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Опис навчальної дисципліни 

Публічна і культурна дипломатія 

 

Спеціальність, освітній ступінь, освітня програма 

Освітній ступінь Магістр  

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні 

комунікації та регіональні студії» 

Освітня програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Вибіркова 

Загальна кількість годин  120 

Кількість кредитів ECTS  4 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) (за 

наявності) 

 

Форма контролю Екзамен 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки (курс) 2022/23 2022/23 

Семестр 2 2 

Лекційні заняття 15 год. 6 

Практичні, семінарські заняття 15 год. 6 

Лабораторні заняття   

Самостійна робота 90 год. 108 

Індивідуальні завдання   

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 

самостійної роботи студента 

2 год. 

6 год. 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни «Публічна і культурна дипломатія» – 

сформувати системно-цілісне уявлення про публічну і культурну дипломатію, 

визначити її роль як знаряддя зовнішньої політики держави та особливості 

розвитку в Україні та світі.  

 

Завдання: 

 ознайомлення студентів із основними етапами публічної і культурної 

дипломатії; 

 засвоєння та розуміння студентами основних понять та категорій 

дисципліни;  

 формування вмінь та навичок застосування методів політичного 

аналізу щодо дипломатичної діяльності; 

 розвиток здатностей аналізувати, описувати й оцінювати 

дипломатичні відносини у різних історичних, соціальних, культурних та 

ідеологічних контекстах; 

 розуміння студентами місця та ролі публічної і культурної дипломатії 

в системі міжнародних відносин. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 основні теоретичні положення, важливі вузлові проблеми усіх тем 

програми;  

 структуру, динаміку, історичні форми дипломатичних відносин; 

 загальні закономірності та тенденції розвитку публічної і 

культурної дипломатії в історичній ретроспективі та на 

сучасному етапі; 

 основні характеристики публічної та культурної дипломатії; 

 актуальні проблеми глобалізації та її вплив на дипломатичні 

відносини; 

 державних і недержавних акторів публічної і культурної 

дипломатії. 

вміти: 

 володіти спеціальною дипломатичною термінологією; 

 застосовувати набуті знання для аналізу дипломатичних відносин, 

оцінювання методів і результатів публічної і культурної дипломатії, 

орієнтації у поточному міжнародному політичному процесі; 

 формувати власну наукову позицію щодо актуальних проблем 

сучасної дипломатії, розвитку її типів і видів; 

 визначати місце та роль публічної і культурної дипломатії в 

зовнішніх зносинах між державами та реальної перспективи 



їхнього застосування для встановлення взаємодії України зі 

світовим співтовариством; 

 використовувати набуті теоретичні та практичні навички для 

подальшої роботи за обраною спеціальністю. 

 

Набуття компетентностей:  

 загальні компетентності (ЗК):  

ЗK3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 6. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗK9. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

– спеціальні (фахові) компетентності (СК):  

СК3. Здатність аргументувати вибір шляхів вирішення завдань професійного 

характеру у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій, критично оцінювати отримані результати та 

обґрунтовувати прийняті рішення. 

СК9. Здатність виявляти та аналізувати особливості розвитку країн та регіонів, 

сучасних глобальних, регіональних та локальних процесів, та місця в них 

України. 

СК10. Здатність до самонавчання, підтримки належного рівня знань, 

готовність до опанування знань нового рівня, підвищення своєї фаховості та 

рівня кваліфікації. 

 

Результати навчання:  

РН1. Знати та розуміти природу, джерел та напрямів еволюції міжнародних 

відносин, міжнародної політики, зовнішньої політики держав, стану 

теоретичних досліджень міжнародних відносин та світової політики.  

РН3. Застосовувати сучасні наукові підходи, методології та методики для 

дослідження проблем міжнародних відносин та зовнішньої політики.  

РН13. Брати участь у професійні дискусії у сфері міжнародних відносин, 

зовнішньої політики, суспільних комунікацій та регіональних студій, 

поважати опонентів і їхню точки зору, доносити до фахівців та широкого 

загалу інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід з фахових 

проблем.  

 

  



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Публічна і культурна дипломатія: поняття та 

методи. 

 

Тема 1. Вступ до курсу «Публічна і культурна дипломатія».  

