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ВСТУП 

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення з основними поняттями, 

нормами та правилами дипломатичного і державного протоколу, 

церемоніалу, дипломатичного та ділового етикету, яких дотримуються 

державні установи та офіційні особи в міжнародному спілкуванні, а також 

під час різних офіційних заходів; формування вмінь та навичок роботи в 

державних установах України в рамках даної дисципліни.  

Завдання курсу – підготовка фахівців, здатних виконувати 

кваліфіковану аналітичну, організаційну роботу в державних і 

дипломатичних установах України, міжнародних організаціях, неурядовому 

й приватному секторі згідно з правилами і традиціями протоколу та 

стандартами міжнародної офіційної комунікації. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

– нормативно-правову міжнародну та національну базу 

дипломатичного і державного протоколу, історію її формування;  

– базові принципи дипломатичного протоколу, зокрема принцип 

міжнародної ввічливості та її складові;  

– основні поняття, терміни та категорії, що складають суть 

дипломатичного і державного протоколу, церемоніалу та етикету;  

– роль і складові державного протоколу і церемоніалу як засобів 

презентації держави на міжнародному рівні та інструментів ефективних 

міждержавних взаємин;  

– методи і засоби дипломатичної комунікації, основні види 

дипломатичних документів;  

– специфіку протокольного забезпечення багатосторонньої дипломатії 

(міжнародних нарад, конференцій, організацій);  

– особливості протокольного забезпечення діяльності дипломатичних 

представництв і дипломатів;  
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– основні норми і засоби протокольного забезпечення 

зовнішньополітичних заходів України на високому та найвищому рівнях;  

– методи та засоби представницької роботи з дипломатичним корпусом 

зовнішньополітичного відомства;  

– основні норми дипломатичного та ділового етикету як складових 

іміджу офіційної особи, державного службовця, ділової людини;  

– національні особливості культури спілкування та ділового етикету 

країн світу; 

уміти: 

– складати зразки основних видів документів дипломатичного 

листування з урахуванням протокольних вимог;  

– моделювати схеми проведення різного роду протокольних заходів;  

– оформляти зразки документів, пов’язані з дипломатичною 

діяльністю: візитні картки, запрошення на дипломатичні прийоми і відповіді 

на них;  

– розробляти програми візитів іноземних партнерів;  

– моделювати схеми розсадки під час нарад, переговорів, офіційних та 

неофіційних прийомів. 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія 

соціокультурної діяльності» складена відповідно до освітньо-професійних 

програм підготовки студентів напряму 6.020105 «Документознавство та 

ынформацыйна дыяльнысть» і спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа освітнього ступеня бакалавр.  
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1 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарські заняття № 1-3 

Тема. Поняття та історія дипломатичного протоколу, церемоніалу 

та етикету 

Мета: охарактеризувати поняття «дипломатичний протокол»; 

визначити соціально-історичні передумови виникнення і розвиткок 

дипломатичного протоколу; розглянути періодизацію розвитку 

дипломатичного протоколу. 

Короткі теоретичні відомості 

Поняття «дипломатичний протокол» бере свій початок від Віденського 

конгресу 1815 року, який, виходячи з засад легітимності, прийняв цілу низку 

надзвичайно важливих рішень щодо встановлення в Європі нового порядку, 

порушеного французькою революцією та наполеонівськими війнами. У 

засіданнях Конгресу брала участь велика кількість гостей: видатні політичні 

діячі, представники аристократії та генералітету, дипломати найвищих 

рангів. Щоб уникнути непорозумінь щодо місця і першості тих чи інших 

осіб, було встановлено єдиний порядок першості, який, на відміну від 

попереднього, базувався здебільшого на засадах звичаєвості і був 

оформлений у вигляді протоколу. З того часу в дипломатію і ввійшов термін 

«дипломатичний протокол». 

Дипломатичний протокол є невід'ємною складовою дипломатії, її 

політичним інструментом, формою, якою супроводжується будь-яка 

зовнішньополітична акція (акт, захід) держави та якої дотримуються її 

представництва чи представники.  

Дипломатичний протокол – сукупність загальноприйнятих норм, 

правил, традицій і умовностей, яких дотримуються уряди, державні 

установи, відомства закордонних справ, дипломатичні представництва, місії 

та представництва при міжнародних організаціях, офіційні особи та члени їх 
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родин у міжнародному спілкуванні. Норми дипломатичного протоколу за 

своєю суттю є універсальними. Для всіх країн незалежновід їх соціально-

економічного ладу й політичної, економічної та військової могутності діють 

однакові протокольні правила й норми.  

На практиці часто ототожнюють поняття дипломатичний протокол і 

дипломатичний церемоніал або використовують їх як слова-синоніми. Це 

пояснюється тим, що дипломатичний протокол та дипломатичний 

церемоніал обслуговують сферу дипломатичних контактів між суб’єктами 

міжнародного права, надаючи таким контактам формально визначеного 

статусу та відповідного зовнішнього оформлення. Спільна сфера 

застосування зумовлює глибоке проникнення й спорідненістьцих понять.  

Разом із тим поняття дипломатичного церемоніалу й дипломатичного 

протоколу мають і особливі риси. По-перше, вони різняться за джерелом 

походження: на відміну від дипломатичного протоколу церемоніал має 

корені не в державному началі, а в цивілізаційному і національному. Правила 

дипломатичного протоколу базуються на принципі «міжнародної 

ввічливості», до поняття якої входить виявлення пошани й поваги до всього, 

що символізує та представляє державу. Церемоніал сформувався в результаті 

історичного розвитку на основі національних особливостей народів: їхнього 

світогляду та світосприйняття, релігії й культури, характеру соціальних 

відносин, поняття про гостинність, а особливо характеру ієрархічної 

структури суспільства. 

