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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Публічна дипломатія» складена
відповідно до освітньо-професійних програм
«Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика»,
«Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство»
підготовки магістра
спеціальнoстi 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії».
Вона розрахована на однин навчальний семестр і доповнює основні
курси, що викладаються на факультеті міжнародних економічних відносин та
туристичного бізнесу.
1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни – ознайомлення
студентів з поняттям «публічна дипломатія», сферами її застосування і
методами реалізації різними країнами та організаціями.
1.2. Основні завдання вивчення дисципліни:
Формування наступних загальних компетентностей
ЗК1.

Знання,

розуміння

предметної

області

спеціальності

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» та
професійної діяльності за фахом.
ЗК2. Здатність абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Формування наступних фахових компетентностей
СК1. Поглиблені знання про природу, динаміку, принципи організації
міжнародних відносин, типи та види міжнародних авторів, сучасні тенденції
розвитку міжнародної політики.
СК6. Здатність організовувати та проводити міжнародні зустрічі та
переговори, працювати в рамках міжнародних організацій та інших форм
міжнародного співробітництва.
1.3. Кількість кредитів – 3
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1.4. Загальна кількість годин – 90
1.5. Характеристика навчальної дисципліни
За вибором
Денна форма навчання
Заочна (дистанційна) форма
навчання
Рік підготовки
2-й
Семестр
3-й
Лекції
10 год.
Семінарські заняття
10 год.
Лабораторні заняття
Самостійна робота
70 год.
Індивідуальні завдання
1.6. Заплановані результати навчання:
РН5. Демонструвати знання про природу міжнародних комунікацій,
проблеми розвитку держави та міжнародних регіонів у глобальному,
регіональному та локальному контекстах.
РН13. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до
міжнародного співробітництва сферах.
РН14.

Проводити

підготовку,

розробку

та

реалізацію

проєктів

прикладних досліджень міжнародних відносин, зовнішньої та світової
політики, регіонознавства та міжнародних комунікацій.
РН16. Організовувати та вести професійні дискусії у сфері міжнародних
відносин та зовнішньої політики.
РН17. Брати участь у

фахових дискусіях із проблем міжнародних

відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, поважати
опонентів та їхню точку зору.
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РН 18. Доносити та фахівців та міжнародного загалу інформацію, ідеї,
проблеми, рішення та власний досвід

з актуальних питань міжнародних

відносин.
РН19. Демонструвати здатність до

подальшого навчання з високим

рівнем автономності.
РН20. Оцінювати результати власної роботи і відповідати за особистий
професійний розвиток.
РН21. Самостійно приймати рішення, відповідати за командну роботу.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
Тема 1. Теоретична основа поняття «публічна дипломатія». Ґенеза
дефініції. Еволюція поняття у різних країнах світу. Цілі публічної дипломатії.
Рівні і виміри її застосування. Розвиток міжнародних комунікацій як чинник
трансформації поняття «публічна дипломатія». PR і публічна дипломатія:
спільне і відмінне. Поява поняття «м’яка сила». Генрі Хайд про значення
публічної дипломатії. Різні концепції публічної дипломатії. Загальна
характеристика сучасної публічної дипломатії.
Тема 2. Публічної дипломатії в історичній ретроспективі. Ґенеза
дипломатії як інструменту реалізації зовнішньополітичного курсу країни.
Закладання основ інституту дипломатії, дипломатичного протоколу та
представницьких функцій. Застосування принципів м’якої сили в добу
Раннього Нового часу на прикладі Дубровницької республіки. Публічна
дипломатія у ХІХ – на початку ХХ століття. Преса як інструмент формування
позитивного образу держави у сприйнятті іноземців.
Публічна дипломатія СРСР. Кольорові революції як продукт публічної
дипломатії. Ліберальна теорія «м’якої сили» Д. Ная. Використання стратегії
«м’якої сили» для пошуку альтернативних джерел легітимності авторитарних
політичних режимів.
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Тема 3.

Застосування

публічної

дипломатії

країнами

світу.

