілі та інструменти економічної дипломатії інтеграційних
об’єднань: підтримка національних інтересів на міжнародних ринках.
Тема 4. Торгово-економічна дипломатія: види та особливості реалізації.
Разом за розділом 1

10

2

1

7

10

2

1

7

10

2

2

6

40
8 5
27
Розділ 2. Особливості сучасної економічної дипломатії в умовах економічної інтеграції
Тема 5. Особливості економічної дипломатії з питань реалізації інтеграційної та
10
3 1
6
регіональної політики ЄС та інших інтеграційних об’єднань.
Тема 6. Фінансова та торговельно-інвестиційна дипломатія на службі
15
3 1
11
Європейського союзу.
Тема 7. Енергетична дипломатія провідних світових країн-лідерів та
15
3 1
11
Європейського союзу.
Тема 8. Особливості співробітництва України з ЄС та країнами Європи:
10
3 2
5
економіко-дипломатичний аспект.
Разом за розділом 2
12 5
33
50
Усього годин
90
20 10
60

у тому числі
л

п

лаб інд

ср

9

10

11

13

12

4. Теми семінарських занять
Назва теми
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Загальний характер та особливості економічної інтеграції.
Загальні аспекти економічної дипломатії Євросоюзу та інститути.
Особливості економічної колоніальної політики країн Європи.
Інституції економічної дипломатії ЄС як складової інтеграційної політики
Особливості фінансової дипломаті: «дипломатія долара та євро»
Стратегія енергетичної дипломатії європейського та Євразійського союзів
Зона вільної торгівлі Україна-ЄС – особливості торгівельної дипломатії
Особливості співпраці України з провідними інтеграційними союзами
світу
Разом

Кількість
годин
1
1
1
1
1
2
1
2
10

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п

Види, зміст самостійної роботи

Кількість
годин

1.
2.

Опрацювати тему: Лобізм як інструмент економічної дипломатії
Опрацювати тему: Економічна дипломатія як інструмент реалізації
експортної політики держави
Опрацювати тему: Економічна дипломатія Євросоюзу і США
Опрацювати тему: Економічна дипломатія Євросоюзу і країни, що
розвиваються
Опрацювати тему: Економічна дипломатія Євросоюзу і країни кандидати
Опрацювати тему: Регіональна торгівельна дипломатія України в умовах
євроінтеграції
Опрацювати тему: Роль державних установ України в реалізації інтеграційної
економічної дипломатії
Економічна дипломатія Євросоюзу та Євразійського союзу

7

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разом

7
7
6
6
11
11
5
60

6. Методи контролю
Засвоєння тем (поточний контроль) здійснюється на семінарських та практичних
заняттях відповідно до контрольних цілей. Основне завдання поточного контролю – перевірка
рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи.
Підсумковий контроль засвоєння розділів начальної дисципліни здійснюється по їх
завершенню на основі проведення контрольних робіт. Завданням поточного контролю є
оцінювання знань, умінь та практичних навичок студентів, набутих під час вивчення певного
блоку тем.
Семестровий підсумковий контроль проводиться відповідно до навчального плану у
вигляді семестрового іспиту в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі
навчального матеріалу, визначеному даною програмою дисципліни.
Застосовуються такі методи контролю підготовки студентів:
- 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.

7. Схема нарахування балів
В основу рейтингової системи навчання покладено принцип накопичення балів за
певний період навчання (розділ, семестр, рік), які студент отримує за виконання різних видів
діяльності. Сума цих балів виступає в ролі кількісного показника якості роботи студента.
Оцінка успішності студента є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з
урахуванням оцінок засвоєння зазначених розділів.
Поточне тестування та самостійна робота
Разом
Підсумковий
семестровий
Сума
контроль
Розділ 1
Розділ 2
(екзамен)
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
100
60
40
5
5
5
5
10
10
10
10
Поточний контроль – 60 балів, з них:
- 10 балів – поточний тестовий контроль;
- 10 балів – активна робота на семінарських заняттях;
- 30 балів – виконання та захист рефератів;
- 10 балів – розробка презентацій та доповідь за зазначеними темами.
Підсумковий контроль – 40 балів, з них:
- 30 балів (2 теоретичних питання по 15 балів);
- 10 балів (10 тестових завдань по 1 бали).
За бажанням студент має можливість обрати тестову форму білету стогового
контролю (білет містить 20 тестових завдань, студент одержує 2 бали за кожну вірну
відповідь).
У разі виконання студентом поточного практичного завдання «відвідання усіх занять із
зазначеного предмету у діловій формі одягу», за рішенням викладача, студенту можуть додати
5 балів у якості заохочення.
Загальна кількість балів за успішне виконання завдань під час засвоєння розділів предмету
– 60 балів.
За підсумками поточного та підсумкового контролю студент може набрати від 0 до 100
балів включно.
УВАГА! У разі використання заборонених джерел інформації під час підсумкового
контролю, студент на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку
(0).
У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі
запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною відвідування
ЗВО ) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання надається можливість скласти
підсумковий контроль в тестовій формі (білет містить 20 тестових завдань, здобувач одержує
2 бали за кожну вірну відповідь) дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі
«Сучасна економічна дипломатія в умовах міжнародної інтеграції», режим доступу:
https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3922
Шкала оцінювання
Набрана сума балів за 100-баловою шкалою переводиться у 4-рівнева шкала оцінювання у
такий спосіб:
Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка
протягом семестру
90 – 100
відмінно
70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно
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Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне
забезпечення
Україна дипломатична: Науковий щорічник. - http://dipacadem.kiev.ua/naukovadiyalnist/naukovyj-visnyk/
Журнал “Мировая экономика и МЭО”. http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=683
Науковий вісник Дипломатичної Академії України. - http://dipacadem.kiev.ua/naukovadiyalnist/naukovyj-visnyk/
Верховна Рада України - www.rada.gov.ua
Міністерство закордонних справ України - www.mfa.gov.ua
Міністерство економіки України - www.me.gov.ua

11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин
непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через пандемію)
В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за
змішаною формою навчання, а саме:
– дистанційно (за затвердженим розкладом занять) на платформі Zoom проводяться всі
лекційні заняття;
– дистанційно на платформі Moоdle (https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3922)
проводяться
практичні (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль
самостійної роботи;
– аудиторно (за затвердженим розкладом занять) проводяться 10% практичних та
семінарських занять у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних
санітарних і протиепідемічних заходів.
Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких карантинних
обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання надається
можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти екзамен в тестовій формі
дистанційно на платформі Moodle в дистанційному курсі «Сучасна економічна дипломатія в
умовах міжнародної інтеграції», режим доступу:
https://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=3922.

