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ВСТУП 

 

Вивчення дисципліни «Діловий та дипломатичний протокол» передбачає 

набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з питань 

особливостей підготовки, проведенню прийомів згідно ділового та 

дипломатичного протоколів. 

Шлях до євроінтеграції, який обрала Україна в своєму розвитку, 

приводить нас до постійного спілкування та співпраці з представниками різних 

країн світу, різних культур і традицій. Цей шлях вимагає особливої уваги до 

правил поведінки й обов’язкового їх дотримання. 

Дипломатична діяльність з усіма її законами, правилами, умовностями, 

атрибутами, в тому числі діловий та дипломатичний протокол, перестали бути 

лише фаховими. Для зовнішньоекономічної діяльності у сфері готельного  і 

ресторанного бізнесу тією чи іншою мірою сьогодні залучені не лише 

дипломати та політики, а й мільйони людей, які часто не мають жодного 

відношення до дипломатії та державної служби. 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів навичок 

виконувати організаційні та управлінські функції в процесі діяльності закладів 

готельного і ресторанного господарств з дотриманням вимог ділового та 

дипломатичного протоколу, набуття навичок з розв’язання проблемних 

ситуацій в процесі ділового спілкування з представниками іноземних держав в 

готельно-ресторанному бізнесі, набуття навичок з забезпечення належного 

рівня якості послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу при 

обслуговуванні представників іноземних держав 

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка 

фахівців з таких питань: 

- загальні принципи сучасного дипломатичного та ділового протоколів; 

- організація і техніка ділового спілкування згідно протоколу; 

- планування та проведення ділових переговорів з зарубіжними 

партнерами; 
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- національні особливості спілкування при встановленні міжнародних 

зв’язків; 

- характеристика дипломатичних і міжнародних організацій за кордоном; 

- основні види та особливості дипломатичного спілкування; 

- організація та обслуговування ділових та офіційних прийомів. 
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1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи ділового та дипломатичного протоколу 
Тема 1. Предмет та задачі 
курсу «Діловий та 
дипломатичний протокол». 
Загальні поняття й 
історичні умови 
виникнення та 
використання термінології 

10 2 2 - 6 10 1 1 - 8 

Тема 2. Організація і 
техніка ділового 
спілкування згідно 
протоколу 

10 2 2 - 6 10 1 1 - 8 

Тема 3. Планування та 
проведення ділових візитів 
та переговорів з 
зарубіжними партнерами. 

10 2 2 - 6 10 1 1 - 8 

Тема 4. Національні 
особливості спілкування 
при встановленні 
міжнародних зв’язків 

12 2 4  6 10 1 1 - 8 

Тема 5. Характеристика 
дипломатичних і 
міжнародних організацій за 
кордоном 

10 2 2  6 11 2 1 - 8 

Разом за змістовним 
модулем 1 

52 10 12 - 30 51 6 5 - 40 

Змістовий модуль 2. Організація та проведення ділових та дипломатичних прийомів 
Тема 1. Основні види та 
особливості 
дипломатичного 
спілкування 

10 2 2 - 6 13 2 1 - 10 

Тема 2. Зовнішній вигляд 
дипломата і політика  

9 2 2 - 5 13 2 1 - 10 

Тема 3. Особливості 
обслуговування прийомів 
за протоколом 

19 4 4 - 11 13 2 1 - 10 

Разом за змістовним 
модулем 2 

38 8 8  22 39 6 3  30 

Всього годин 90 18 20 - 52 90 12 8 - 70 
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2. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 
 

Самостійна робота студентів є важливим елементом успішного засвоєння 

матеріалу дисципліни. Основне полягає в самостійної праці студентів з 

вітчизняною і закордонною літературою, нормативними актами у сфері 

ділового та дипломатичного протоколу. Самостійна робота є інструментом 

опанування навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних 

занять. Основними видами самостійній роботи студентів є: 

• Обов’язкове вивчення або закріплення матеріалу, отриманого під 

час лекцій; 

• Опрацювання та вивчення інформації з літератури, рекомендованої 

до вивчення; 

• Підготовка до практичних (семінарських) занять, дискусій, роботи, 

у групах, опитування, тестування. 