Характеристика публічної дипломатії США і держав Західної Європи.
Публічна дипломатія країн середньої сили. Методи публічної дипломатії в
зовнішній політиці держав Центральної і Східної Європи. Публічна
дипломатія країн Азії і Африки, на прикладі КНР, Індії, Ірану, Катару,
Японії, ПАР.
Тема 4. Публічна дипломатія міжнародних організацій. Публічна
дипломатія НАТО. Принцип рівноправності в реалізації публічної дипломатії
ЄС. Механізми реалізації публічної політики АСЕАН.
Тема 5. Публічна дипломатія України: досвід та перспективи
реалізації. Помаранчева революція як потенційний стимул і підґрунтям
позиціювання України на міжнародній арені. Програма забезпечення
позитивного міжнародного іміджу України на 2003–2006 рр. (жовтень 2003
р.). Концепція Державної цільової
програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 2008–
2011 рр.
Революція гідності і початок нового етапу у реалізації політики «м’якої
сили». Публічна дипломатія в умовах гібридної війни. Культурноінформаційні центри при дипломатичних установах України і їхня роль у
формуванні позитивного іміджу держави.
3. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів
і тем
усього
1
Тема 1.
Теоретична
основа
поняття
«публічна
дипломатія»

2
24

Кількість годин
денна форма
у тому числі
лек.
с. з.
лаб.
інд.
3
4
5
6
2
0

с. р.
7
22
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Тема 2. Історія
публічної
дипломатії
Тема 3.
Застосування
публічної
дипломатії
країнами світу
Тема 4.
Публічна
дипломатія
міжнародних
організацій
Тема 5.
Публічна
дипломатія
України:
досвід та
перспективи
реалізації
Усього годин

14

2

0

12

24

2

10

12

14

2

0

12

14

2

0

12

90

10

10

0

0

70

4. Семінарські заняття
№ з/п

Назва теми

Кількість
годин

Застосування публічної дипломатії країнами світу
Усього годин

10
10

5. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1

2

Види та зміст роботи
Вивчення літератури з теми «Теоретичні основи
поняття «публічна дипломатія»»
Мкртумян М. Публичная дипломатия. Молодой ученый.
2016. № 5. С. 576–578.
- розкрити зміст поняття «публічна дипломатія»
- визначити основні інструменти реалізації «публічної
дипломатії»
- знати основні підходи до визначення поняття «публічна
дипломатія»
Вивчення літератури з теми «Історія публічної

Кількість
годин
22

12

8

3

4

5

дипломатії»
Висоцький О.Ю. Публічна дипломатія: конспект
лекцій. Частина І. Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. 56 с.
- встановити час початку реалізації публічної
дипломатії
- розкрити інструменти реалізації публічної диплотії у
Новий час
Вивчення літератури з теми «Застосування публічної
дипломатії країнами світу»
Харитонова Е. «Мягкая сила» Великобритании:
сравнительный анализ механизмов, инструментов и
практик.
URL:
http://www.bfro.be/ru/mjagkaja-silavelikobritanii-sravnitel-nyj-analiz-mehanizmov-instrumentovi-praktik.html?cmp_id=142&news_id=22265
- розкрити основні напрями публічної дипломатії
Великої Британії
- встановити
інструменти
реалізації
публічної
дипломатії країни
Вивчення літератури з теми «Публічна дипломатія
міжнародних організацій»
Трофименко М., Балабанов К. Публічна дипломатія
міжнародних інститутів (ЄС, АСЕАН, НАТО). 2015.
URL:
https://www.researchgate.net/publication/323522126_Publicn
a_diplomatia_miznarodnih_istitutiv_ES_ASEAN_NA
розкрити
специфіку
реалізації
публічної
дипломатії наднаціональними інститутами
зробити компаративний аналіз публічної
дипломатії ЄС, АСЕАН і НАТО
Вивчення літератури з теми «Публічна дипломатія
України: досвід та перспективи реалізації»
Руднєва В. Публічна дипломатія: теоретичні основи
застосування
нової
інформаційно-комунікаційної
технології в державному управлінні. Вісник Національної
академії державного управління при Президентові
України. 2012. Вип. 1. С. 147–153. URL:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2012_1_18
визначити стратегічні напрями реалізації
публічної дипломатії України
розкрити результати реалізації публічної
дипломатії на сьогоднішньому етапі

Разом

12

12

12

70
6. Індивідуальні завдання

9

не передбачені планом
7. Методи навчання
Методи навчання за освітньою компонентною «Публічна дипломатія»
передбачають лекції

зі знайомством з джерелами інформації (критичний

аналіз, інтерпретація), теоретичними аспектами публічної дипломатії.
Семінарські заняття –

створення візуальної моделі публічної дипломатії

країн регіону, робота в командах – створення візуальної моделі публічної
дипломатії країн світу у програмі Padlet, Презентація ідей щодо покращення
ефективності публічної дипломатії України.
8. Методи контролю
1. Участь у семінарських заняттях. Усна відповідь на представлені у
програмі питання. Максимальна сума балів, яку може отримати студент за
підсумками семінарських занять – 60 балів, 12 – за кожне. Бали
нараховуються за актину участь в обговоренні представлених питань,
дискусію, відповіді на основні і додаткові запитання.
2.

