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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 Участь країн світу у міжнародному спілкуванні вимагає дотримання 

певних загальновизнаних правил, традицій і умовностей, сукупність яких 

називається дипломатичним протоколом. Дипломатичний церемоніал – 

важливий інструмент дипломатії, який має провідне значення для успішної  

зовнішньополітичної діяльності. Дипломатичний церемоніал у тій чи іншій 

формі охоплює всі сторони міждержавної співпраці, починаючи від 

визначення нових держав і урядів, до порядку розміщення в автомобілях під 

час візитів іноземних делегацій. Дотримання протокольних норм дозволяє 

створити атмосферу партнерства, співпраці під час візитів, самітів, 

міжнародних конференцій, сприяє переговорному процесові, забезпечує 

ефективність міждержавних стосунків. Протокольна служба грає помітну 

роль у справі організаційно-протокольного забезпечення міждержавних 

контрактів. На протокольну службу зовнішньополітичного відомства 

покладена також функція здійснення поточного контролю за дотриманням 

загальновизнаних правил і норм міжнародної ввічливості, зокрема щодо 

надання дипломатичних привілеїв та імунітетів. 

 Мета дисципліни «Дипломатичний церемоніал» - ознайомити студентів 

з порядком встановлення дипломатичних відносин, початку і завершення 

місії дипломатичних представників; порядок встановлення консульських 

відносин, початку і завершенню консульської місії; порядок дотримання 

державного, службового і протокольного старшинства; організаційно-

протокольне забезпечення візитів офіційних іноземних делегацій; офіційне й 

дипломатичне листування; державні церемонії; етикет державної символіки; 

офіційні та неофіційні прийоми; привілеї та імунітети дипломатів; 

реагування на урочисті, святкові, траурні події в інших державах; протокол 

багатосторонньої дипломатії; дипломатичний етикет. 

    Завдання курсу «Дипломатичний церемоніал»: формування у студентів 

практичних навичок і вмінь ведення переговорів, ділового листування, 
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правил дипломатичного етикету та протоколу та  інших завдань у межах 

професійного забезпечення діяльності органів державної влади у реалізації 

зовнішньополітичних інтересів держави;  вивчення вітчизняного та 

зарубіжного досвіду організації і функціонування дипломатичної служби. 

Оцінка знань студентів здійснюється за результатами поточного та 

підсумкового контролю. Поточний та підсумковий контроль здійснюється в 

кредитно-модульній системі. Форми поточного контролю: експрес 

опитування на лекціях, тестування, рубіжні перевірочні роботи, контрольний 

захід. Оцінка знань та вмінь студента базується на сумі отриманих балів: 

на лекційному занятті; 

на семінарському занятті; 

під час індивідуальної роботи з викладачем. 

Активна участь під час обговорення матеріалу на лекційному занятті надає 

студенту можливість отримати 1 бал за кожну лекцію. 

Контроль під час семінарського (практичного) заняття може бути 

реалізованим у формі тестування, роботи над індивідуальним завданням, 

участі студента в обговореннях програмних питань, виступу з доповіддю. 

Сума балів, отриманих в ході одного семінарського (практичного) заняття, не 

може перевищувати 5 балів за заняття. 

Форма семестрового (підсумкового) контролю – залік/іспит. 
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ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
 дисципліни  

“ДИПЛОМАТИЧНИЙ ЦЕРЕМОНІАЛ”   
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Назва змістового модуля і теми 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

9. 

Змістовий модуль I. Виникнення та розвиток 
дипломатичного церемоніалу.  

Поняття дипломатичного церемоніал. Історія формування 
дипломатичного церемоніалу. 

Діяльність дипломатичних працівників та вищих 
посадових осіб в форматі дипломатично церемоніалу. 

Місце та роль дипломатичних візитів та бесід. 

Основні вимоги та завдання до дипломатичного 
листування . 

Дипломатичні прийоми, як основний вид дипломатичного 
спілкування. Основні норми дипломатичного церемоніалу. 

Візити вищих державних діячів та їх протокольно-
організаційне забезпечення. 

Протокольні вимоги щодо символіки державного 
суверенітету та участь дипломатичних працівників в 
окремих подіях. 

Змістовий модуль II. Церемоніал багатосторонньої 
дипломатії.  

Норми дипломатичного церемоніалу в залежності від 
регіону світу. 

