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Опис навчальної дисципліни 
 

«Культурна дипломатія міжнародних відносин» є обов’язковою освітньою 

компонентою навчального плану, циклу дисциплін професійної та практичної 

підготовки, яка сприяє підготовці фахівців у сфері дипломатії та міжнародних 

відносин. 

Метою вивчення дисципліни «Культурна дипломатія міжнародних відносин» 

є ознайомлення з культурними характеристиками дипломатичної діяльності, 

державного протоколу, етикету та ділового спілкування іноземних держав. 

Завдання:  

 визначити причини виникнення та еволюцію такого явища, як «культурна 

дипломатія»; 

 охарактеризувати основні види культурної дипломатії та дослідити основні її 

проблеми на сучасному етапі; 

 визначити вплив культурної дипломатії на події міжнародного життя, зміни, 

які відбуваються в світі, та державному житті; 

 підготовити фахівців, здатних виконувати кваліфіковану аналітичну, 

організаційну, консультаційну роботу в державних і дипломатичних установах 

України, міжнародних організаціях, брати участь у переговорному процесі, 

враховуючи культурні особливості спілкування іноземних партнерів. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Культура дипломатія 

міжнародних відносин» є національні особливості дипломатичної служби, 

протокольної практики, етикету й ділового спілкування іноземних держав.  

Студент повинен знати: 

 культурні особливості ділового спілкування, етикету й протокольної практики 

провідних держав різних регіонів світу; 
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 культурні особливості менталітету та релігійно-філософських уявлень різних 

народів в контексті їхнього впливу на дипломатичні та ділові контакти; 

 специфіку невербальних засобів спілкування у різних народів; 

 порядок звернень і титулів у деяких державах світу; 

 особливості дипломатичних служб і кадрової політики в зовнішньополітичних 

відомствах іноземних держав; 

 специфіку пропагандистсько-культурної дипломатії різних держав. 

Студент повинен вміти: 

 здійснювати порівняльний аналіз дипломатичних служб різних держав; 

 виявляти чинники формування особливостей менталітету й поведінки різних 

народів; 

 готувати аналітичні довідки щодо культурних особливостей народів світу. 

 встановлювати ефективну комунікацію з представниками різних регіонів. 

 

Тематичний план навальної дисципліни 

 

Розділ 1. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ НАПРЯМІВ І ФОРМ 

КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ 

Тема 1.1. Поняття культурної дипломатії та історія виникнення. 

Тема 1.2. Мета та інструменти культурної дипломатії. Визначення ключових 

категорій та науково-методологічних підходів у дослідженні культурної дипломатії. 

Тема 1.3. Культурна дипломатія в системі міжнародних зв’язків. 

Тема 1.4. «Народна дипломатія» та роль української діаспори у просуванні та 

захисті пріоритетних напрямів та цілей на світовій дипломатичній арені. 

Тема 1.5. Аспекти культурної дипломатії України в рамках регіонального 

співробітництва з країнами-сусідами. 

Розділ 2. РОЛЬ КУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ В СУЧАСНОМУ 

ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ ТА ВПЛИВ НА ДИПЛОМАТИЧНІ ВИКЛИКИ 

Тема 2.1. Суперечності мультикультурних стратегій та співіснування різних етносів. 

Тема 2.2. «М’яка сила» та культурна дипломатія у XXI ст. 

Тема 2.3. Культурно-інформаційна дипломатія та здатність протистояти спільному 

зовнішньому ворогу та викликам. 

Тема 2.4. Огляд культурної дипломатичної політики України. 

Тема 2.5. Переформатування культурної дипломатії на дієвий фактор зміцнення 

української держави. 

Розділ 3. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ІНСТИТУЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ У 

СФЕРІ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СПІВПРАЦІ 

Тема 3.1. ЮНЕСКО та його вплив на формування демократичних засад 

міждержавного спілкування України через культурно-дипломатичний вимір. 

Тема 3.2. Міжнародні інститути культурної дипломатії та культурне дипломатичне 

співробітництво України в рамках міжнародних заходів. 

Тема 3.3. Досвід функціонування європейських інститутів культурної дипломатії та 

стратегічні пріоритети інтеграції до європейських інституцій для України. 

Розділ 4. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ ТА 

ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ В ПРОВІДНИХ 

КРАЇНАХ СВІТУ 



Тема 4.1. Моделі культурної дипломатії країн світу, їх міжнародна інтеграція та 

змішані типи. 

Тема 4.2. Особливості культурної дипломатії держав англомовного світу. 

Тема 4.3. Характерні риси американської моделі культурної дипломатії. 

Тема 4.4. Особливості європейської моделі культурної дипломатії. 

Тема 4.5. Специфіка азійських моделей культурної дипломатії. 

Тема 4.5. Вектор спрямованості культурної дипломатії в Україні. 

