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ТОРГОВЕЛЬНІ ПЕРЕГОВОРИ І 

КОМЕРЦІЙНА ДИПЛОМАТІЯ. СИЛАБУС 

1. ТОРГОВЕЛЬНІ ПЕРЕГОВОРИ І КОМЕРЦІЙНА ДИПЛОМАТІЯ  

ВИВЧАЄ: 

Теоретичні основи комерційної дипломатії. 
Торговельні переговори в міжнародному контексті. 
Практичні аспекти функціонування комерційної дипломатії. 
 

A. Короткий опис змісту дисципліни  

Перша тема дисципліни присвячена вивченню теоретичних засад комерційної дипломатії, 
позиціонування її на макро- і мікрорівнях, а також її місця в системі економічної дипломатії. 
Увага буде приділена ґенезі дипломатії у торговельно-економічних відносинах. Важливою 
складовою дисципліни є розгляд внутрішніх і зовнішніх умов функціонування комерційної 
дипломатії та її інституційного забезпечення. Моделі комерційної дипломатії представлені в 
інтернаціональному форматі. Нові акценти в дискурсі подаються у розрізі проблематики 
щодо ролі комерційної дипломатія в глобалізаційному просторі, захисту національних і 
торгових інтересів за кордоном та дипломатичного сприяння національним експортерам. 
Механізми торговельних переговорів розкриваються в контексті варіативності та 
модальності. Збільшення інструментів дипломатії пов’язуються з проявами міжнародних 
торговельних суперечок. Аналітичний контент диппредставництва та його формування 
вивчаються з урахування потенціалу інформаційної розвідки. Прогресивні напрями розвитку 
комерційної дипломатії  висвітлюються з огляду динаміки міжнародної конкуренції.  

 

Детальна інформація щодо змісту тем дисципліни подана у Робочій програмі дисципліни, 
яка є доступною на KNUTE One drive чи на кафедрі світової економіки (Д-304). 

 

Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини». 
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні  відносини». 
Спеціалізація: «Світова торгівля». 
Ступінь: магістр. 

Обсяг: 6 кредитів (180 годин): 14 лекцій (28 годин), 11 практичних занять (22 годин), 
самостійної роботи (124 годин). 

Мова викладання: українська (переважна частина, що відображає сучасні особливості 
зарубіжного практики у сфері комерційної дипломатії  – англійською мовою). 

Форми поточного контролю: практичні завдання (104 бали = 40 балів) дайджести (10×4 бали 
= 40 балів), індивідуальна робота  (10 балів), виступи на семінарських заняттях (101 балів=  
10 балів).  

Форми підсумкового контролю: письмовий̆ іспит – 100 балів (у т.ч. теоретичні питання –    

(2×30 бали = 60 балів), тестування (52 бали = 10 балів), термінологія (5×2 бали = 10 балів), 
практичне завдання (20 балів). 
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Навчально-методичне забезпечення: матеріали для підготовки до лекцій, наукові матеріали 
та презентації, завдання до практичних занять, додаткова рекомендована література 
знаходиться на KNUTE OneDrive (доступ для студентів відкривається на початку першої 
лекції). 

Підготовка до лекцій та ознайомлення з додатковою літературою спрямоване на краще 
сприйняття лекційного матеріалу та повноцінного опанування дисципліни. 

Рекомендована література (основні джерела): 

1. Комерційна дипломатія. Конспект лекцій [Електронний ресурс]: для студентів 
спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка» / НТУУ «КПІ»; уклад. 
Я. І. Глущенко; ред. С. В. Войтко. Київ: НТУУ «КПІ», 2016.  113 с.  

2. Бохан А. В. Екологічна дипломатія в інтерактивній модальності глобалізації: монографія. 
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 456 с. 

3. Бохан А.В. Екологічний вектор комерційної дипломатії: Україна та Німеччина. Економіка 
України. 2016. №4 (653). С. 57-67. 

4. Шаров О.М. Економічна дипломатія: основи, проблеми та перспективи: монографія / 
національний інститут стратегічних досліджень. Київ: НІСД, 2019. 560 с. 

5. Ціватий В.Г. Дипломатія: теорія, історія, практика: підручник. Київ: Дипломатична 
академія України при МЗС України, 2016. 396 с. 

6. Фліссак К. А. Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів 
України: монографія. Тернопіль: Новий колір, 2016.  812 с. 

Політика академічної доброчесності:  
https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf  

Перед початком вивчення дисципліни рекомендується ознайомитися з наступними веб-
сайтами: 

• Закон України «Про дипломатичну службу» № 2449-VIII від 07.06.2018. URL: 
http://zakon/rada.gov.ua 

• Міністерство закордонних справ України. URL:   https://mfa.gov.ua/ 
• Рада експортерів та інвесторів при МЗС України. URL: https://mfa.gov.ua/pro-

ministerstvo/struktura/rada-eksporteriv-ta-investoriv-pri-mzs-ukrayini 
• Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Ради з міжнародної торгівлі» №455 

від 04.07.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua 
• Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL:  

http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 
• Торгово-промислова палата України. URL: https://ucci.org.ua/ 

 
Лектор:  
Бохан Аліна Василівна 

Доктор економічних  наук, доцент 
професор кафедри світової економіки 

 E-mail: a.bokhan@knute.edu.ua 
Тел.: 044-531-49-87 
Адреса: м. Київ, вул. Кіото, 21, ауд. Д-304 
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