
Назва дисципліни 
Багатостороння дипломатія та дипломатія міжнародних 

організацій 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

факультет МЕВ та ТБ. 

Цільова аудиторія – здобувачі 4 курсу бакалаврату. 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

кандидат економічних наук, доцент кафедри Алексєєва Т.І. 

(61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 3 

поверх, каб. 264; тел. (067)1864410, електронна адреса: 

t.alekseeva@karazin.ua) 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з таких дисциплін, як: «Теорія міжнародних 

відносин», «Міжнародні відносини та світова політика», 

«Міжнародні організації», «Міжнародне публічне право» 

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. 

Формування наступних загальних компетентностей 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

ЗК8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, зокрема в 

міжнародному контексті 

Формування наступних спеціальних компетентностей  

Заплановані результати навчання: 

ПРН3. Знання про природу та характер взаємодій окремих 

країн та регіонів на глобальному, регіональному та 

локальному рівнях; 

ПРН11. Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, 

суспільні, юридичні, економічні й інші ризики у сфері 

міжнародних відносин та глобальних процесів; 

ПРН14. Вволодіти двома іноземними мовами на 

професійному рівні; 

ПРН20. Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших 

суміжних до міжнародного співробітництва сферах; 

ПРН29. Застосовувати методи та засоби культури 

міжнародного спілкування. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Заплановано 6 (шість) тем, які вивчаються протягом 36 годин 

аудиторних занять (24 год. – лекції, 12 год. – семінарські 

заняття).    

Тема 1. Дипломатія як засіб ведення зовнішньої політики 

(Лекції – 4 год., семінарські заняття – 2 год.).  

Тема 2. Багатостороння дипломатія та її роль в 

міжнародних відносинах (Лекції – 4 год., семінарські заняття 

– 2 год.).  



Тема 3. Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та 

завдання (Лекції – 4 год., семінарські заняття – 2 год.).  

Тема 4. Міжнародні організації як суб’єкти дипломатії 

(Лекції – 4 год., семінарські заняття – 2 год.).  

Тема 5. Механізм діяльності міжнародних організацій в 

дипломатії (Лекції – 4 год., семінарські заняття – 2 год.).  

Тема 6. Дипломатія сучасної України та її участь у 

міжнародних організаціях (Лекції – 4 год., семінарські 

заняття – 2 год.). 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться у формі усного 

опитування, доповідей і повідомлень здобувачів з 

презентаціями, тестування, навчальних дискусій. Підсумковий 

контроль проводиться у формі екзамену. 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