Етикет – це норми відносин, негласні стандарти спілкування, прийняті 

людьми. Етикет сучасного суспільства – це переважно форма стосунків 

людей у повсякденному житті. Це своєрідний вид угоди між людьми про те, 

що прийняте і є правильним у стосунках у конкретно-історичному 

суспільстві. Його виконання сприяє нормалізації людських стосунків.  

Існує декілька видів етикету: придворний, дипломатичний, військовий, 

світський, діловий. Дипломатичний етикет – правила поведінки дипломатів 
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та інших офіційних осіб при контактах один із одним на різних 

дипломатичних прийомах, візитах, переговорах. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Дипломатія стародавнього 

Сходу». 

Завдання 2. Поставити запитання до доповідача. 

Завдання 3. Підготувати доповідь на тему: «Дипломатичний етикет та 

церемоніал в різних країнах світу». 

Завдання 4. Поставити запитання до доповідача. 

Завдання 5.  Підготувати доповідь на тему: «Дипломатія Київської Русі». 

Завдання 6. Поставити запитання до доповідача. 

Завдання 6. Охарактеризувати становленя дипломатії в Україні. 

Контрольні запитання 

1. Розкажіть про дипломатичний протокол. 

2. Де і коли зародилось поняття «дипломатичний протокол»? Дайте 

визначення поняттю. 

3. Визначити особливості дипломатичного етикету.  

Література: [ 3; 4; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30]. 

 

Семінарські заняття № 4-6 

Тема. Дипломатичні прийоми 

Мета: охарактеризувати дипломатичні прийоми.  

Короткі теоретичні відомості 

Запрошення на дипломатичний прийом завжди носить політичний 

характер, тому складання списків повинне доручатися відповідальному 

працівнику і затверджуватися керівником установи, що влаштовує прийом. У 

список гостей з іноземного боку, перш за все, включаються представники 

офіційних властей, дипкорпусу, якщо він запрошується, і представники 

громадськості. Кожна протокольна служба систематично і ретельно перевіряє 

свої списки запрошуваних на прийоми і вносить до них зміни. 
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Запрошення на дипломатичний прийом розсилаються на бланку, 

віддрукованому друкарським способом. Ім'я, прізвище запрошеного і його 

посада пишуться від руки або на комп’ютері, але переважно від руки. 

У другій частині запрошення вказується, якою буде форма прийому 

(обід, коктейль та ін.), коли він відбудеться і де. 

У запрошенні на сніданок, келих шампанського, келих вина, прийнято 

вказувати час початку і закінчення прийому наприклад 12.00-13.30. 

Запрошення, як правило, містить прохання про підтвердження наміру 

бути присутнім на прийомі, яке часто позначається латинськими буквами 

«R.S.V.P.» (Repondez, sil vous plait) – просимо відповісти (франц.). 

Відповісти на запрошення і підтвердити свою присутність або 

повідомити про відсутність належить протягом доби з дня здобуття 

запрошення. Відсутність відповіді або запізнення його розглядається як 

прояв неввічливості і нечемності. У випадку якщо з яких-небудь причин 

відповідь не може бути дана завчасно, краще відмовитися від запрошення, 

ніж взагалі не давати відповіді або затягувати її. 

Відмову рекомендується обов'язково оформити письмово – у вигляді 

поштового послання або факсом; у листі-відмові коротко вказується причина, 

по якій запрошений не може бути присутнім. 

При організації дипломатичного прийому, який розрахований на 

декілька десятків або сотень чоловік доцільно ретельно продумати 

розставляння столів і визначити місця для гостей. 

1. Столи поставлені в приміщенні у формі букви «П». Ця форма 

переважна для банкетів, коли присутньо від 40 до 120 осіб. Почесним гостям 

відводять місця в президії. Це найкоротша сторона столу. 

2. Столи поставлені в приміщенні у формі букви «Ш». Цю форму 

столу використовують для прийомів, де присутні від 50 до 150 гостей. 

3. Столи поставлені в приміщенні у формі букви «Т». Такий варіант 

зручний для банкетів, де присутні від 30 до 50 чоловік. Почесним гостям 

відводять місце в центрі столу президії «обличчям» до інших гостей. 
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4. Столи, що стоять окремо. 

Щоб уникнути помилок в розсадженні, старшинство місцевих гостей 

перевіряється в протокольній службі відомства закордонних справ. 

Дотримуються наступних правил розсадження: 

 першим вважається місце праворуч від хазяйки будинку, другим – 

праворуч від господаря будинку; 

 у відсутність жінок першим вважається місце праворуч від господаря 

будинку, другим – зліва від нього; 

 найближчі місця до господаря і до хазяйки вважаються 

найпочеснішими. Чим далі місце від цих осіб, тим воно менш почесне; 

 місце праворуч (по правій стороні) більш почесне за місце ліворуч (по 

лівій стороні); 

 першими праворуч і ліворуч від господаря садять жінок, від хазяйки – 

чоловіків. Потім місця чергуються: поряд з жінкою садять чоловіка і навпаки; 

 жінку не садять поряд з жінкою, а чоловіка – з дружиною; 

 жінку не садять на кінець столу, якщо на його торці не сидить чоловік; 

 якщо хазяйка будинку відсутня, її місце може зайняти дружина одного 

з дипломатичних працівників дипломатичного представництва; 

 місце навпроти господаря може бути запропоноване найпочеснішому 

гостю; 

 іноземним гостям в рівному ранзі з гостями – працівниками 

дипломатичного представництва в будинку представництва дається перевага 

в розсадженні; 

 почесним є місце навпроти вхідних дверей, а якщо двері знаходяться 

збоку, на стороні столу. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літературу для 

обговорення теоретичних питань теми на семінарському занятті. 

