
ПУБЛІЧНА І КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ 

Мета курсу – вивчити публічну дипломатію як особливу форму зовнішньополітичної 
діяльності країни, спрямованої впливати на політичні процеси іншої держави, приймати 
політичні рішення, формувати громадську думку за кордоном для досягнення власних 
геополітичних інтересів, а також культурну дипломатію як спосіб комунікувати  в інтересах 
національної безпеки держави, створювати позитивний імідж на міжнародній арені 

Міжпредметні зв’язки. Навчальна дисципліна «Публічна і культурна дипломатія»  
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Зовнішня політика країн Західної Європи», 
«Міжнародна інформація», «Дипломатичний протокол та етикет», «Конфліктологія та 
теорія переговорів»,  «Міжнародне публічне право», «Міжнародне приватне право». 

Вивчення дисципліни формує засади для подальшого освоєння студентами таких 
навчальних дисциплін: «Аналіз зовнішньої політики», «Дипломатична та консульська 
служба», «Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність комунікувати і вміти досягати результатів у мирний спосіб 
шляхом реалізації комунікативних стратегій держави, піднімати імідж держави шляхом 
пропагування української культури в світі, засобами цифрової дипломатії, розуміти 
природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, суспільних комунікацій 
та/або регіональних студій;  здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; знання 
та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність працювати 
в міжнародній площині; здатність застосовувати знання на практиці; здатність абстрактно 
мислити, до аналізу та синтезу; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел; здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема 
політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та 
інформаційному; здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного права, 
культурної цифрової, публічної дипломатії, внутрішньої політики на структуру й динаміку 
міжнародних відносин та зовнішньої політики, здатність аналізувати міжнародні 
інтеграційні процеси у світі, визначати місце в них України; захищати національні інтереси 
та національну безпеку України на міжнародній арені; здатність аналізувати громадську 
думку населення поза межами України, вчитись використовувати її, впливати на неї в 
інтересах України; здатність досягати зовнішньополітичних цілей держави. 

Програмні результати навчання: 
знати: принципи та виміри публічної дипломатії; механізм реалізації комунікативних 

стратегій держави; інструменти зовнішньої політики (публічну, культурну, цифрову 
дипломатію) та спосіб здійснення зовнішнього впливу на уряди інших держав; методи, 
джерела «м’якої влади» держави; передумови культурної дипломатії; вплив 
зовнішньополітичних пріоритетів держави на формування, підтримання позитивного 
іміджу держави на міжнародній арені; характеристики культурної дипломатії; принципи та 
механізми публічної та цифрової дипломатії. 

уміти: визначати пріоритети культурної дипломатії, стратегічні для національної 
безпеки держави; просувати інтереси держави у світі, збирати інформацію, публікувати, 
залучати оцінку про місце держави у геополітичних процесах, її зовнішню політику, 
інтереси; налагоджувати співробітництво між державами, розширювати співпрацю між 
культурними інститутами та громадянським суспільством; моніторити зарубіжну 
громадську думку; просувати військову, гуманітарну, економічну допомогу; створювати 
позитивний імідж власної держави мовою культури; презентувати культуру країни та 
країну за кордоном; здійснювати зовнішню політику, захищати права та інтереси держави 
за кордоном. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Публічна дипломатія як спосіб реалізації зовнішньополітичних завдань держави. 
Публічна дипломатія: зміст, принципи, завдання, методи. Публічна дипломатія як 

спосіб формування зарубіжної громадської думки задля досягнення геополітичних цілей 
держави. Публічна дипломатія в рамках політичної комунікації та її елементи. Публічна 
дипломатія як інструмент просування військової, економічної допомоги державам. Виміри 
публічної дипломатії. Публічна дипломатія як політична комунікація. Цифрова дипломатія 
як інструмент комунікації та розширення публічної дипломатії. Публічна дипломатія 
України. Публічна дипломатія США. Публічна дипломатія країн Європи. Публічна 
дипломатія країн Азії та Африки. 



Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики із піднесення іміджу 
власної держави. Культурна дипломатія як спосіб комунікації в інтересах національної 
безпеки держави. Зовнішньополітичний вимір культурної дипломатії. Культурна 
дипломатія як ідейний підхід, «м’яка сила» та напрям публічної дипломатії. Культурна 
дипломатія – концепція нової публічної дипломатії та міжнародних культурних відносин. 
Культурна дипломатія України. Культурна дипломатія США. Культурна дипломатія країн 
Європи. Культурна дипломатія країн Азії та Африки. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 години самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
Викладач – Малюта Ольга Володимирівна, канд.іст.наук, доцент, завідувач 

кафедри міжнародних відносин та туризму. 
 