Підсумковий

дворівневий

контроль.

Письмова

відповідь

на

представлені у програмі питання. Час виконання – 60 хвилин. Кількість
питань – 2. Максимальна кількість балів передбачена за відповіді на кожне
запитання складає 20 і 20 балів. Відповідно – максимальна кількість балів за
залік дорівнює 40 балам.
УВАГА! У разі використання заборонених джерел на заліку студент на
вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку
(0).
9. Схема нарахування балів
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні
завдання
Поточний контроль самостійної роботи на
Разом
семінарських заняттях
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
60

Залік

Сумма

40

100

10

12

12

12

12

12

Т1, Т2 ... Т5 – теми семінарських занять.
Критерії оцінювання
Семінарські заняття
Оцінка 10–12 балів передбачає повне і впевнене засвоєння матеріалу,
знання основних джерел і додаткової літератури, уміння аналізувати й
узагальнювати, порівнювати, оцінювати, пояснювати факти на основі
здобутих із різних джерел знань, користуватися науковою термінологією.
6–9 бали виставляється за впевнене засвоєння питання, уміння логічно
будувати відповідь, робити аргументовані висновки, аналізувати матеріал. А
також за умови, якщо студент припустився незначних помилок або зробив не
зовсім повні висновки.
1–5 балів передбачає часткове висвітлення змісту теоретичних питань та
недостатнє вміння застосовувати теоретичні знання для розв’язання
практичних завдань. При цьому студент не вміє логічно мислити. Поставлене
завдання виконане ним не повністю, але у його відповідях продемонстроване
розуміння основних положень матеріалу навчальної дисципліни.
0 балів виставляється, якщо студент не засвоїв матеріал питання.
Залікова робота
Оцінка 35–40 балів передбачає повне і впевнене засвоєння програми
курсу, знання основної і додаткової літератури, уміння аналізувати й
узагальнювати матеріал, порівнювати, оцінювати, пояснювати факти на
основі

здобутих

із

різних

джерел

знань,

користуватися

науковою

термінологією.
30–34 бали виставляється за впевнене засвоєння курсу, уміння логічно
будувати відповідь, робити аргументовані висновки, аналізувати матеріал. А
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також за умови, якщо студент припустився незначних помилок або зробив не
зовсім повні висновки.
20–29 балів передбачає виконання всіх вимог до попередньої оцінки, за
наявності принципових помилок при викладенні засвоєного матеріалу або
неповних висновків.
10–19 балів виставляється за часткове висвітлення змісту теоретичних
питань та недостатнє вміння застосовувати теоретичні знання для
розв’язання практичних завдань. При цьому студент не вміє логічно мислити.
Поставлене завдання виконане ним не повністю, але у його відповідях
продемонстроване розуміння основних положень матеріалу навчальної
дисципліни.
1–9 балів передбачає виконання всіх вимог до попередньої оцінки, а
також, коли у студента виникають проблеми навіть з відтворенням основного
матеріалу курсу.
0 балів виставляється, якщо студент не засвоїв матеріал, передбачений
програмою курсу або у разі використання заборонених джерел на екзамені.
Шкала оцінювання
Оцінка

90 – 100

Для
чотирирівневої
системи
оцінювання
відмінно

70 – 89

добре

50 – 69

задовільно

0 – 49

незадовільно

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Для
дворівневої
системи
оцінювання
зараховано
не зараховано

10. Рекомендована література
1.

Балабанов К. «Публічна дипломатія» як відповідь на виклики сучасності.

Україна дипломатична. 2013. Вип. 14. С. 989–1021.
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2.

Бахриев Б. Х. Публичная дипломатия в современном исследовательском

дискурсе.

URL:

https://cyberleninka.ru/article/v/publichnaya-diplomatiya-v-

sovremennom-issledovatelskom-diskurse
3.
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12. 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:
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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 залік у письмовій формі дистанційно на
платформі Moodle в дистанційному курсі «Публічна дипломатія», режим
доступу: https://dist.karazin.ua/moodle/mod/assign/view.php?id=102601

