
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Силабус дисципліни 
“Дипломатичний протокол та етикет’9

______________  І. Профіль дисципліни___________________
Освітній ступінь -  бакалавр
Галузь знань: 29 “Міжнародні відносини”
Спеціальність: 292 “Міжнародні економічні відносини” 
Освітньо-професійна програма: “Міжнародні економічні 
відносини”

Кафедра міжнароднійс Кількість кредитів -  4
економічний відносин та Загальна кількість годин -  120
європейської інтеграції Рік підготовки - 3, семестр -  1 -й

Компонент освітньої програми: варіативна 
Цикл підготовки: професійний

_________________________ Мова викладання: українська_________________________

_____________________ 2. Інформація про викладача________________
______Викладач_________ГІрокопчук Оксана Андріївна_________________________

http:// http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
Профайл викладача menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-prokopchuk-oksana-

_____________ andrijivna__________________________________ ____
Контактна інформація Тел.: 0689795277, E-mail : poliox@ukr.net______________

Сторінка курсу в Moodlc http://l85.25.118,66/ту/_______________________________
„„ ... Онлайн консультація в Zoom, Viber щосереди з 15.00 доКонсультації ^  00

3. Анотація до дисципліни
Актуальність вивчення дисципліни обумовлена потребою в підготовці 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.

4. Мета та цілі дисципліни
Мета курсу полягає в тому, щоб сформувати у студентів систему теоретичних знань 

і практичних навичок щодо дотримання сучасних норм дипломатичного протоколу та 
церемоніалу.

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
http://l85.25.118,66/%d1%82%d1%83/


Цілі освоєння дисципліни:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:
11 загальноприйняті норми міжнародної ввічливості;
■ головні системні положення щодо дипломатичного протоколу та етикету;
■ основні форми та правила організації та участі в офіційних візитах і 

дипломатичних прийомах;
■ правила та вимоги до дипломатичного листування;
■ специфіку дипломатичного спілкування в країнах світу. 

вміти'.
■ аналізувати документи з питань міжнародних відносин, міжнародне та національне 

законодавство, підзаконні акти і давати їм свою оцінку;
■ опрацьовувати навчальну та спеціальну літературу з дипломатичної практики;
■ складати основні види дипломатичних документів, визначати стиль офіційних 

документів;
■ застосовувати теоретичний матеріал у практичній діяльності;
■ дотримуватися правил та норм дипломатичного протоколу та етикету під час 

особистого спілкування та листування.

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна:
СК 1. Здатність ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях з 
використанням фахової термінології, включаючи усну та письмову комунікацію 
державною та іноземними мовами.
СК 9. Здатність виступати учасником ділових міжнародних організаційно-правових 
відносин, обгрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм 
міжнародного бізнесу на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.
СК 10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування економічних та дипломатичних 
методів вирішення проблем / завдань / конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.

5. Організація навчання 
____________________ 5.1. Обсяг дисципліни

Вид з а н я т т я ________ Загальна кількість годин
________________________________________Денна______________Заочна_______
Лекції______________  24 6
Практичні / лабораторні___________________ 24__________________ 6 _____
Самостійна робота________________________72 108

5.2. Формат дисципліни
в очний;
• змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Моосіїе);
• дистанційний.



____________ Тематичний план начальної дисципліни
Кількість годин

'то |  Назва теми денна заочна
—̂ ____ Н _________________________________________________форма форма

1 • т , Суть та історичні етапи становлення .1 і А 1 0 1 0___________ дипломатичного протоколу
2- у 2  Поняття дипломатичного протоколу, церемоніалу

________та етикету  ̂ ^
3- |  ̂ Органи зовнішніх зносин. Протокольна діяльність

___________ дипломатичного представництва  ̂ ^
^ Імідж та зовнішній вигляд дипломата 10 8

Л ^  Особисті візити дипломатів Ю 12

^6 Дипломатичне листування Ю 12

^7 Дипломатичні прийоми 11 12

8- Т8 Міжнародна ввічливість Ю 12
П  ~  ~  ~

Протокольне забезпечення візитів на вищому рівні 11 Ю
10. ТЮ Особливості протокольної діяльності 11 ю

дипломатичних агентів, протокольні аспекти 
___________ ведення переговорів______