• Контрольна перевірка кожним студентом якості особистих знань за 

запитаннями для самостійного поглибленого вивчення та самоконтролю. 

Перелік питань для самостійного опрацювання наведено в табл. 2. 
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3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

МОДУЛЬ 1 

ЗМ 1.  ОСНОВИ ДІЛОВОГО ТА ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРОТОКОЛУ 

Тема 1.1. Предмет та задачі курсу «Діловий та дипломатичний 

протокол». Загальні поняття й історичні умови виникнення та 

використання термінології 

Студент при підготовці до заняття повинен знайти відповіді на наступні 

питання: 

1.Проаналізувати головні положення Віденської Конвенції 1961 року «Про 

дипломатичні відносини». 

2.Віденської Конвенція 1963року «Про консульські відносини». 

3.Розглянути історичні етапи становлення дипломатичного протоколу в 

Україні. 

4. Поняття дипломатичний протокол та діловий протокол. Походження 

термінів «протокол», «церемоніал» та «етикет» та їх суть. 

5.Законодавче та правове забезпечення дипломатичних відносин в Україні 

та світі. 

6.Принципи дипломатичного протоколу. 

7. Цілі, завдання і мета ділового та дипломатичного протоколу. 

8. Роль дипломатичного протоколу в міжнародних відносинах. 

 
Підготувати коротке письмове повідомлення або презентацію про історію 

формування дипломатичного протоколу та етикету. 

Тема 1.2.  
Організація і 

техніка ділового 
спілкування 

згідно 
протоколу. 

 

Студент при підготовці до заняття повинен 
знайти відповіді на наступні питання: 

1.Техніка проведення ділової розмови згідно 
проколу. 
2. Використання прийомів стимулювання 
фантазії, прямого підходу. 
3.Зміст питань, які використовуються при 
проведенні ділового спілкування. 
4. Характеристика методів, які 
використовуються для захисту своєї позиції. 

Література:  
[3,5 - 8, 14, 16, 

21, 22]. 



 

 9 

5. Тактика аргументування при проведенні 
ділового спілкування згідно ділового та 
дипломатичного протоколів. 
6. Правила реагування на некоректну поведінку 
співрозмовника. 
7. Правила запису ділової розмови згідно 
протоколу. 

Тема 1.3.  
Планування та 

проведення 
ділових візитів 
та переговорів з 

зарубіжними 
партнерами. 

Студент при підготовці до заняття повинен 
знайти відповіді на наступні питання: 

1.Місце та роль візитів на високому та 
найвищому рівнях в міждержавних відносинах. 
2.Класифікація візитів за складом учасників. 
Класифікація візитів відносно мети. Державний 
візит. Офіційний візит. Робочий візит. 
Неофіційний (приватний) візит. Візит проїздом. 
Візити на ювілейні свята або урочистості. 
3. Підготовка візиту.  
4.Програма візиту, її складові, особливості 
складання.  
5.Час проведення, вибір об’єктів для відвідання, 
склад офіційних осіб для супроводження 
делегації, вибір мови ведення переговорів та 
неофіційного спілкування під час візиту.  
6. Програма візиту дружини високого гостя. 
Особливі церемоніальні почесті.  
7.Схеми та правила розсадки в автомобілях. 
Кортеж. Деколор. Макети державних прапорів 
на головному автомобілі. 

Література:  
[3,5 - 8, 14, 16, 

21, 22]. 

Тема 1.4.  
Національні 
особливості 

спілкування при 
встановленні 
міжнародних 

зв’язків 

Студент при підготовці до заняття повинен 
знайти відповіді на наступні питання: 

1.Вплив національних особливостей спілкування 
на ефективність проведення міжнародних 
переговорів. 
2.Дипломатія у країнах Європи.  
3.Особливості англійської, французької, 
німецької та італійської дипломатії. Особливості 
дипломатії малих європейських країн.  
4.Особливості американської дипломатії. 
Дипломатія країн Латинської Америки. 