Зміст і предметне поле дисципліни «Публічна і культурна дипломатія». 

Об’єкт і предмет наукового аналізу. Категоріально-понятійний апарат, 

методологічні основи і методи дослідження. Мета і завдання навчальної 

дисципліни «Публічна і культурна дипломатія». Джерела та література курсу. 

 

Тема 2. Публічна дипломатія: поняття та сутність. 

Поняття публічної дипломатії. Генеза публічної дипломатії. Публічна 

дипломатія і «м’яка сила». Публічна дипломатія скрізь призму теорій 

міжнародних відносин. Сучасні концепції публічної дипломатії. 

Соціологічний, комунікативний та маркетинговий виміри публічної 

дипломатії.  

 

Тема 3. Форми та різновиди публічної дипломатії. 

Підходи та критерії класифікації публічної дипломатії. Основні форми 

та види публічної дипломатії. Завдання, функції, інструменти публічної 

дипломатії. Державні та недержавні актори публічної дипломатії. Аспекти 

публічної дипломатії в публічному управлінні. Місце публічної дипломатії у 

формуванні зовнішньо-політичного іміджу та брендингу держави. 

 

Тема 4. Культурна дипломатія як форма публічної дипломатії. 

Поняття культурної дипломатії. Місце культурної дипломатії у системі 

публічної дипломатії.  Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої 

політики сучасної держави. Функції культурної дипломатії. Суб’єкти 

культурної дипломатії. Форми та засоби культурної дипломатії. Вплив 

діджиталізації на культурну дипломатію. Національні моделі культурної 

дипломатії.  

 

Змістовий модуль 2. Публічна і культурна дипломатія країн світу: 

стратегія, моделі, напрями.  

 

Тема 5. Публічна і культурна дипломатія України. 

Інституалізація публічної дипломатії як окремого напряму в Україні. 

Концептуальні засади та пріоритетні напрями розвитку сфери публічної та 

культурної дипломатії в Україні. Стратегія публічної дипломатії Міністерства 

закордонних справ України 2021-2025. Завдання та діяльність Українського 

інституту. Український культурний фонд. Основні практичні здобутки 

вітчизняної публічної та культурної дипломатії. Особливості здійснення 

публічної та культурної дипломатії України в умовах війни. 

 



Тема 6. Публічна і культурна дипломатія США та країн Європи. 

Особливості здійснення публічної та культурної дипломатії США. 

Характеристика публічної та культурної дипломатії країн Європи. Публічна 

політика як чинник євроінтеграції. 

 

Тема 7. Публічна і культурна дипломатія країн Азії, Америки, 

Австралії та Африки. 

Форми, методи та інструменти публічної та культурної дипломатії країн 

Азії, Америки, Австралії, Африки. Регіональні особливості реалізації. 

 

Тема 8. Публічна і культурна дипломатія міжнародних організацій 

та неурядових акторів.  
Публічна дипломатія Організації об’єднаних націй, Європейського 

Союзу, Організації північноатлантичного договору, Асоціації держав 

Південно-Східної Азії та інших міжнародних організацій. Корпоративна 

дипломатія. Громадські організації та аналітичні центри. Культурні, освітні, 

наукові інституції та/чи ініціативи (державні та приватні). Діаспора та 

закордонні українці. Індивідуальні актори.  

 

  

4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

ти

жн

і 

 

ус

ьо

го 

у тому числі у

с

ь

о

г

о  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р.  л п ла

б 

інд с.

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль 1. Публічна і культурна дипломатія: поняття та методи. 

Тема 1. Вступ до 

курсу «Публічна і 

культурна 

дипломатія». 

 15 1 1   13 1

5 

1    14 

Тема 2. Публічна 

дипломатія: поняття 

та сутність. 

 15 2 2   11 1

5 

 1   14 

Тема 3. Форми та 

різновиди публічної 

дипломатії. 

 15 2 2   11 1

5 

1 1   13 

Тема 4. Культурна 

дипломатія як форма 

публічної дипломатії. 

 15 2 2   11 1

5 

1 1   13 

Всього за 1 модуль  60 7 7   46 6 3 3   54 



0 

Змістовий модуль 2. Публічна і культурна дипломатія країн світу: стратегія, моделі, 

напрями. 