Завдання 2. Зробити макет запрошення на дипломатичний прийом. 
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Завдання 3.  Скласти список запрошених осіб на дипломатичний прийом, 

використовуючи офіційні сайти міністерств закордонних справ різних країн, 

світу. 

Завдання 4. Підготувати стислу промову чи офіційний тост на 

дипломатичний прийом. 

Завдання 5. Підготувати порядок проведення дипломатичного прийому. 

Контрольні запитання 

1. Які види прийомів залежно від складу учасників існують? 

2. Що таке офіційний, неофіційний та світський прийоми? 

3. Які протокольні вимоги висуваються до складання та направлення 

запрошень на прийом? Які види запрошень існують? 

Література: [ 5; 7; 18; 22; 26; 25; 28; 29; 30]. 

 

Семінарські заняття № 7-10 

Тема. Норми й традиції протоколу в дипломатії 

Мета: з’ясувати основні норми та традиції в дипломатії. 

Короткі теоретичні відомості 

Правила дипломатичного протоколу ґрунтуються на принципі 

міжнародної ввічливості, тобто поваги до всього, що символізує чи 

представляє державу. Норми дипломатичного протоколу складалися 

протягом тисячоліть і ввібрали в себе ті умовності і традиції, які відповідали 

інтересам встановлення і підтримання міждержавного та внутрішнього 

державного спілкування. Окремі норми дипломатичного протоколу мають 

особливо парадний характер і називаються церемоніалом: наприклад, 

церемоніал вручення вірчих грамот, церемоніал зустрічі і проводів офіційної 

делегації, церемоніал підписання міжнародних договорів тощо . 

Дипломатичний протокол має міжнародний та внутрішній характер і у 

всіх країнах дотримується приблизно однаково, хоча в деяких з них можуть 

мати місце свої невеликі відхилення, які зумовлені соціальним ладом, 

національними і релігійними звичаями.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%97
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Оскільки основні положення протоколу є загальновизнаними і 

дотримуються всіма країнами більш або менш однаково, можна говорити про 

протокол як про міжнародну категорію. Усі держави зобов’язані 

дотримуватися цих положень, незважаючи на те, що в актах міжнародного 

права немає чітких, письмово зафіксованих вимог це робити. Проте деяким 

нормам дипломатичного протоколу надана юридична сила, а тому ретельне 

дотримання його норм є обов’язковим при: 

- визнанні нових держав; 

- встановленні дипломатичних відносин; 

- призначенні глав дипломатичних представництв; 

- врученні вірчих грамот; 

- здійсненні дипломатичних візитів; 

- проведенні бесід і переговорів; 

- дипломатичному та особистому листуванні; 

- організації дипломатичних прийомів; 

- підписанні договорів та угод; 

- скликанні міжнародних нарад та конференцій; 

- організації зустрічей та проводів офіційних делегацій; 

- відзначенні різних святкових та траурниx подій. 

Одним словом, практично всі зовнішньополітичні акції проводяться 

відповідно до вимог протокольних норм. Будь яке порушення цих норм 

(наприклад, недотримання правил розсадки на офіційних прийомах, під час 

переговорів, запізнення чи ранній (без спеціального попередження 

господаря) відхід з прийому) може розцінюватися як певний 

демонстративний крок або елементарне невігластво і вплинути на зниження 

авторитету держави на міжнародній арені, а часом і спричинити напругу в 

міждержавних відносинах. Слід завжди пам’ятати, що будь-яке відхилення 

від протокольної традиції, навіть цілком випадкове, не пройде непоміченим, і 

на нього відповідним чином буде відреаговано. 
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Таким чином, чітке дотримання правил дипломатичного протоколу 

відіграє не останню роль у підтриманні нормальних відносин між державами 

та їх представниками. 

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Дипломатичний корпус. Дуаєн». 

Завдання 2. Поставити запитання до доповідача. 

Завдання 3. З’ясувати значення дипломатичного корпусу на офіційних 

державних церемоніях 

Контрольні запитання 

1. Проаналізуйте місце дипломатичного корпусу на офіційних державних 

церемоніях. 

2. Значення дипломатичного корпусу. 

3. Схарактеризуйте протокольні традиції. 

Література: [ 3; 4; 7; 8; 9; 22; 25; 26; 27; 29; 30]. 

 

Семінарські заняття № 11-14  

Тема. Державний протокол і церемоніал як засоби презентації 

держави на міжнародному рівні та інструмент ефективних 

міждержавних взаємин 

Мета: дослідити державний протокол і церемоніал як засоби 

презентації держави на міжнародному рівні та інструмент ефективних 

міждержавних взаємин. 

Короткі теоретичні відомості 

Міжнародні контакти України за останнє десятиліття отримали 

активний розвиток. Щорічно в наших країнах приймають більше ста 

іноземних делегацій на рівні глав держав, глав уряду і міністрів закордонних 

справ. Професійне забезпечення дружніх стосунків між державами з різним 

політичним і економічним устроями, рівнем культурного розвитку, наявності 

національних традицій і звичаїв вимагає від дипломата, бізнесмена володіння 

правилами спілкування, ведення переговорів, листування, укладення 
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договорів, угод і контрактів і в цілому вирішення усіх питань мирними 

засобами. Організаційно-політичним механізмом або інструментом 

вирішення цих питань і є дипломатичний і міжнародний діловий протокол. 

