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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ІСТОРІЯ ДИПЛОМАТІЇ» 

 

Спеціальність: 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікацій та 

регіональні студії 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 
Семестр Осінній семестр 
Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 
Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 
Історія дипломатичної практики держав Європи, Азії, США, України 

з етапу зародження дипломатії до сучасності. 
Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 
Розкриваються основні поняття дипломатії, особливості дипломатії 

політичних діячів, зовнішньополітичні стратегії провідних держав 

світу. 
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Давати оцінку підходам і методам у національних моделях 

дипломатії; враховувати відмінності в організації дипломатичної 

служби в зарубіжних країнах; аналізувати основні тенденції 

розвитку дипломатії; прогнозувати найбільш ймовірні сценарії 

розвитку дипломатичних відносин між провідними державами. 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність демонструвати розуміння концептуальних установок теорії 

і практики дипломатії в їх історичному розвитку; основних етапів 

еволюції дипломатії; базових моделей дипломатії; особливостей 

національних моделей дипломатії; основних характеристик сучасної 

дипломатичної системи; специфіки ведення міжнародних 

переговорів; актуальних і важливих завдань сучасної дипломатії; 

політичної та економічної дипломатії як ключових складових усього 

комплексу міждержавних відносин; ролі дипломатії у запобіганні 

міждержавних конфліктів. 
Міжнародні аналітичні та 

експертні центри 
Зміст дисципліни: Тема 1. Дипломатія Стародавнього світу. Тема 2. 

Дипломатія Середньовіччя. Тема 3. Дипломатія Нового часу (XVI – 

XVIII cт.). Тема 4. Геополітичні зрушення на європейській арені у 

першій половині XIX ст. Тема 5. Дипломатія у другій половині XIX 

ст. Тема 6. Дипломатія у першій половині XX ст. Тема 7. Дипломатія 

у другій половині XX ст. Тема 8. Розвиток дипломатії та 

дипломатичної служби в Україні. Тема 9. Дипломатія на початку 

ХХІ ст. у розв’язанні глобальних 

Види занять: лекції, семінарські, заняття/практичні/, самостійна 

робота 

Методи навчання: лекція зі зворотнім зв’язком – лекція-дискусія 

сценарний метод, метод проектів  
Форми навчання: денна  

Пререквізити «Міжнародні відносини і світова політика», «Зовнішна політика 

держав світу» 
Пореквізити «Дипломатія та дипломатична служба», «Сучасна дипломатія», 

«Зовнішня політика України» 
Інформаційне забезпечення з 

репозитарію та фонду НТБ НАУ 
 

Локація та матеріально-технічне 

забезпечення 
 



Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Екзамен 

Кафедра Міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 
Факультет Міжнародних відносин 
Викладач(і) ПІБ Дерев’янко Ігор Петрович 

 
Посада: доцент 

Вчений ступінь:  кандидат історичних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: 093-552-99-88 

E-mail: derevianko_ip@ukr.net 

Робоче місце: кафедра міжнародних відносин,  

інформації та регіональних студій 
Оригінальність навчальної 

дисципліни 
 

Лінк на дисципліну  
 


