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ВСТУП 

Згідно з пунктом 3 «Положення про організацію навчального процесу у 

вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти 

України від 2.06.93 № 1613 навчальний процес у закладах вищої освіти 

здійснюється в таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних 

завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні 

заходи.  

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.  

Мета самостійної роботи студентів – набуття додаткових знань, 

перевірка отриманих знань на практиці, вироблення фахових та 

дослідницьких умінь та навичок.  

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, 

регламентується робочим навчальним планом і становить не менше 1/3 та не 

більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для 

вивчення дисципліни.  

Зміст самостійної роботи студента з дисципліни «Міжнародний 

протокол та етикет» визначений навчальною програмою дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.  

Самостійну роботу студента забезпечує система навчально-методичних 

засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручники, 

навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум, 

навчально-методичний комплекс дисципліни тощо.  

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів передбачають 

можливість проведення самоконтролю з боку студента.  

Для самостійної роботи студенту рекомендована відповідна література.  

Самостійну роботу над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни 

студенти можуть виконувати у бібліотеці закладу вищої освіти, навчальних 

кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також у домашніх умовах.  



У необхідних випадках ця робота проводиться відповідно до 

заздалегідь укладеного графіка, що гарантує можливість індивідуального 

доступу студента до потрібних дидактичних засобів.  

Графік самостійної роботи доводять до відома студентів на початку 

поточного семестру.  

Навчальний матеріал з навчальної дисципліни, передбачений робочим 

навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, 

виноситься на підсумковий контроль поряд із навчальним матеріалом, який 

студенти опрацьовували при проведенні навчальних занять.  

Самостійну роботу студентів організовує викладач через систему 

домашніх завдань, виконання яких оцінює викладач, і ця оцінка входить до 

семестрової оцінки студента.  

Види завдань для самостійної роботи студентів:  

 реферування наукової літератури,  

 пошук наукової літератури до теми,  

 виконання практичних завдань;  

 опрацювання матеріалу за навчальною літературою та створення 

структурної (візуальної) схеми прочитаного матеріалу.  

Методичні вказівки щодо самостійної роботи розроблені на основі 

модульної системи з урахуванням нових підходів щодо підготовки фахівців: І 

модуль – «Предмет, складові, значення дипломатичного протоколу», ІІ 

модуль – «Дотримання норм протоколу і етикету – основа культури 

міжнародного спілкування». Кожен з модулів містить усі види навчального 

навантаження: лекції, семінарські заняття та самостійну роботу студентів. 



1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД 

ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНІ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Сфера культури і технологія менеджменту 

Тема 1. «Дипломатичний 

протокол та етикет» як 

навчальна дисципліна 

6 2 - - - 4 - - - - - - 

Тема 2. Поняття та історія 

дипломатичного 

протоколу, церемоніалу та 

етикету 

21 4 6 - - 11 - - - - - - 

Тема 3. Дипломатичні 

прийоми 

20 4 6 - - 10 - - - - - - 

Тема 4. Норми й традиції 

протоколу в дипломатії 

26 6 8   12       

Разом за змістовим 

модулем 1 

73 16 20 - - 37 - - - - - - 

Змістовий модуль 2. Дотримання норм протоколу і етикету – основа культури 

міжнародного спілкування 

Тема 1. Державний 

протокол і церемоніал як 

засоби презентації 

держави на міжнародному 

рівні та інструмент 

ефективних 
міждержавних взаємин 

26 6 8 - - 12 - - - - - - 

Тема 2. Діловий етикет і 

культура спілкування. 

Протокол ділової зустрічі 

16 4 4 - - 8 - - - - - - 

Тема 3. Офіційний мовний 

етикет 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

Тема 4. Національні 

особливості ділового 

спілкування та етикету 

країн світу 

10 2 2   6       

Разом за змістовим 

модулем 2 

62 14 16 - - 32       

Семестровий контроль 

(екзамен) 

+ - - - - - - - - - - - 



2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема № 1 «Дипломатичний протокол та етикет» як навчальна 

дисципліна 

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. 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте основні завдання вивчення дисципліни «Дипломатичний 

протокол та етикет». 

2. Охарактеризуйте становлення дипломатичного протоколу. 

3. Дайте загальну характеристику дипломатичного протоколу в 

міжнародних відносинах. 

Література: [1, с. 25; 7, с. 15; 13, с. 125; 16, с. 27; 17, с. 34; 18, с. 32; 

20, с. 76]. 

 

Тема № 2 Поняття та історія дипломатичного протоколу, церемоніалу  

та етикету 

1. Історія дипломатичного протоколу. 

2. Суть та історичні етапи становлення дипломатичного протоколу. 

3. Наукове підґрунтя дипломатичного протоколу. 

4. Предмет, принципи, значення дипломатичного протоколу. 

5. Поняття дипломатичного церемоніалу. 

6. Поняття дипломатичного етикету. 

7. Загальна характеристика й роль дипломатичного протоколу в 

міжнародних відносинах. 



8. Джерела, правила й норми дипломатичного протоколу та 

етикету 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте роль дипломатичного протоколу в міжнародних 

відносинах. 

2. Охарактеризуйте основні джерела дипломатичного протоколу. 

3. На яких наукових дисциплінах базується дипломатичний протокол? 

4. Назвіть норми дипломатичного протоколу та сфери його дії. 