Тема 5. Публічна і 

культурна дипломатія 

України. 

 15 2 2   11 15 1 1   13 

Тема 6. Публічна і 

культурна дипломатія 

США та країн 

Європи. 

 15 2 2   11 15 1    14 

Тема 7. Публічна і 

культурна дипломатія 

країн Азії, Америки, 

Австралії та Африки. 

 15 2 2   11 15  1   14 

Тема 8. Публічна і 

культурна дипломатія 

міжнародних 

організацій та 

неурядових акторів. 

 15 2 2   11 15 1 1   13 

Всього за 2 модуль  60 8 8   44 60 3 3   54 

Усього годин   120 15 15   90 120 6 6   108 

 

5. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ до курсу «Публічна і культурна дипломатія». 1 

2 Публічна дипломатія: поняття та сутність. 2 

3 Форми та різновиди публічної дипломатії. 2 

4 Культурна дипломатія як форма публічної дипломатії. 2 

5 Концептуальні засади та пріоритетні напрями розвитку сфери 

публічної та культурної дипломатії в Україні. 

2 

6. Публічна і культурна дипломатія США та країн Європи. 2 

7.  Публічна і культурна дипломатія країн Азії, Америки, Австралії 

та Африки. 

2 

8 Публічна і культурна дипломатія міжнародних організацій та 

неурядових акторів. 

2 

 Всього  15 

 

 



 

6. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Вступ до курсу «Публічна і культурна дипломатія». 8 

2 Публічна дипломатія: поняття та сутність. 10 

3 Форми та різновиди публічної дипломатії. 12 

4 Культурна дипломатія як форма публічної дипломатії. 12 

5 Концептуальні засади та пріоритетні напрями розвитку сфери 

публічної та культурної дипломатії в Україні. 

12 

6 Публічна і культурна дипломатія США та країн Європи. 12 

7 Публічна і культурна дипломатія країн Азії, Америки, Австралії 

та Африки. 

12 

8 Публічна і культурна дипломатія міжнародних організацій та 

неурядових акторів. 

12 

 Всього  90 

 

7. Методи навчання 

 

При вивченні курсу «Публічна і культурна дипломатія» застосовуються 

3 групи методів навчання: 

- методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;  

- методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності; 

- методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-

пізнавальної діяльності.  

Перша група охоплює вербальні методи передачі і сприймання 

навчальної інформації (розповідь, лекція); наочні (ілюстрація, презентація, 

відео); практичні (вправи, групові та індивідуальні завдання). В межах 

самостійної роботи студентів передбачається самостійне опрацювання 

методичних матеріалів, документів, монографій, збірників статей, 

періодичних видань, інтернет-ресурсів, виконання творчих завдань. При 

вивченні курсу активно використовуються інтерактивні методи та проблемно-

пошукові методи навчання (як при веденні аудиторних занять, так і при 

організації самостійної роботи студентів). Продуктивними методами 

навчального процесу є організація дискусії (як спонтанної, викликаної 



суспільними подіями, повідомленнями засобів масової інформації, так і 

спеціально організованої), проведення «Круглих столів». 

 

8. Форми контролю 

 

Контроль знань здійснюється з метою встановлення рівня засвоєння 

студентами теоретичного матеріалу та практичних навичок, що передбачені 

навчальною програмою дисципліни і включає такі форми: 

Поточний контроль передбачає перевірку знань на семінарах 

(обговорення, повідомлення, реферати, тести тощо).  

Модульний контроль передбачає проведення контрольних робіт за 

наслідками вивченого матеріалу навчальних тем двох змістовних модулів. 

Підсумковий контроль – іспит. Проводиться в письмовій формі з 

наступною співбесідою. 

 

9. Контрольні питання 

1. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни «Публічна і культурна 

дипломатія». 

2. Категоріально-понятійний апарат, методологічні основи дисципліни 

«Публічна і культурна дипломатія». 

3. Джерела та література курсу «Публічна і культурна дипломатія». 

4. Підходи до визначення поняття публічної дипломатії. 

5. Публічна дипломатія і «м’яка сила». 

6. Сучасні концепції публічної дипломатії. 