Сьогодні будь-які дипломатичні кроки, що робляться державами, їхніми 

керівниками і офіційними органами, набувають певні форми, і практично усі 

вони охоплюються дипломатичним протоколом.  

Хороше знання протоколу потрібне кожному дипломату і 

дипломатичному службовцеві. Грамотний протокол і сучасний 

дипломатичний етикет створюють сприятливий клімат для спілкування, 

підвищують престиж не лише дипломатичного відомства, але і держави в 

цілому.  

Правила дипломатичного протоколу не існують самі по собі, а 

ґрунтуються на базових принципах. Велику роль в дипломатичному 

протоколі грають принципи міжнародної ввічливості і взаємності, 

протокольне старшинство. Слід розкрити зміст кожного з вказаних 

принципів і обґрунтувати, що їх дотримання покликане служити успішному 

виконанню зовнішньополітичних завдань, підвищенню престижу не лише 

дипломатичного чи економічного відомства, але і держави в цілому.  

Звертаємо увагу, що дипломатичний протокол є не просто технічним 

засобом, як правила гри, яких дотримуються політики і бізнесмени різних 

країн при зустрічі один з одним, але і несе в собі політичну спрямованість, 

виступає формою, яку набуває та чи інша акція держави, його представника 

або представництва. Зважаючи на те, що у своїй практичній реалізації 

протокол дотримується норм або правил, які регламентують усі форми 

зовнішньополітичного і міжнародного економічного співробітництва, їх 

дотримання є обов’язковим у відповідних сферах.  

Органічними складовими дипломатичного протоколу є дипломатичний 

етикет і церемоніал. Необхідність дотримання протокольних норм у 

дипломатичній діяльності держав вимагала створення і спеціальної 
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протокольної служби, яка існує в кожній державі і покликана стежити за тим, 

щоб ці норми належним чином враховувалися в дипломатичній практиці.  

Так, наприклад, в системі української дипломатичної служби 

питаннями протокольної практики займається Департамент державного 

протоколу, що є політичним структурним підрозділом Міністерства 

закордонних справ України. Департамент створено в цілях забезпечення 

різними засобами і нормами дипломатичного протоколу 

зовнішньополітичних заходів Української держави, застосування єдиної 

протокольної практики при прийомі іноземних офіційних представників в 

Україні і здійсненні візитів керівників держави в зарубіжні країни. 

Питаннями протокольної роботи в дипломатичному представництві 

займається спеціально виділений для цієї мети співробітник, який 

безпосередньо підпорядковується главі представництва. З усіх питань, що 

стосуються забезпечення єдиної протокольної практики в Україні, 

Департамент державного протоколу працює в тісному і постійному контакті з 

протокольними службами Президента і Уряду України. Тісно взаємодіє 

Департамент з усіма міністерствами, відомствами і суб’єктами України з 

питань, що входять у компетенцію Департаменту, координує діяльність 

закордонних установ і підрозділів закордонних справ з протокольних питань, 

веде досьє державних прапорів, гімнів і гербів іноземних держав. Зрозуміло, 

що в кожній державі можуть бути свої особливості, витікаючи з її 

історичного розвитку, національної культури, обрядовості тощо, які іноді 

накладають відбиток на сталі протокольні норми, на той чи інший ритуал. 

Однак сутність протокольних вимог, в цілому, зберігається.  

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Державний протокол і 

церемоніал як засоби презентації держави на міжнародному рівні». 

Завдання 2. Поставити запитання до доповідача. 
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Завдання 3.  Розгляньте роль і значення дипломатичних і ділових прийомів у 

розвитку і поглибленні політичних і ділових контактів, обміну думками і 

корисною інформацією.  

Контрольні запитання 

1. Опишіть значення візитів на високому та найвищому рівнях у 

міжнародних відносинах. 

2. Поясніть особливості церемоніальні почесті. 

3. Охарактеризуйте підготовку програми перебування зарубіжної делегації. 

Література: [ 3; 4; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30]. 

 

Семінарські заняття № 15, 16  

Тема. Діловий етикет і культура спілкування. Протокол ділової 

зустрічі 

Мета: окреслити загальні та специфічні ознаки ділового етикету і 

культуру спілкування. 

Короткі теоретичні відомості 

При розкритті першого питання необхідно приділити увагу з’ясуванню 

предмета ділового спілкування, яке, на відміну від побутового спілкування, 

має свою специфіку. Вона полягає в тому, що виникає на основі і з приводу 

певного виду діяльності, пов’язаної з виробництвом будь-якого товару або 

наданням послуг. Таким чином, предметом ділового спілкування є справа. 

Важливу роль в етикеті ділового спілкування грає таке поняття як «ділова 

культура». Ділова культура – це організація праці, навички ділового 

спілкування, норми і правила ведення справ, оформлення документів.  

Слід визначити, що таке ділова бесіда як основна форма бізнес-

комунікацій, як підготуватися до ділової бесіди, дотриматися мовних 

стандартів, які допомагають вести ділову бесіду, управляти бесідою. 

Неформальна бесіда – це обов’язкова частина усіх ділових зустрічей. Слід 

з’ясувати, чому етикет ділового спілкування вимагає дотримання відповідних 

норм і правил поведінки; які заборонені теми для small talk? При цьому 
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важливо приділити увагу наступному: сторони ділового спілкування 

виступають у статусі офіційних представників відповідних структур, який 

передбачає необхідність дотримання по відношенню один до одного 

відповідних норм і стандартів поведінки. В діловому спілкуванні існують 

такі етапи як: встановлення контакту, обговорення питання або проблеми, 

ухвалення рішення і вихід з контакту. Слід розкрити зміст кожного з етапів і 

їх роль у досягненні мети.   