Література: 
[1,2,3 5, 6, 7, 
8, 12, 14, 15, 
21, 22]; 
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5.Національні особливості дипломатії країн Азії. 
6.Дипломатія арабських країн.  
7.Японська та китайська дипломатія. 
8.Особливості дипломатії Австралії.  
9.Особливості дипломатичного протоколу та 
церемоніалу України. 

Тема 1.5. 
Характеристика 
дипломатичних і 

міжнародних 
організацій за 

кордоном 

Студент при підготовці до заняття повинен 
знайти відповіді на наступні питання: 

1.Основні поняття про функції голів 
дипломатичних представництв, їх класифікація. 
2.Дипломатичні привілеї та імунітет дипломатів 
згідно Віденської конвенції. 
3.Розподіл міжнародних організацій на всесвітні 
та регіональні. 
4.Класифікація міжнародних організацій. 
5.Класифікація рішень, що приймають 
міжнародні організації, за вагомістю. 
6.Характеристика неурядових організацій та 
сфера їх діяльності. 

Література: 
[1,2,3 5, 6, 7, 
8, 12, 14, 15, 
21, 22]; 

 

Модуль 2 

ЗМ 2. Особливості організації дипломатичних прийомів 

Тема 2.1. 
Основні види та 

особливості 
дипломатичного 

спілкування  

Студент при підготовці до заняття повинен 
знайти відповіді на наступні питання: 

1.Офіційні протокольні форми 
відрекомендування та особливості проведення 
церемоній. 
2.Офіційні протокольні форми прощання. 
3.Протокольні вимоги до учасників офіційних 
процесій і церемоній. 
4.Порядок першості дипломатичних 
представництв згідно з Віденським 
протоколом. 
5.Особливості виконання правил 
дипломатичного протоколу при перевезенні 
членів делегацій. 
6.Вибір подарунків та правила дипломатичного 
протоколу при прийманні та врученні 
подарунків. 

Література: 
[1,2,3 5, 6, 7, 
8, 12, 14, 15, 
21, 22]; 
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Тема 2.2. 
Зовнішній 

вигляд 
дипломатичних 

осіб 

Студент при підготовці до заняття повинен 
знайти відповіді на наступні питання: 

1.Роль і значення одягу на дипломатичних 
прийняттях. Повсякденний одяг для чоловіка та 
жінки. Вечірній одяг. Святковий одяг. Зачіска, 
аксесуари, парфуми, макіяж.  
2.Правила етикету носіння коштовностей та 
ювелірних прикрас для чоловіків і жінок. Етикет 
носіння державних нагород, відзнак.  
3.Деякі особливості носіння фраку та смокінгу. 
4.Вибір одягу з урахуванням індивідуальних 
особливостей людини. Осанка та хода. Культура 
мови, гучність та темп. 

 

Тема 2.2. 
Особливості 

обслуговування 
прийомів за 
протоколом 

Студент при підготовці до заняття повинен 
знайти відповіді на наступні питання: 

1.Підготовка дипломатичного прийому. 
2.Складання списку запрошених.  
3.Складання та розсилка запрошень. 
4.Особливості запрошення на дипломатичні 
прийоми високого гостя. 
5. Особливі запрошення на прийом на честь 
високого гостя.  
6. Відповіді на запрошення.  
7. Вибір місця для дипломатичного прийому. 
8.Складання меню на дипломатичний прийом. 
9.Сервірування столу.  
10.Схеми та правила розсадки на дипломатичних 
прийомах залежно від класифікації. Кувертна 
картка.  
11.Зустріч та проводи гостей.  
12.Надсилання подяки господарям за прийом. 

Література: 
основна [2, 
5, 6, 7, 12, 
14, 15, 21, 

22]; 
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4.  ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ 
  

Змістовий модуль 1. 
Особливості дипломатичного та ділового протоколів 

 
1.Поняття та характеристика дипломатичного протоколу. 

2. Поняття та характеристика ділового протоколу 

3. Елементи дипломатичного та ділового протоколів в історії України 

4. Техніка використання прийомів стимулювання фантазії, прямого 

підходу 

5. Характеристика методів, які використовуються для захисту своєї 

позиції  

6. Протокольні правила розміщення за столом переговорів. 

7. Тактика аргументування при проведенні ділового спілкування згідно 

ділового та дипломатичного протоколів. 

