
ДИПЛОМАТИЧНЕ ЛИСТУВАННЯ 

Мета курсу ˗ ознайомити здобувачів з поняттями дипломатичних 
документів і дипломатичного листування, принципами і формами 
дипломатичної комунікації, а також надати їм початкові знання, вміння та 
навички роботи з документами дипломатичного листування. 

Міжпредметні зв’язки. Курс «Дипломатичне листування» має 
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: «Дипломатична та 
консульська служба», «Дипломатичний протокол та етикет», «Дипломатія 
України», «Економічна дипломатія», «Зовнішня політика України» тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття студентами необхідних знань і практичних навичок 
складання, обробки та аналізу документації службового, у тому числі 
дипломатичного характеру, міждержавного листування. 

Програмні результати навчання: 
знати: лексичні особливості дипломатичного підстилю офіційно-ділового 

стилю мовлення; функціонально-стилістичні особливості мови дипломатичних 
документів; основні поняття, терміни та категорії, що складають суть 
дипломатичного листування; універсальні структурні текстотворчі компоненти 
дипломатичних текстів; особливості складання документів дипломатичного 
листування; особливості вживання категорій «міжнародна мова», 
«дипломатична мова», «офіційна мова», «робоча мова»; різновиди документів 
дипломатичного характеру;  

вміти: складати зразки основних видів документів дипломатичного 
листування; складати документи внутрішньовідомчого характеру відповідно до 
існуючих вимог; аналізувати тексти дипломатичного листування, 
характеризувати їх стилістичні та лексичні особливості; користуватися 
універсальними протокольними мовними формулами при підготовці 
дипломатичних текстів; обирати необхідні жанрові різновиди документів 
дипломатичного листування у відповідності до різних комунікативних ситуацій;  

володіти:  особливостями складання підписних документів; поняття 
реквізитів документу та нормативно-правову базу, що регламентує їх 
оформлення та вживання; правилами ведення листування з іноземними 
партнерами; знаннями та застосувати їх при виконанні службових обов’язків 
після закінчення учбового закладу задля створення позитивного та керованого 
іміджу нашої країни. 

Змістовне наповнення навчальної дисципліни: 
Роль та місце дипломатичного листування в дипломатії. Загальна 

характеристика документів дипломатичного листування. Поняття та етимологія 
термінів: «дипломатія», «дипломатичні документи», «дипломатичне 
листування», «дипломатична кореспонденція», «дипломатичної мови», 



«офіційної», «робочої», «міжнародної» мов. Функціонально-стилістичні 
собливості мови дипломатичних документів. Сучасні дипломатичні документи. 
Класифікація дипломатичних документів. Лексичні особливості 
дипломатичного підстилю офіційно-ділового стилю мовлення.  

Поняття «дипломатичного листування». Місце дипломатичного 
листування в зовнішньополітичній діяльності держави. Класифікація документів 
дипломатичного листування. Протокольні вимоги до дипломатичних 
документів. Принцип паритетності – взаємності в документах дипломатичного 
листування. Структура дипломатичних документів. Етикетні мовні формули в 
документах дипломатичного листування. Форми та правила титулувань, 
звертань та компліментів у листуванні з: главами держав, главами урядів, 
главами вищих законодавчих органів, главами зовнішньополітичних відомств, 
іншими посадовими особами, дуаєном дипломатичного (консульського) 
корпусу, главами дипломатичних місій та керівниками консульських установ, 
вищим духовенством, коронованими особами та членами їх родин. Форми 
надсилання дипломатичної кореспонденції. Відповідь на отриманий документ. 
Оригінал та копія документу. Мова документу. Неофіційний переклад 
документу. 

Особиста нота та її місце в дипломатичному листуванні. Види особистої 
ноти. Нотний бланк. Колективна нота. Ідентична нота. Протокольні вимоги щодо 
складання особистої ноти. Вірчі та відкличні грамоти. Екзекватура. 
Консульський патент. Реквізити та особливості складання особистої ноти. 
Телеграми. Особисті послання в дипломатичному листуванні. Поняття та 
призначення напівофіційних та приватних листів у дипломатичних та ділових 
відносинах. Протокольні вимоги щодо складання приватних листів 
напівофіційного характеру. Реквізити приватних листів напівофіційного 
характеру. 

Вербальна нота, її призначення. Різновиди вербальної ноти та їх спеціальне 
призначення. Класична вербальна нота. Агреман, запит на агреман. Циркулярна 
нота. Урядова нота (дипломатична нота). Вимоги до тексту та реквізити 
вербальних нот. Звичайна вербальна нота, циркулярна нота, вербальна нота 
уряду. Бланк ноти. Порядок оформлення ноти, протокольні вимоги та 
особливості. Додатки. Неофіційний переклад. Форми надсилання. Особисте 
вручення. Пам’ятні записки, меморандуми – різновиди, практика складання. 
Односторонні позиційні дипломатичні документи: заяви уряду, МЗС, 
Посольства; запрошення на дипломатичні прийоми. Спеціальні запрошення на 
прийом на честь високого гостя. Відповідь на запрошення. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
120 годин, у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 84 годин – самостійна та 
індивідуальна робота.  

Форма семестрового контролю: залік. 