В умовах широкого розвитку міжнародних економічних зв’язків, коли 

в процес міжнародного спілкування стало включатися все більше число 

людей – представників ділового світу, правила дипломатичного протоколу і 

етикету стали знаходити своє застосування і на цьому рівні, 

модифікувавшись у міжнародний діловий протокол і етикет. При цьому 

треба підкреслити, що правила ділового протоколу і етикету, на відміну від 

суворого дипломатичного протоколу, менш консервативні, гнучкі і вільні.  

Проте незважаючи на велику демократичність ділового протоколу, він 

є основою побудови механізму ділових відносин. Слід проаналізувати 

протокольні норми побудови стосунків у бізнес-середовищі. Дайте 

визначення ділового протоколу і покажіть на прикладах, як ігнорування його 

правил призводить до прикрих помилок. Слід підкреслити, що діловий 

протокол, як і дипломатичний, базується на основних принципах. Розгляньте 

зміст кожного.  

Завдання до теми 

Завдання 1. Підготувати доповідь на тему: «Дипломатичний етикет». 

Завдання 2. Поставити запитання до доповідача. 

Контрольні запитання 

1. Назвіть види етикету. Що таке «дипломатичний етикет», яка його 

відмінність від дипломатичного протоколу?  

2. Розкрийте, що таке етикет держави, символи державного суверенітету.  

3. Визначте поняття «міжнародна мораль», її відмінність від загальної моралі.  

4. Що таке міжнародна і міждержавна мораль?  
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5. Розкрийте поняття етики ділових стосунків.  

6. Чим пояснюється підвищена увага до етичних норм поведінки в діловій 

практиці?  

7. Назвіть основні принципи ділового етикету.  

Література: [ 3; 4; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30]. 

 

Семінарські заняття № 17 

Тема. Офіційний мовний етикет 

Мета: окреслити основні ознаки офіційного мовного етикету. 

Короткі теоретичні відомості 

Спілкуватися доводиться як особисто, так і заочно. Спілкування на 

відстані також підпорядковане своїм правилам. У практичній діяльності 

можна виділити наступні форми такого спілкування: телефонні переговори; 

діловий лист; електронна пошта, факси; візитні картки.  

Порушуючи питання телефонних переговорів, треба звернути увагу на 

те, що від телефонної розмови, яка відбудеться між вами і потенційними 

партнерами залежить чи почнуть вони з вами переговори, або чи захочуть 

вони знову подзвонити вам, або вони просто покладуть слухалку і забудуть 

про вас. Уміння людини вести телефонні розмови в решті-решт визначають 

його репутацію, а також репутацію фірми або організації, яку він 

представляє. Отже, розмова по телефону повинна підпорядковуватися 

певним правилам. Слід з’ясувати, що допустимо і що неприпустимо в 

спілкуванні по телефону. Як вийти з незручної ситуації? Доцільно 

акцентувати увагу на грубих порушеннях ділового етикету при використанні 

стільникового телефону, в т.ч. у громадських місцях.  

Слід зупинитися на офіційному листуванні між державними органами 

різних країн, іноземними представництвами і їх посадовцями і діловій 

(комерційній) переписці; навести загальні правила оформлення 

кореспонденції. Стиль офіційного листування може змінюватися залежно від 

мови і традицій різних країн, проте, він підпорядковується деяким загальним 
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правилам, обумовленими міжнародною практикою. Слід розкрити зміст цих 

правил.  

Розвиток дипломатії як засобу здійснення зовнішньої політики держави 

породила велику різноманітність форм дипломатичних документів. До них 

відносяться і такі документи, що мають давню історію, як договори й угоди, 

що укладаються між державами, і пізніші форми документів, які увійшли до 

широкого вживання: зовнішньополітичні заяви, послання, комюніке, ноти, 

меморандуми, пам’ятні записки, листи тощо. Що стосується практики зносин 

дипломатичних представництв з владою країни перебування і один з одним, 

то тут до вжитку міцно увійшли наступні форми документів: ноти (вербальні 

і особисті), меморандуми, пам’ятні записки і особисті листи. Слід зупинитися 

на характеристиці кожної з названих вище форм дипломатичних документів.  

Така форма документу, як вербальна нота, є сьогодні найбільш 

поширеною, вона може торкатися дуже важливих, принципових питань, так 

само як і питань другорядних, повсякденних, рутинного характеру. Відомі 

вербальні ноти, які зачіпали великі міжнародні проблеми, викладаючи 

позиції сторін, що мають до них відношення. Такі ноти (наприклад, війни, 

ноти, що публікувалися потім, з німецького питання) займали іноді цілую 

газетну смугу.  

У той же час вербальні ноти досить часто використовуються для 

різного роду інформації, зокрема, про зміни у складі дипломатичного 

персоналу представництва, про прибуття нових співробітників і від’їзд тих з 

них, термін служби яких закінчився. Вербальна нота може містити те чи інше 

прохання представництва: видачі віз, сприяння у вирішенні якогось 

господарського питання, наприклад в будівництві приміщення 

представництва. Вона може виражати протест і тому подібне. Словом, коло 

питань, який може бути викладений у вербальній ноті, дуже широкий.  