8. Реакція на  некоректну поведінку при проведенні переговорів 

9. Правила запису ділової розмови згідно протоколу. 

10. Характеристика невербальних  засобів спілкування згідно 

дипломатичного та ділового протоколу 

11. Способи проведення переговорів. 

12. Характеристика прийомів позиційного торгу. 

13. Національні особливості спілкування з діловими партнерами з Австрії 

14. Національні особливості спілкування з діловими партнерами з 

Арабських країн. 

15. Національні особливості спілкування з діловими партнерами з 

Великобританії. 

16. Національні особливості спілкування з діловими партнерами з 

Німеччини. 

17. Національні особливості спілкування з діловими партнерами з Іспанії. 

18. Національні особливості спілкування з діловими партнерами з Італії 

19. Національні особливості спілкування з діловими партнерами з Китаю 

20. Національні особливості спілкування з діловими партнерами з Кореї. 
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21. Національні особливості спілкування з діловими партнерами з Швеції. 

22. Національні особливості спілкування з діловими партнерами з Японії. 

23. Національні особливості спілкування з діловими партнерами з 

Португалії 

24. Національні особливості спілкування з діловими партнерами з 

Словаччини. 

Змістовий модуль 2. 

Організація та проведення ділових та дипломатичних прийомів 

1. Дипломатичні привілеї та імунітети дипломатів згідно Віденської 

конвенції. 

2. Характеристика міжнародних інститутів та організацій. 

3. Характеристика та мета створення міжнародних організацій. 

4. Функції голів дипломатичних представництв. 

5. Характеристика видів листування 

6. Характеристика офіційних форм відрекомендування та особливості її 

проведення. 

7. Особливості виконання правил дипломатичного протоколу при 

перевезенні членів делегацій. 

8. Порядок розміщення членів міжнародних делегацій на транспорті. 

9. Правила дипломатичного протоколу при відвідуванні театру. 

10. Правила дипломатичного протоколу при врученні та прийманні 

подарунків. 

11. Види офіційних прийомів та особливості їх проведення. 

12. Правила складання списку гостей 

13. Відмінності офіційного та неофіційного прийомів. 

14. Титули голів дипломатичних представництв  та правила титулування 

членів королівських осіб, вищої знаті. 

15. Правила спілкування через перекладача та їх особливості 
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5. ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 

1. Суть поняття “дипломатія” та “дипломатична діяльність”,  “дипломат”. 

2. Суть поняття “дипломатичний протокол”, “ етикет”, “ церімоніал. 

3. Загальна характеристика та роль дипломатичного протоколу у сфері 

готельного і ресторанного бізнесу. 

4. Визначення і суть дипломатичних привілеїв та імунітетів. 

5. Призначення  і відкликання дипломатичного представника. Церемоніал  

вручення вірчих грамот. 

6. Визначення держав, встановлення дипломатичних відносин, 

застосування дипломатичного представництва та їх види. 

7.Дипломатичні прийоми.  

8. Робота дипломатів під час прийому.  

9. Підготовка дипломатичного прийому. 

10.Класифікація, місце та роль дипломатичних прийомів. 

11.Протокольні функції МЗС. 

12.Місце і роль візитів на вищому рівні. 

13.Класифікація візитів та особливості їх підготовки. 

14.Класифікація і роль особистих візитів у дипломатичній практиці.  

15.Підготовка та проведення візитів.  

16.Особливості складання програми візитів.  

17.Протокольне забезпечення візитів на вищому рівні.  

18.Символи суверенної держави та міжнародний етикет стосовно них. 

19.Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р.  

20.Віденський (1815 р.) та Аахенський (1818 р.) конгреси та їх значення 

для дипломатичного протоколу. 

21.Протокольні обов’язки співробітників дипломатичного 

представництва у зв’язку з візитами на вищому рівні. 

22.Участь дипломатичного корпусу в офіційних церемоніях. 

23.Протокольні обов’язки співробітників представництва у повсякденній 

службовій практиці.  
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24. Протокольна діяльність дипломатичного представництва.  

25.Дипломатичне старшинство. Класи і ранги дипломатичних 

працівників. 