5. Розкрийте суть поняття «церемоніал». Визначте спільне й відмінне 

між дипломатичним протоколом і дипломатичним церемоніалом. 

6. На чому ґрунтується обов’язковість норм протоколу й етикету в 

міжнародному спілкуванні? 

7. Дайте визначення етикету. У чому полягає його відмінність від 

дипломатичного протоколу? 

8. Чим відрізняється етикет від ритуалу? 

9. Яких правил етикету потрібно дотримуватися при візитах? 

Література: [1, с. 28; 2, с. 31; 13, с. 176; 16, с. 31; 17, с. 44; 20, с. 82]. 

 

Тема № 3 Дипломатичні прийоми 

1. Класифікація та цілі дипломатичних прийомів. 

2. Запрошення та список запрошених. 

3. Відмова, уточнення, перенесення, схвалення. 

4. Загальні вимоги щодо страв, напоїв та національні традиції 

країни. 

5. Організація прийомів розсаджування за столом, обслуговуючий 

персонал. 

Питання для самоперевірки 

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? 

4. Чи припустимо делегувати іншу особу на прийом у разі 

неможливості його відвідання? 

5. Що таке план розсаджування? Як він формується? Поясніть основні 

принципи розсаджування за банкетним столом. 

6. Який вид прийому вважається найбільш урочистим? 

7. Назвіть правила представлення гостей один одному. 

8. Охарактеризуйте вимоги до одягу на прийомі. 

Література: [1, с. 32; 16, с. 51; 17, с. 45; 20, с. 88]. 

 

Тема № 4 Норми й традиції протоколу в дипломатії 

1. Дипломатичний корпус. Дуаєн. Дипломатичний список. 

2. Старшинство в дипломатичному корпусі. 

3. Класи глав дипломатичних представництв та дипломатичні ранги. 

4. Місце дипломатичного корпусу на офіційних державних церемоніях. 

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

дипломатичного представника в країні перебування. 

Питання для самоперевірки 

1. Проаналізуйте місце дипломатичного корпусу на офіційних 

державних церемоніях. 

2. Значення дипломатичного корпусу. 

3. Схарактеризуйте протокольні традиції. 

Література: [4, с. 87; 5, с. 109; 10, с. 147; 13, с. 202; 22, с. 42]. 

 

Тема № 5 Державний протокол і церемоніал як засоби презентації 

держави на міжнародному рівні та інструмент ефективних 

міждержавних взаємин 

1. Місце та роль візитів на високому та найвищому рівнях у 

міжнародних відносинах. 



2. Класифікація і протокольні характеристики візитів. 

3. Протокольні і церемоніальні питання прийому іноземних делегацій.  

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

5. Підготовка програми перебування зарубіжної делегації.  

6. Особливі церемоніальні почесті. 

7. Державні символи України. 

8.  Діючі законодавчі норми використання державної символіки. 

9. Символіка в дипломатичних представництвах і консульських 

установах. Геральдика. 

Питання для самоперевірки 

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: [4, с. 76; 5, с. 133; 10, с. 58; 22, с. 32]. 

 

Тема № 6 Діловий етикет і культура спілкування.  

Протокол ділової зустрічі 

1. Основні правила і принципи ділового етикету.  

2. Етика службових відносин та її значення.. 

3. Слова-індекси і слова-регулятиви, які вживаються для називання або 

звернення. 

4. Підготовка й проведення ділової зустрічі. 

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

ділової зустрічі. 

6. Мистецтво бесіди під час ділової зустрічі. 

Питання для самоперевірки 

1. Схарактеризуйте підготовку й проведення ділової зустрічі. 

2. Поясніть основні правила і принципи ділового етикету. 



3.  Значення володіти мистецтвом бесіди під час ділової зустрічі. 

Література: [1, с. 28; 7, с. 19; 13, с. 176; 16, с. 31; 17, с. 44; 20, с. 82]. 

 

Тема № 7 Офіційний мовний етикет 

1. Мовна культура як складова культури ділового спілкування.  

2. Невербальні засоби спілкування.  

3. Офіційні і протокольні форми рекомендування, представлення. 

4. Етикет телефонної розмови. 

5. Етикет публічних виступів.  

6. Правила та види вітань за нормами ділового етикету. 

7. Основні документи дипломатичного листування. 

Питання для самоперевірки 

1. Які офіційні і протокольні форми рекомендування, представлення ви 

запам'ятали? 

2. Розкажіть про етикет публічних виступів та етикет телефонної 

розмови. 

3.Поясніть поняття мовна культура. 

Література: [7, с. 21; 13, с. 102; 16, с. 56; 17, с. 82; 20, с. 92]. 

 

Тема № 8 Національні особливості ділового спілкування  

та етикету країн світу 

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

дипломатичної професії.  

2. Стереотипи поведінки. 

3. Специфіка невербальних засобів спілкування.  

4.Національні особливості протокольної практики й ділового 

спілкування. 

5. Особливості спілкування з партнерами з європейських країн.  

6. Особливості спілкування з партнерами з країн Північної та Південної 

Америки.  



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

Африки. 

8. Особливості державного протоколу різних країн. 

Питання для самоперевірки 

1.Поясніть особливості державного протоколу різних країн. 

 

2. Розкажіть про національні особливості протокольної практики й 

ділового спілкування 

3. Поясніть загальні помилки при невербальних засобів спілкування. 

Література: [1, с. 78; 7, с. 25; 13, с. 178]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

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. 



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 слова-регулятиви, 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.  



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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