Друкується вербальна нота на спеціальному нотному бланку. Усі ноти 

спрямовуються адресатові від імені МЗС або посольства. Текст вербальної 

ноти виконується від третьої особі і складається з трьох  головних частин: 
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звернення – вступного компліменту, змісту, тобто істоти питання, що 

викладається в ноті, і завершального компліменту. При цьому в зверненні 

прийнято обов’язково давати повне найменування відправника і адресата. І, 

навпаки, в другій частині ноти і в завершальному компліменті повного 

(розгорнутого) найменування відправника і адресата не вимагається. Так, у 

вербальній ноті українського посольства в другій і третій частинах будуть 

спожиті тільки слова: «посольство», «міністерство». Розгорнуті 

найменування відправника і адресата зрозумілі з першої частини ноти – 

звернення. Під завершальним компліментом підрядковий або нижче справа 

проставляються місто і дата. Внизу ноти ставиться мастична гербова печатка. 

У лівому нижньому кутку вказується адресат. Текст ноти розміщується на 

нотному бланку із залишенням ліворуч досить широких полів. Зрозуміло, 

бувають випадки, коли в другій і третій частинах (у змісті ноти і в 

завершальному компліменті) неможливо обійтися без згадки країни. У цих 

випадках допускається прийняте скорочене або інше вживання найменування 

країни: Україна, українська сторона тощо.  

Як і вербальна нота, особиста нота також складається з трьох головних 

частин: звернення, змісту, завершального компліменту. У зверненні 

вживаються слова: «Шанований пан міністр.. шанований пан посол.» Або для 

обох випадків «Ваше Поважносте…». Після звернення наводиться текст, і 

завершується особиста нота компліментом: «Прийміть, Ваше Поважносте (чи 

пан посол), мої запевнення у високій (чи дуже високій) до Вас повазі». У 

інших випадках: «З повагою». Під текстом ставиться особистий підпис 

відправника.  

Іншою, не так часто вживаною формою дипломатичного документу, є 

меморандум. Зазвичай у меморандумі міститься фактична або юридична 

сторона якоїсь великої проблеми. Він може бути присвячений ґрунтовному 

викладенню історії виникнення цієї проблеми і її розвитку, позицій сторін, 

аргументації цих позицій, містити полеміку і пропозиції.  
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Пам’ятна записка: про призначення цього документу говорить сама 

назва – записка для пам’яті. Друкується пам’ятна записка на звичайному 

папері і, як правило, в безособовій формі, наприклад: «Висловлюється 

побажання і т. д». Але бувають і відступи, коли вона друкується від третьої 

особі. Заголовок цього документу друкується на машинці: «Пам’ятна 

записка». Зазвичай пам’ятна записка вручається при бесіді, з тим щоб 

звернути увагу співрозмовника на сказане, на важливість порушеного 

питання, а в деяких випадках і підкреслити зацікавленість у тих або інших 

заходах з боку адресата.  

Щодо особистого листа, то деякі автори іноді характеризують цей 

документ інакше: «приватний лист напівофіційного характеру». З цим навряд 

чи можна погодитися, оскільки у багатьох випадках він носить цілком 

офіційний характер, наприклад, супровідний лист міністра закордонних 

справ з додатком меморандуму з того або іншого питання на адресу, скажімо, 

Генерального секретаря ООН.  

У інших випадках такий лист  може носити не лише напівофіційний, 

але і взагалі неофіційний характер. Усе залежить від його змісту. У ньому 

можуть виражатися вітання з якогось приводу, вдячність, співчуття тощо. Цю 

форму використовують і в стосунках з представниками ділових кіл, діячами 

культури, громадськості. Якщо лист носить неофіційний, особистий 

характер, наприклад, вираження вдячності або привітання, рекомендується 

писати його від руки.  

Слід розкрити також дотримання правил у діловому листуванні, 

протокол ділового листування, структуру листа, типи ділових листів, 

рекомендаційний лист, резюме, оформлення ділових листів, телефонне 

повідомлення, особливості комунікації по електронній пошті, протокольні 

норми і захист конфіденційної інформації. 
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Контрольні питання 

1. У чому схожість і різниця між очною діловою бесідою і телефонною 

розмовою?  

2. Назвіть і охарактеризуйте основні фази спілкування по телефону.  

3. Які ознаки неетичного спілкування при телефонній розмові Ви можете 

назвати?  

4. Назвіть етичні норми поведінки при телефонній розмові.  

5. Чим відрізняється «Ти-спілкування» від «Ви-спілкування» в телефонній 

розмові?  

5. Які функції виконують етикетні засоби в телефонному діалоговому 

спілкуванні?  

6. Обґрунтуйте необхідність володіння умінням ефективної телефонної 

розмови в сучасному діловому житті.  

7. Наведіть приклади реплік для коригування спілкування згідно з етикетом 

ділової телефонної розмови.  

8. Розкрийте основні етичні норми поведінки, пов’язані з необхідністю 

ефективно прийняти або передати інформацію в процесі телефонної розмови.  

9. Чи згодні Ви з такими правилами розмови по телефону: а) будь 

лаконічним; б) будь твердим; в) умій своєчасно зупинитися. Аргументуйте.   

10. Перерахуєте основні правила користування стільниковим телефоном.  

11. Що таке діловий лист, дипломатичне листування?  

12. Перерахуйте етикетні ритуали ділового листа.  

13. Перерахуйте загальні вимоги відносно написання ділових листів.  

Література: [ 3; 4; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30]. 
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Семінарські заняття № 18 

Тема. Національні особливості ділового спілкування та етикету 

країн світу 

Мета: ознайомитися з національнми особливостями ділового 

спілкування та етикету країн світу. 

Короткі теоретичні відомості 

Особливості ділового спілкування в деяких інших європейських 

країнах і відповідні рекомендації представлені у таблиці 1.  

Сильною стороною японської дипломатії є ретельне відпрацювання 

питань, фахова підготовка до бесід, контактів, переговорів. У той же час 

далеко не всі японські дипломати здатні орієнтуватися у складних ситуаціях. 