26.Основні правила етикету. 

27.Дипломатичний етикет. Поведінка дипломата  в країні перебування.  

28.Одяг на дипломатичних прийомах. 

29.Професійні вимоги  та вимоги до особистих  якостей дипломата.  

30.Схема та правила розсаджування гостей на дипломатичних прийомах.  

31.Протокол прийому офіційних іноземних делегацій  в Україні. 

32.Протокольні реакції на траурні події. 

33.Дипломатичне листування.  

34.Документи зовнішнього дипломатичного листування. 

35.Основні вимоги до складання документів дипломатичного листування. 

36.Документи внутрішнього листування.  

37.Протокольні  подарунки. 

38.Національні свята та протокольна практика щодо них.  

39.Дипломатична бесіда. Запис бесіди.  

40.Міжнародна ввічливість.  

41.Етикет державної символіки. 

42.Особливості європейської дипломатії . 

43.Особливості англійської дипломатії. 

44.Особливості німецької дипломатії.  

45.Особливості французької дипломатії.  

46.Специфіка дипломатії малих європейських держав.  

47.Національні особливості китайської дипломатії.  

48.Особливості дипломатії Азіатсько-Тихоокенського регіону (Японія, 

Китай, Індія, Австралія).  

49.Дипломатія арабських країн. 

50.Особливості американської дипломатії. 

51.Дипломатичний протокол – політичний інструмент дипломатії.  
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52.Принципи дипломатичного протоколу. 

53.Історичні етапи становлення  дипломатичного протоколу. 

54.Офіційні контакти дипломатів. 

55.Специфіка ділового спілкування. етики та норм дипломатичного 

протоколу в зарубіжних країнах.  

56.Візитні картки дипломатів та їх застосування. 

57. Особливості зовнішнього вигляду дипломата. 

58. Особливості обслуговування дипломатичних прийомів. 
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6. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів - поточне 

оцінювання знань студентів виконується під час проведення семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є: 

• активність та результативність роботи студента протягом семестру 

над вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять; 

• виконання індивідуальне навчально-дослідного завдання; 

• виконання проміжного контролю; 

• підготовка доповідей на семінарські заняття. 

При оцінюванні практичних завдань увага приділяється також їх якості та 

самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з 

графіком навчального процесу). Якщо якась вимога не буде виконана, то оцінка 

знижується. 

Оцінювання знань студентів проводиться за 4 бальною шкалою (відмінно, 

добре, задовільно, незадовільно): 

1. Для одержання оцінки 5 (відмінно) студент повинен: 

• укластися у встановлений термін підготовки відповіді; 

• викладати теоретичний матеріал чітко, коротко, пов'язано й 

обґрунтовано; 

• уміти оперативно розібратися в запропонованій ситуації, грамотно 

оцінити її й обґрунтувати ухвалене рішення;  

• упевнено відповідати на запитання викладача й без зауважень з 

його боку; 

2. Для одержання оцінки 4 (добре) студент повинен: 

• укластися у встановлений термін підготовки відповіді; 

• викладати теоретичний матеріал обґрунтовано й складно; 
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• не утрудняться у виборі рішення при аналізі запропонованої 

ситуації; 

• уміти обґрунтувати ухвалене рішення; 

• добре відповідати на запитання викладача. 

3. Для одержання оцінки 3 (задовільно) студент повинен: 

• викладати теоретичний матеріал у доступній для розуміння формі; 

розібратися в запропонованій ситуації та розробити пропозиції по її 

рішенню; 

• позитивно відповідати на запитання екзаменатора; 

• допускаються недостатньо впевнені та чіткі відповіді, але вони 

повинні бути правильні. 

4. Оцінку 2 (незадовільно) одержують студент, відповіді яких можуть 

бути оцінені нижче вимог, сформульованих у п.3. 

Оцінка знання матеріалу, оцінюється за 4-ри бальною системою та згідно 

з „Методикою переведення показників успішності знань студентів” 

перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 3). 

 
Таблиця 3 - Шкала перерахунку оцінок результатів контролю знань 

студентів 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В 

добре  
74-81 С 
64-73 D 

задовільно  
60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
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