
ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА ЕТИКЕТ  
 

Мета курсу – ознайомлення студентів з основними поняттями дипломатичного 
протоколу, церемоніалу та дипломатичного етикету; засвоєння студентами базових знань з 
проблем дипломатичного протоколу, церемоніалу та дипломатичного етикету. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Дипломатичний протокол та етикет» в 
структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Історія 
міжнародних відносин», «Історія України», «Вступ до спеціальності», «Міжнародні 
організації», «Зовнішня політика України». 

Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом ОК: 
«Конфліктологія та теорія переговорів», «Дипломатична та консульська служба», «Аналіз 
зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; знання та 
розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність працювати в 
міжнародному контексті; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;здатність 
до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність працювати як 
автономно, так і у команді; здатність застосовувати засади дипломатичної та консульської 
служби, дипломатичного протоколу та етикету,  уміння вести дипломатичне та ділове 
листування (українською та іноземними мовами); усвідомлення національних інтересів 
України на міжнародній арені; здатність до здійснення комунікації та інформаційно-
аналітичної діяльності у сфері міжнародних відносин (українською та іноземними мовами); 
знання етапів формування дипломатичного протоколу та етикету; знання протокольних 
вимог щодо організації і діяльності дипломатичних представництв; знання основних видів 
дипломатичних документів; знання протокольних вимог щодо підготовки та організації 
візитів; знання основних норм міжнародної ввічливості у міжнародних відносинах; знання 
міжнародного етикету державних символів. 

Програмні результати навчання: 
знати: етапи формування дипломатичного протоколу та етикету; нормативно-правову 

міжнародну та національну правову базу дипломатичного протоколу, історію її формування; 
основні поняття, терміни та категорії, що складають суть дипломатичного протоколу, 
церемоніалу та етикету; методи та засоби дипломатичної комунікації, основні види 
документів дипломатичного листування; специфіку протокольного забезпечення 
багатосторонньої дипломатії (міжнародних нарад, конференцій, симпозіумів тощо); 
особливості протокольного забезпечення діяльності дипломатичних представництв і окремих 
дипломатів основні норми  і  засоби  протокольного  забезпечення зовнішньополітичних 
заходів України на високому та найвищому рівнях; протокольні вимоги щодо організації і 
діяльності дипломатичних представництв; основні види дипломатичних документів; 
протокольні вимоги щодо підготовки та організації візитів; основні норми дипломатичного 
етикету як складові іміджу сучасного дипломата і ділової людини; основні церемоніальні 
норми в протокольній практиці України; основні норми ділового протоколу та етикету; 
основні норми міжнародної ввічливості у міжнародних відносинах; міжнародний етикет 
державних символів; законодавство, підзаконні акти і давати їм свою оцінку; 

уміти: складати  зразки  основних  видів  документів  дипломатичного листування з 
урахуванням протокольних вимог; складати підсумкові документи за результатами 
проведення дипломатичних бесід; моделювати схеми проведення різного роду 
представницьких заходів; оформляти різноманітні документи, пов’язані з дипломатичною 
діяльністю: візитні картки, запрошення на дипломатичні прийняття і відповіді на них тощо; 
розробляти програми візитів іноземних партнерів; моделювати схеми розсадки під час нарад, 
переговорів, офіційних та неофіційних прийнять; опрацьовувати навчальну та спеціальну 
літературу з дипломатичної практики; складати основні види дипломатичних документів, 
визначати стиль офіційних документів; застосовувати теоретичний матеріал у практичній 
діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Теоретичні основи дипломатичного протоколу, дипломатичних відносин у 

контексті міжнародної протокольної практики. Дипломатія. Дипломатичний протокол та 
етикет як фактор зміцнення міждержавного взаєморозуміння. Основні напрямки, цілі і 
функції дипломатичної служби і роль дипломатичного протоколу у їх здійсненні. 
Міжнародний етикет державних символів. Зовнішній вигляд дипломата та етикет вітань. 
Етикет телефонної розмови та етикет дарування подарунків. Класифікація дипломатичної  
документації.  

Норми ввічливості в міжнародних відносинах. Практика організації роботи 
міжнародних організацій, конференцій, дипломатичних прийомів. Підготовка та 



організація державних візитів. Дипломатичне листування, візити, бесіди дипломатів. 
Дипломатичні прийоми. Норми міжнародної ввічливості у міжнародних стосунках. 
Дипломатичний протокол в міжнародних організаціях та конференціях.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та індивідуальної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Крупеня Ірина Миколаївна, канд.політ.наук, доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 