Таблиця 1. 

Характерні риси ділового спілкування в європейських країнах 

Країни 
Рекомендації щодо ділового спілкування при проведення 

міжнародних економічних переговорів 

Австрія 

1) Потрібно бути пунктуальним. 

2) Не слід називати ділових партнерів по іменах. 

3) Мають бути міцні рукостискання і прямий енергійний візуальний 

контакт. 

4) Під час трапези слід тримати обидві руки на столі. 

Бельгія 

1) Бельгійці дуже пунктуальні. 

2) Уміють триматися і офіційно, і неофіційно, володіють відмінним 

почуттям гумору. 

3) Не варто при ділових переговорах тримати руки в кишенях. 

Греція 

1) Ділові стосунки дуже офіційні, в них беруть участь, головним 

чином чоловіки. 

2) Перед діловими переговорами часто подають їжу та напої. 

3) Слід делікатно, з дотриманням етикету, ставитеся до жінок. 
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З японськими фірмами дуже складно налагодити контакти шляхом 

листування і телефонного спілкування. Причини цього укладені в 

наступному: 

1) більшість працюючих на національному ринку дрібних і середніх 

фірм ведуть свої справи японською мовою і для обговорення і підписання 

контакту з ними потрібен перекладач; 

2) не знаючи партнера, японські бізнесмени не люблять вступати з ним 

в ділові відносини; 

3) в японських фірмах існує досить складна процедура прийняття 

рішень; 

4) японці воліють особисті бесіди і не обговорюють важливі питання за 

допомогою листування або телефону. 

Китайські бізнесмени надзвичайно ретельно готуються до переговорів. 

Вони приділяють велику увагу пошуку інформації щодо предмета 

обговорення і включають до складу делегації багато експертів. Тому 

підприємцям, які готуються до переговорів з китайцями, рекомендовано 

залучити висококваліфікованих фахівців, здатних на місці вирішувати 

складні технічні проблеми. Успішно вести справи з великими китайськими 

компаніями можна, лише добре знаючись на кон'юнктурі світового ринку, 

грамотному аналізі технічних і фінансових питань. 

Дипломати Індії близькі до англійської школи, багато хто з них 

закінчували англійські університети. Індійські дипломати відрізнялися 

високим професіоналізмом, різнобічними зв’язками, вмілим відстоюванням 

інтересів своєї країни. 

В арабських державах існують свої норми етикету, протоколу, звичаї, 

пов’язані із способом життя, релігією, ідеологією. В одних країнах вони 

ближчі до середньовічних, у інших – до сучасного цивілізованого світу, і їх, 

звичайно, треба знати, налагоджуючи контакти, при бесідах, переговорах, 

особливо якщо ви їдете в арабську країну. Насамперед – це відношення до 

Корану, до мусульманської релігії. Не варто допускати жодної критики 
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Корану і, звичайно, треба виявляти повагу до нього. Враховуючи відношення 

до жінки, що прийнято в цій країні, у жодному випадку не подавати їй руку, 

оскільки можуть виникнути ускладнення. У жодному разі не подавати 

чоловікові для вітання ліву руку. 

Дипломатія Австралії як незалежної, самостійної держави почала 

формуватися після Першої світової війни, але найбільш завзято вона 

розвивалася наприкінці Другої світової війни і після неї. З кожним роком 

Австралія все активніше включалася в світову дипломатію. Ймовірно, це 

пояснюється и економічним, промисловим розвитком, освоєнням нових 

енергетичних джерел, ростом життєвого рівня населення і відповідно 

престижу країни.  

Австралійські дипломати – фахівці високого рівня, інтелігентні люди, 

вони – майстри у встановленні контактів, уміють притягувати до себе. Навіть 

під час обговорення спірних питань вони поводяться коректно і завжди 

намагаються завершувати бесіди й переговори на добрій ноті. Більшість 

дипломатів знають французьку і німецьку мови. Австралійська дипломатія 

має у своєму розпорядженні фахівців, що знають мови країн, у яких вони 

працювали: Китай, Росія, арабські країни. 

Контрольні питання 

1. Назвіть рекомендації до проведення переговорів. 

2. Охарактеризуйте особливості ділового спілкування в Європейських 

країнах. 

3. Охарактеризуйте особливості ділового спілкування Китаю. 

4. Охарактеризуйте особливості ділового спілкування Арабських держав. 

5. Охарактеризуйте особливості ділового спілкування Австралії. 

Література: [ 3; 4; 19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30]. 
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2 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 

1. Об’єкт, предмет навчальної дисципліни. 

2. Мета і завдання. Структура курсу. 

3. Міждисциплінарні зв’язки. Джерельна база. 

4. Становлення дипломатичного протоколу. 

5. Загальна характеристика й роль дипломатичного протоколу в 

міжнародних відносинах. 

6. Історія дипломатичного протоколу. 

7. Суть та історичні етапи становлення дипломатичного протоколу. 

8. Наукове підґрунтя дипломатичного протоколу. 

9. Предмет, принципи, значення дипломатичного протоколу. 

10. Поняття дипломатичного церемоніалу. 

11. Поняття дипломатичного етикету. 

12. Загальна характеристика й роль дипломатичного протоколу в 

міжнародних відносинах. 

13. Джерела, правила й норми дипломатичного протоколу та етикету. 

14. Класифікація та цілі дипломатичних прийомів. 

15. Запрошення та список запрошених. 

16. Відмова, уточнення, перенесення, схвалення. 

17. Загальні вимоги щодо страв, напоїв та національні традиції країни. 