 

Технічне і програмне забезпечення 

 

Методи, методики та технології – загальнонаукові та спеціальні методи та 

методики, аналіз і синтез, індукція і дедукція, методики оцінки й аналізу процесів у 

міжнародних відносинах, суспільних комунікаціях та регіональних студіях, методи 

та методики пошуку й оброблення інформації, методи експертного оцінювання 

ефективності зовнішньої політики та міжнародних комунікацій. Інструменти та 

обладнання: сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи 

(інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційно-аналітичні) та 

спеціалізоване програмне забезпечення, що застосовується у дослідженні та аналізі 

міжнародних відносин, суспільних комунікацій та у регіональних студіях. 

Персональний комп’ютер, з підключенням до Інтернет для: комунікації та 

опитувань. Використання електронної пошти для контролю отриманих завдань, 

виконаних студентами в ході самостійної роботи та проходження поточного 

контролю. Використання веб-ресурсів навчальних дисциплін КНУКІМ 

(https://elearn.knukim.edu.ua/course/view.php?id=83), веб-середовища дистанційного 

навчання КНУКІМ як системно організованої сукупності веб-ресурсів навчальних 

дисциплін, програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії 

суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням; 

інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання як технологій 

створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних 

ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і 

супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного 

забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі 

Інтернету та Zoom. 

 

Рекомендовані джерела інформації 
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культурної політики. Науковий журнал «Регіональні студії». 2018. № 14. С. 

17-22. URL: http://regionalstudies.uzhnu.uz.ua/archive/14/5.pdf  

2. Шевченко М. І. Культурна політика України в умовах євроінтеграції: дилеми 
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3. С. 215-224. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/irtpa_2019_3_21 
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6. Cайт Дипломатичної академії МЗС України. URL: www.dipacadem.kiev.ua. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Культурна дипломатія міжнародних відносин» 

передбачає роботу колективів: 1) в аудиторії 2) з технологіями дистанційного 

навчання в формі комплексу освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні 

та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес 

дистанційного навчання у КНУКІМ (адреса Веб-ресурсу навчальних дисциплін 

КНУКІМ - https://elearn.knukim.edu.ua/login/index.php). Головною метою 

впровадження в КНУКІМ платформи електронного навчання є: розширення 

можливостей доступу до якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно 

від форми навчання; змістове наповнення освітньо-інформаційного простору 

Університету; підвищення якості і ефективності освітнього процесу шляхом 

застосування сучасних технологій дистанційного навчання. 

 Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. Усі 

письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. 

http://www.dipacadem.kiev.ua/


Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Курс «Культурна дипломатія міжнародних відносин» представляє собою 

систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, 

необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через 

Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних 

користувачеві програмних засобів. Курс має встановлену структуру з обов’язковими 

складовими: 1. Анотація курсу, де вказано, для якої спеціальності призначений, курс 

і семестр викладання, викладач(і). 2.Загальна інформація про дисципліну, у якій 

подано робочу програму, інформація про автора, викладача, розклад занять, критерії 

оцінювання, рекомендовані джерела, глосарій (термінологічний словник); 

Навчально-методичні матеріали з кожного розділу (теми): Теоретичні (лекційні) 

матеріали. Завдання для самостійної роботи студентів. Засоби оцінювання знань з 

теми, розділу. Підсумкова атестація (контрольні запитання, тест для самоконтролю, 

підсумковий тест та/або завдання для оцінювання студента). 

Необхідно враховувати специфіку психолого-педагогічних технологій 

дистанційного навчання як систему засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення 

яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості в 

процесі синхронного режиму. Взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання 

(особи, які навчаються (студенти), та особи, які забезпечують навчальний процес за 

дистанційною формою навчання (науково-педагогічні працівники, методисти 

тощо)), під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі 

дистанційного навчання (чат, аудіо-, відео-конференції, соціальні мережі тощо) 

вимагає креативності, лояльності, терпіння і знання системи управління веб-

ресурсами навчальних дисциплін. Тобто сторони такого процесу навчання 

орієнтуються в програмному забезпеченні як для створення, збереження, 

накопичення та передачі веб-ресурсів, так й для забезпеченні авторизованого 

доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів. Система управління 

дистанційним навчанням включає програмне забезпечення, призначене для 

організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або 

локальну мережу. Доступ до ресурсів Платформи електронного навчання 

персоніфікований. Логін та пароль для входу студенти отримують в деканаті, 

науково-педагогічні працівники – у адміністратора системи. Користувачі 

персонально несуть відповідальність за конфіденційність зберігання паролів. Усі 

електронні курси розміщуються в розділах кафедр, у розділах факультетів 

розміщуються курси загального призначення для усіх студентів факультету. 

Студенти та науково-педагогічні працівники мають доступ лише до тих 

електронних навчальних курсів, на яких вони зареєстровані для участі в освітньому 

процесі. Реєстрація студентів на навчальному курсі здійснюється адміністратором 

системи. Після закінчення навчання на курсі адміністратор відраховує студентів з 

числа його учасників. Під час роботи над завданнями не допустимо порушення 

академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 

завдання. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 
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