7. Соціологічний, комунікативний та маркетинговий виміри публічної 

дипломатії. 

8. Класифікація форм і видів публічної дипломатії: критерії та підходи. 

9. Основні завдання та функції публічної дипломатії. 

10.  Характеристика інструментів публічної дипломатії. 

11.  Публічна дипломатія в структурі міжнародних відносин. 

12.  Державні та недержавні актори публічної дипломатії. 

13.  Критерії успішності публічної дипломатії. 

14.  Місце публічної дипломатії у формуванні зовнішньо-політичного іміджу та 

брендингу держави. 

15.  Визначення та сутність культурної дипломатії. 

16.  Функції культурної дипломатії. 

17.  Культурна дипломатія як інструмент зовнішньої політики сучасної 

держави. 

18.  Суб’єкти культурної дипломатії. 

19.  Форми та засоби культурної дипломатії. 

20.  Інструменти культурної дипломатії. 

21.  Особливості та характерні ознаки національних моделей культурної 

дипломатії. 



22.  Підходи щодо формування стратегії культурної дипломатії. 

23.  Концептуальні засади та пріоритетні напрями розвитку сфери публічної та 

культурної дипломатії в Україні. 

24.  Стратегія публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України 

2021-2025. 

25.  Стратегія Українського інституту 2020-2024. 

26.  Державні та недержавні актори публічної та культурної дипломатії в 

Україні. 

27.  Основні практичні здобутки вітчизняної публічної та культурної 

дипломатії. 

28.  Особливості здійснення публічної та культурної дипломатії України в 

умовах війни. 

29.  Публічна та культурна дипломатія США: особливості здійснення та 

результати. 

30.  Характеристика публічної та культурної дипломатії країн Західної Європи. 

31.  Характеристика публічної та культурної дипломатії Великобританії. 

32.  Характеристика публічної та культурної дипломатії Німеччини. 

33.  Характеристика публічної та культурної дипломатії країн Східної Європи. 

34.  Публічна політика європейських країн як чинник євроінтеграції. 

35.  Характеристика публічної та культурної дипломатії пострадянських країн. 

36.  Характеристика публічної та культурної дипломатії РФ.  

37.  Характеристика публічної та культурної дипломатії Китаю. 

38.  Характеристика публічної та культурної дипломатії Японії. 

39.  Характеристика публічної та культурної дипломатії Канади. 

40.  Особливості національних моделей публічної та культурної дипломатії 

країн Азії. 

41.  Характеристика публічної та культурної дипломатії Австралії. 

42.  Особливості національних моделей публічної та культурної дипломатії 

країн Латинської Америки. 

43.  Особливості національних моделей публічної та культурної дипломатії 

країн Африки. 

44.  Публічна і культурна дипломатія Організації об’єднаних націй. 

45.  Публічна і культурна дипломатія ЄС. 

46.  Публічна дипломатія НАТО. 

47.  Публічна і культурна дипломатія громадських організацій і аналітичних 

центрів. 

48.  Роль культурних, освітніх, наукових інституції у здійсненні публічної і 

культурної дипломатії. 

49.  Роль та місце діаспори в здійсненні публічної і культурної дипломатії. 

50.  Індивідуальні актори публічної та культурної дипломатії.   

 



 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і 

переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про екзамени 

та заліки у НУБіП України» (наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. № 

1371).  

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни 

RДИС (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до 

рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС = 

R НР + R А  

 

11. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
Для заліку 

90–100 A відмінно 

зараховано 

82–89 B 
добре 

74–81 C 

64–73 D 
задовільно 

60–63 E 

35–59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Робоча навчальна програма.  

2. Конспект лекцій.  

3. Матеріали до практичних занять та самостійної роботи студентів.  

4. Критерії оцінки успішності студентів.  



5. Перелік контрольних питань, які виносяться на підсумкову форму 

контролю.  

6. Нормативні джерела, підручники, навчальні посібники, наукова література, 

визначені у списку рекомендованої літератури.  

7. Інформаційні ресурси. 

 

13. Рекомендована література 

Основна:  

1. В МЗС створено новий напрям роботи – публічна дипломатія. 

