
ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВ 

 
 Мета курсу ˗ формування ґрунтових знань щодо сутності економічної 

дипломатії як інструменту для реалізації поставлених завдань та досягнення 
стратегічних цілей держави; місця і ролі економічної дипломатії у збереженні, 
відстоюванні і просуванні національних економічних інтересів держави, у 
діяльності щодо гарантування національної безпеки і її складових (економічної, 
енергетичної та продовольчої безпеки).  

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Економічна дипломатія у системі 
забезпечення національних інтересів держав» в структурно-логічній схемі базується 
на набутих знаннях з наступних ОК: «Історія України», «Міжнародні економічні 
відносини», «Міжнародні відносини та світова політика», «Зовнішня політика 
України», «Дипломатичний протокол та етикет». Вивчення дисципліни формує 
засади для подальшого опанування студентом наступних ОК: «Дипломатична та 
консульська служба», «Міжнародна торгівля». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: володіти основними поняттями, методологією, сучасними 
тенденціями в сфері економічної дипломатії задля відстоювання і просування 
національних економічних інтересів держави; готовність до застосування знань з 
питань економічної дипломатії в професійній діяльності.  

Програмні результати навчання: 
знати: історичні етапи становлення економічної дипломатії на українських землях, 
світовий досвід організації економічної дипломатії; чинники впливу економічної 
дипломатії на національну та міжнародну безпеку; знати механізмів взаємодії 
держави і бізнесу в різних країнах;  фундаментальні положення теорії та історії 
економічної дипломатії України та зарубіжних країн; 
вміти: аналізувати та застосовувати на практиці знання з економічної дипломатії 
задля збереження, відстоювання і просування національних економічних інтересів 
та у діяльності щодо гарантування національної безпеки і її складових (економічної, 
енергетичної та продовольчої безпеки);  
володіти: навиками і технікою ведення дипломатичних переговорів, механізмами 
координації економічної дипломатії в Україні, організацією діяльності економічних 
підрозділів дипломатичних представництв тощо.  

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: Економічна дипломатія 
являє собою сплав економіки та політики, доведений до рівня прийняття та 
реалізації управлінських рішень, за допомогою і посередництва яких здійснюється 
співробітництво та суперництво у сучасному світі, визначають форми й методи 
розвитку та вдосконалення ринкової економіки. Критеріальними ознаками 
економічної дипломатії є: належність до сфери міжнародних економічних відносин, 
сфери зовнішньоекономічної політики держави; застосування переговорів як 
основного інструмента облаштування мирними засобами міждержавних 
економічних відносин; наявність інституту державних службовців-дипломатів, які 
безпосередньо ведуть переговори і виконують всі інші функції, передбачені 
статутом дипломатичної служби кожної держави. Основні завдання економічної 
дипломатії полягають здебільшого в наступному: сприяти торгівлі та інвестиціям; 
покращити функціонування ринків; скоротити кошти й ризики транскордонних 
трансакцій; запровадити міжнародні стандарти; забезпечити права державної та 



приватної власності; розвивати міжнародні телекомунікаційні, енергетичні й 
транспортні системи; створити відповідний політичний клімат, який дасть змогу 
досягти зазначених вище цілей.  
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 
годин, у т.ч. – 60 годин аудиторних занять і 60 годин – самостійна та індивідуальна 
робота.  
Форма семестрового контролю: іспит. 