11. ТИ Протокол багатосторонньої дипломатії, служба 11 10
____|______ протокольного забезпечення_____
Разом:_________________________ __________________  І20 _ 120

5.3. Система опішовання та вимоги
________________  Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Модуль 1

Максимальна . .£
Вид заняття кількість Е £ ю

балів за £ д 2 -а
О П" нодиницю '5 5 § .2

■ 5 5- із 5
_________    Ьі о 2  5
Лскіі'у_______________  ~  0,25 24 б
Практичні заняття 0 75 24 18
Самостійна робота 0~1 72 7
Модульна контрольна робота* І 2 2 74
Індивідуальні завдання________ 5 \

—---------------------------------------------------------------------------------  Разом: 60



______ _______________ Порогові рівні оцінок за результатами навчання_______
Мінімальна . ,

ттїттЛт • є- ■ МаксимальнаШИФР кількість балів . . .
результату Вид заняття (репродуктивний К1ЛЬК1СТЬ балів
навчання рівень)" (творчий рівень)

________________________________________    36 60
ПРН1_______ Лк4-11, Пз4-11, СР 4-11 (ЗМ2) 3 4
ПРН6_______Лк1-11, Пзі-П, СР 1-11 (ЗМ1, ЗМ2)__________ 5________  9 ~
ПРИ 13 Лк1-11, Пз1-11, СР 1-11 (ЗМ1, ЗМ2) 5 9
ПРИ 16______Лк1-11, ГЇз 1-11, СР 1-11 (ЗМР ЗМ2)__________ 5________  9

П Р Н 1 , _____________ Індивідуальні завдання ___ 2 5~
ПРН6, МКР
РН13, 16 24
ПРИ 16 __________________________________

_ ^   ________________ _________________ Разом:________36______________ 60
Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, 

передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними 
положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 
використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює 
правила вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання 
практичних/ контрольних/ індивідуальних завдань, значно формалізовано: є
відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 
іншими дисциплінами.
Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 
студентом, складає 60 % від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 
дисципліни -  36 балів.

________________________ 6. Результати навчання
Шифр__________________  Результат навчання

ПРИ 1. базові уявлення про основи філософії, психології, політології, етики і 
естетики, вітчизняної і світової історії і культури, що сприяють формуванню 
стійкого світогляду, політичної культури, активної життєвої та 

__________ громадянської позиції; __________
ПРН 6. знання та розуміння соціальних аспектів міжнародної взаємодії,

__________ міжнародних переговорів, управління міжнародним бізнесом;__________
ПРН 13. уміння приймати участь у процесі ділового спілкування державною та 

іноземними мовами із застосуванням письмових, усних та електронних 
комунікацій;

ПРН 16. здатність до здійснення комунікації з вітчизняними та зарубіжними 
партнерами.

7. Пререквізити
Аналітичне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми, ініціативність.

8. Політики дисципліни
• Пропущені заняття з поважних причин (лікарняні, заява підписана деканом) 

відпрацьовуються письмово



• Пропущені заняття без поважних причин відпрацьовуються в усій формі
• Невиконані вчасно завдання виконуються в кінці семестру (тести, задачі, модульні 

роботи) в додатково виділений час
• Плагіат в письмових роботах не допускається.
• Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти
• Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 
вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних можливостей)

• Посилання на джерела інформації у разі використання запозичених ідей, розробок, 
тверджень, відомостей обов’язкові;

• Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права
• Надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

9, Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни

Нормативні документи
1. Віденська конвенція про дипломатичні зносини. 18 квітня 1961 р. // Інформаційно- 

довідковий бюлетень консульських зносин. — URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi- 
bin/laws/main.cgi?nreg=995 048

2. Віденська конвенція про консульські зносини. 24 квітня 1963 р. // Інформаційно-
довідковий бюлетень консульських зносин. — URL: zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=995_047

3. Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними 
організаціями універсального характеру. 14 березня 1975 р. // Інформаційно- 
довідковий бюлетень консульських зносин. — URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995 254

4. Закон України “Про дипломатичні ранги України” від 28 листопада 2002 року // 
Відомості Верховної Ради (ВВР). -  2003. -  №4.

