
СТУДЕНТИ-МІЖНАРОДНИКИ СПРОБУВАЛИ ВИСТУПИТИ В РОЛІ 

УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕГОВОРІВ НА НАЙВИЩОМУ 

РІВНІ 

 

У наш непростий час, коли реалізація національних інтересів України 

опинилася під загрозою через агресію з боку нашого східного сусіда, коли 

частина нашої території окупована та охоплена військовими діями під назвою 

«АТО», єдиним джерелом надії на завершення конфлікту та його мирне 

розв’язання залишаються дипломатичні зусилля української влади, які 

підтримуються світовими політичними лідерами, втілюючись у проведення 

чергових раундів переговорів у «Нормандському», «Женевському» та 

всеможливих інших форматах.  Зараз важко недооцінювати важливості 

переговорів як одного з найбільш дієвих інструментів досягнення 

зовнішньополітичних цілей за допомогою дипломатії.  

 

 
 

Варто зазначити, що дослідженню особливостей міжнародних 

переговорів, їх різновидів, технічних прийомів, які використовуються у ході 

переговорного процесу, приділяється велике значення під час вивчення 

студентами-міжнародниками дисципліни «Дипломатичний протокол та 

етикет». 

Тому семінарське заняття, присвячене розгляду проблематики 

міжнародних переговорів як інструменту дипломатії, студенти 4-го курсу 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Львівської комерційної 

академії провели у форматі ділової гри. Студенти мали можливість спробувати 

практично застосувати отримані на лекції теоретичні знання, моделюючи 

процес проведення міжнародних переговорів між делегаціями з представників 

України та Міжнародного валютного фонду.  
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За імпровізованим «столом переговорів» розгорнулася напружена 

дипломатична гра, в ході якої українська сторона з максимально можливою 

переконливістю намагалася домовитися з представниками МВФ про виділення 

чергового кредиту для подолання проблем  вітчизняної економіки.  

 
На що їх партнери по переговорах, в свою чергу, наводили не менш 

переконливі аргументи стосовно складності швидкого прийняття такого 

рішення.  

 



Зрештою, сторонам вдалося досягнути компромісної формули остаточної 

домовленості, тож міжнародні переговори завершилися з позитивним для 

України результатом. Прокоментувати свої позиції та досягнуті домовленості 

сторони змогли під час заключної прес-конференції, на якій журналісти-

представники відомих в Україні та світі періодичних видань (за сумісництвом – 

колеги-одногрупники наших «дипломатів») задавали учасникам переговорного 

процесу питання, які їх цікавили. 

 
 

Залишається побажати представникам чинної української влади, щоб їм 

вдавалося так само легко досягати бажаних для нашої країни 

зовнішньополітичних успіхів, як це змогли зробити студенти 4-го курсу 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини». 

 