18. .Організація прийомів розсаджування за столом, обслуговуючий 

персонал. 

19. Дипломатичний корпус. Дуаєн. Дипломатичний список. 

20. Старшинство в дипломатичному корпусі. 

21. Класи глав дипломатичних представництв та дипломатичні ранги. 

22. Місце дипломатичного корпусу на офіційних державних церемоніях. 

23. Протокольні традиції, пов’язані з початком і завершенням діяльності 

дипломатичного представника в країні перебування. 
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24. Місце та роль візитів на високому та найвищому рівнях у міжнародних 

відносинах. 

25. Класифікація і протокольні характеристики візитів. 

26. Протокольні і церемоніальні питання прийому іноземних делегацій. 

27. Підготовка й проведення візитів. Програма візиту, її складові.  

28. Підготовка програми перебування зарубіжної делегації.  

29. Особливі церемоніальні почесті. 

30. Державні символи України. 

31. Діючі законодавчі норми використання державної символіки. 

32. Символіка в дипломатичних представництвах і консульських 

установах. Геральдика. 

33. Основні правила і принципи ділового етикету.  

34. Етика службових відносин та її значення.. 

35. Слова-індекси і словарегулятиви, які вживаються для називання або 

звернення. 

36. Підготовка й проведення ділової зустрічі. 

37. Домовленість про ділову зустріч. Місце проведення і часові рамки 

ділової зустрічі. 

38. Мистецтво бесіди під час ділової зустрічі. 

39. Мовна культура як складова культури ділового спілкування.  

40. Невербальні засоби спілкування.  

41. Офіційні і протокольні форми рекомендування, представлення. 

42. Етикет телефонної розмови. 

43. Етикет публічних виступів.  

44. Правила та види вітань за нормами ділового етикету. 

45. Основні документи дипломатичного листування. 

46. Знання культури, звичаїв і традицій іноземних країн – одна з вимог 

дипломатичної професії.  

47. Стереотипи поведінки. 

48. Специфіка невербальних засобів спілкування.  
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49. Національні особливості протокольної практики й ділового 

спілкування. 

50. Особливості спілкування з партнерами з європейських країн.  

51. Особливості спілкування з партнерами з країн Північної та Південної 

Америки.  

52. Особливості спілкування з партнерами країн Азії та Близького Сходу, 

Африки. 

53. Особливості державного протоколу різних країн. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система оцінювання навчальної роботи студента з 

дисципліни «Історія соціокультурної діяльності» передбачає визначення 

якості його роботи та рівня здобутих протягом навчання умінь і знань, яка 

передбачає оцінювання в балах усіх результатів, досягнутих під час 

поточного та підсумкового контролю.  

Поточний рейтинг-контроль включає оцінювання в балах роботи на 

лекційних, семінарських заняттях, факту та якості виконання самостійних 

робіт, виступів на заняттях, виконання письмових та усних аудиторних і 

домашній завдань, а також інших обов’язкових навчальних доручень. 

Поточне оцінювання здійснюється у процесі вивчення теми. Його 

основними завданнями є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння й 

первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв’язків 

між ними і засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і 

навичок.  

Формами поточного оцінювання є індивідуальне опитування, 

виконання студентами різних видів письмових робіт, взаємоконтроль 

студентів у парах і групах, самоконтроль тощо. 

Робота на лекціях із застосуванням елементів діалогу, бесіди, дискусії, 

наявність конспекту, їх відвідування оцінюється максимально 10 балами. 

Усне опитування здійснюється за допомогою бесіди, розповіді 

студента, тлумачення певних теорій, ідей, поглядів з проблем 

функціонування української мови у професійній сфері тощо. Рівень знань 

студента з кожної теми оцінюється від 0 до 5 балів. 

5 балів – відповідь відповідає рівню компетенції (доскональному або 

продуктивному). Студент виявив глибокі знання з теми. Відповідь 

відзначається багатством словника, граматичною правильністю, 

додержанням стильової єдності і виразності.  
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3,4 бали – відповідь відповідає рівню компетенції (базовому або 

конструктивно-варіативному). Студент загалом виявив достатній рівень 

знань з теми. Мовлення ілюструє наявність термінологічної лексики, 

відповідає стилістичним нормам. Проте є порушення у послідовності 

викладання думки, у формуванні певних доведень відчутна поверховість. 

1,2 бали – відповідь відповідає рівню компетентності (елементарному 

або продуктивному. Завдання, поставлені перед студентом, виконані, але не в 

повному обсязі. Спостерігається поверховість знань, відсутня аргументація 

доведень. Відчувається не завжди вдалий добір слова відносно контексту, не 

розрізняється основна і другорядна інформація. Відповіді бракує єдності 

стилю, виклад загалом зв’язаний, але помітна бідність словника. 

Виконання завдань, залежно від рівня розгляду студентами окремих 

теоретичних положень теорії і практики дисципліни та умінь і навичок їх 

практичного застосування оцінюється від 0 до 5 балів. 

Критеріями оцінювання реферату є: відповідність змісту реферату 

обраній темі, повнота опрацювання теми з використанням необхідних 

джерел, наукова і практична обґрунтованість висновків, самостійність 

виконаної роботи, стиль, логічність викладу, відповідність вимогам щодо 

оформлення. Відповідність реферату наведеним критеріям дає змогу 

оцінити його від 0 до 10 балів. Якщо обговорення реферату відбувається на 

семінарському занятті, оцінка за реферат може виставлятися як 

середньоарифметичне оцінок за рецензією та за захист реферату. 

За результатами поточного контролю в семестрі, формою підсумкового 

контролю якого є екзамен, студент має можливість отримати до 80 балів. 
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