5. Закон України “Про дипломатичну службу” від 07.06.2018 року. URL: 
https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2449-19#Text

6. Закон України “Про дію міжнародних договорів на території України” // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). -  1992. -№ 10

7. Закон України. “Про правонастугіництво України” // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР). -  1991. -№ 46

8. Консульський статус України від 2 квітня 1994 р. // Дипломатична і консульська 
служба. Збірник документів. / Уклала Кротюк С. Ф. -  К.: КнМУ, 2003. -  С.65-81.

9. Положення про Державний Протокол та Церемоніал України. Указ Президента 
України від 22 серпня 2002 р. // Законодавство України. — URL: 
zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=746%2F2002

10. Положення про дипломатичне представництво України за кордоном. //
Розпорядження Президента України. — URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg= 166%2F92-%F0%EF

11. Положення про Міністерство закордонних справ України затверджено Указом 
Президента України від 3 квітня 1999 року // Відомості Верховної ради (ВВР). -  
2003,-№14.

12. Про Положення про Міністерство закордонних справ України // Розпорядження 
Президента України. — URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/381/2011

Основна література
1. Головненко В., Матвієнко В. Дипломатична історія України (кінець 19- перша

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_048
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_048
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_254
https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2449-19%23Text
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/381/2011


чверть 20 ст. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2011. 
527 с.

2. Право зовнішніх зносин. Збірник документів / Упорядники: Ю. В. Алданов, І. М. 
Забара, В. І. Резніченко. К., 2017. 784 с

3. Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник. К.: Знання, 2019. 
398 с.

4. Тимошенко Н.Л. Ділова культура дипломата: навч.посіб./Н.Л. Тимошенко. -  К.: 
Знання, 2014. -  199 с.

5. Ткач Д. І. Дипломатичний протокол та етикет (із практичної роботи досвідченого 
дипломата). Наукові праці МАУП. 2016. Вигі. 49. С. 51-55. 
URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_49_9

6. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський 
(голова) та ін. К.: Знання України. 2004.

7. Український дипломатичний словник / За ред. М. 3. Мальського, ІО. М. Мороза. К.: 
Знанн., 2017. 495 с.

8. Чугаєнко Ю. О. Дипломатичний і міжнародний протокол та етикет: навчальний 
посібник. К.: Національна академія управління, 2018. 162 с.

Додаткова література
1. Бугар А. Наука та мистецтво дипломатичного протоколу. URL: 

file:///C:/Users/l/Downloads/zovsp 2013 10_17.pdf
2. Дипломатичний протокол та етикет: практикум / уклад. А. Д. Гулієв. К.: НАУ, 

2014.96 с.
3. Желєзко А. Історико-правові аспекти зародження та формування норм 

дипломатичного протоколу в системі міжнародних відносин. International scientific 
journal "Internauka." Series: "Juridical Sciences". URL: https://www.mter- 
nauka.com/uploads/public/15783951019255.pdf

4. Кальер Ф. О способах введения переговоров с государями / Пер. с франц. и 
коментар. Л.А.Сифуровой. -  М.: Гендальф, 2000 -  82 с.

5. Мамонтова Е. В. Державний протокол та церемоніал як символічний інструмент 
забезпечення процесу публічної комунікації: витоки, структура, нормативно- 
організаційні. засади: монографія / Е. В. Мамонтова. Одеса: Друкарський дім, 2011. 
479 с.

6. Мова дипломатичних документів: навч.посіб. / Т.І. Шинкаренко, А.Г. Гуменюк, 
0.10. Ковтун. - К., 2009 -112 с.

7. Петюр Р.К. Дипломатичний протокол як інструмент багатосторонньої дипломатії. 
URL: file:///C:/Users/l/Downloads/2646-9615-l-PB.pdf

8. Сагайдак 0.11., Сардачук П.Д. Дипломатичне представництво: організація і форми 
роботи. Навч.посіб. 2-ге вид. -  К.: Знання. -  2008. -  295 с.

9. Гкач Д.І. Дипломатичний протокол та етикет (із практичної роботи досвідченого
дипломата). URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/tkach-
0004.pdf

10. Чугаєнко Ю.О. Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та етикет. 
Навчальний посібник / Ю.О. Чугаєнко. -  К.: Національна академія управління, 
2011.-  164 с

11. Шайда О. Є. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посіб. Львів, 2013.
12. Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет. -  К., 2009.

Викладач______________________ \ _______________О.А. Прокопчук

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_49_9
file:///C:/Users/l/Downloads/zovsp
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