Міністерство закордонних справ України: офіційний сайт. URL:  

https://mfa.gov.ua/news/43433-v-mzs-stvoreno-novij-napryam-

robotipublichna-diplomatija 

2. Валевський О. Л. Пріоритетні напрями розвитку державної культурної 

політики в системі національної безпеки. Аналітична записка. 

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові 

України. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/2130/ 

3. Валевський О. Порядок денний державної культурної політики в умовах 

зовнішньої агресії. Аналітична записка. Національний інститут 

стратегічних досліджень при Президентові України. URL: 

http://www.niss.gov.ua/articles/1872/ 

4. Висоцький О.Ю. Публічна дипломатія. Сучасна політична лексика: 

навч. енциклопед. словник-довідник / За наук. ред. Хоми Н.М. Львів: 

«Новий Світ-2000», 2015. С.237. 

5. Висоцький О.Ю. Публічна дипломатія: конспект лекцій. Частина І. – 

Дніпро: СПД «Охотнік», 2020. 56 с. 

6. Гавриленко І. Концепції та моделі здійснення культурної 

дипломатії. Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Міжнародні відносини. 2014. Вип. 1. С. 5-8. 

7. Гапонова Я. М. Українська публічна дипломатія: нормативно-правова 

база. Політикус. 2017. Вип. 3. С. 137-140. 

8. Гуцал С. А. Публічна дипломатія та стратегічні комунікації: визначення 

концептуальних основ. Міжнародні відносини: серія «Політичні науки». 

2015. №9. 

9. Земзюліна Н. І., Захарченко М. В. Інституалізація публічної дипломатії: 

світовий та український досвід. Міжнародні відносини: теоретико-

практичні аспекти. 2021. № 8. С. 8–22. 

10.  Київський центр публічної дипломатії. URL: http://https://kyiv-public- 

diplomacy.org/ua/about-us-u 

11.  Концепція популяризації України у світі та просування інтересів 

України у світовому інформаційному просторі: Розпорядження КМУ № 

739- р від 11.10.2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/739-2016- 

%D1%80#n8 

12.  Кулеба Д. Публічна дипломатія – нова зброя України в умовах гібридної 

війни. Європейська правда. URL: 

http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/09/23/7038633/ 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628079:%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9628079:%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD.


13.  Культурна дипломатія України від МЗС. URL: 

https://www.facebook.com/CulturalDiplomacyUkraine/?fref=ts. 

14.  Культурологічний альманах: Випуск 5. Культурна дипломатія: 

стратегія, моделі, напрями. – Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2017. 188 с. 

15.  Макаренко Є.А., Кучмій О.П. Публічна дипломатія . Українська 

дипломатична енциклопедія: у 2 т. / редкол. : Л. В. Губерський (голова) 

та ін. К. : Знання України, 2004. Т. 1. 760 c. 

16.  Мостова Д.Ю. Теоретичні підходи до визначення поняття «публічна дипломатія» в 

публічному управлінні. Державно-управлінські студії № 1(12), 2019. URL: 

http://studio.ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Mostova_D_Yu.pdf 

17.  Основні результати діяльності публічної дипломатії МЗС у 2017-2018. 

URL: https://mfa.gov.ua/mediafiles/files/misc/2018-12-21/PD2017- 

2018.pdf. 

18.  Оптимізація посилення культурної присутності України в Європі. 

Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. 

2014, травень. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1522/ 

19.  Політика культурної дипломатії: стратегічні пріоритети для України: 

зб. наук.-експерт. матеріалів / за заг. ред. О. П. Розумної, Т. В. Черненко. 

К.: НІСД, 2016. 92 с. 

20.  Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції популяризації 

України у світі та просування інтересів України у світовому 

інформаційному просторі: Розпорядження КМУ № 383-р від 

07.06.2017р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383-2017-%D1%80 

21.  Стратегія публічної дипломатія Міністерства закордонних справ 

України. 2021-2025. URL: 

https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B

0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1 %97/public-diplomacy-

strategy.pdf 

22.  Стратегія Українського інституту 2020-2024. 

https://ui.org.ua/strategy2020-2024 

23.  Public diplomacy goes "pubic". URL: http://uscpublicdiplomacy. 

com/index.php/newsroom/pdblog_detail/070711_public_diplomacy_goes_p

ubi 
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