Формування іміджу дипломата, політика згідно з нормами 
дипломатичного церемоніалу. 

Разом годин: 54 
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Зміст 
дисципліни 

«ДИПЛОМАТИЧНИЙ ЦЕРЕМОНІАЛ» 

 

Вступ.  “Дипломатичний церемоніал” —  дисципліна,  що вивчає засади,  

принципи і структуру дипломатичної і консульської служби,досвід провідних 

країн світу у роботі зазначених підрозділів системи міжнародного 

спілкування.     Завдання дисципліни—  розвиток у студентів практичних 

навичок і вмінь ведення переговорів, ділового листування, правил 

дипломатичного етикету та протоколу та  інших завдань у межах 

професійного забезпечення діяльності органів державної влади у реалізації 

зовнішньополітичних інтересів держави;  вивчення вітчизняного та 

зарубіжного досвіду організації і функціонування дипломатичної служби. 

 

Змістовий модуль I. Виникнення та розвиток дипломатичного 
церемоніалу 

Тема 1. Поняття дипломатичного церемоніалу. Історія формування 
дипломатичного церемоніалу 

 Предмет, принципи, значення дипломатичного церемоніалу. Поняття 

дипломатичного церемоніалу. Поняття дипломатичного етикету. Історія 

виникнення дипломатичного протоколу. Джерела правил і норм 

дипломатичного протоколу. Складові дипломатичного протоколу. Норми 

дипломатичного протоколу. Міжнародно-правові акти дотримання 

дипломатичного протоколу.  Дипломатичний протокол, як політичний 

інструмент. 

                           Література [9; 10; 15; 27; 42; 44–48; 50; 56–59]  

     

Тема 2. Діяльність дипломатичних працівників в форматі дипломатично 
церемоніалу 
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    Дипломатичний корпус. Дуаєн. Дипломатичний список. Старшинство в 

дипломатичному корпусі. Зносини дипломатичних представництв із 

зовнішньополітичними відомствами та урядовими установами країни 

перебування. Протокольні особливості процедури акредитації нового посла в 

країні перебування та завершення його місії. Дипломатичні привілеї та 

імунітети. 

                                         Література [30; 56–59; 64; 74; 75]  

 

    Тема 3.  Місце та роль дипломатичних візитів та бесід 

    Дипломатичні візити, їх місце в дипломатичній практиці. Протокольні 

візити, або візити ввічливості. Деякі особливості етикету дипломатичних 

візитів. Особисті бесіди дипломатів. Запис бесіди. Етикет дипломатичної 

бесіди. Невербальні засоби спілкування. Особливості титулування 

співрозмовників під час дипломатичних контактів. Візитна картка при 

дипломатичних контактах. 

Література [4; 5; 9; 10; 15; 16; 30]            

 

Тема 4. Основні вимоги та завдання до дипломатичного листування  

    Поняття дипломатичної мови та дипломатичного листування. Протокольні 

вимоги до документів дипломатичного листування. Вербальна нота в 

дипломатичному листуванні. Особисті або підписні ноти. «Напівофіційне» і 

«приватне» листування. Документи, які не містять протокольних мовних 

формул. Односторонні та багатосторонні позиційні документи. 

                                 Література [27–29; 37–42; 51–55; 60–63]      
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    Тема 5.  Дипломатичні прийоми, як основний вид дипломатичного 
спілкування. Основні норми дипломатичного церемоніалу 

    Роль дипломатичних прийомів у дипломатичній практиці. Види 

дипломатичних прийомів та їхня протокольна характеристика. Особливості 

підготовки дипломатичних прийомів. Протокольні аспекти проведення 

дипломатичних прийомів. Деякі правила застольного етикету. 

                                 Література [27–29; 37–42; 51–55; 60–63]  

 

    Тема 6.  Візити вищих державних діячів та їх протокольно-
організаційне забезпечення 

      Місце і значення візитів на високому та найвищому рівнях у міжнародних 

відносинах. Класифікація візитів на високому та найвищому рівнях. 

Підготовка візитів. Програма візитів. Протокольні й церемоніальні питання 

прийому іноземних делегацій. Пам’ятні подарунки. 

                             Література [1; 2; 5; 18; 23; 35; 42; 55; 62; 63]   

 

Тема 7. Протокольні вимоги щодо символіки державного суверенітету та 
участь дипломатичних працівників в окремих подіях 

 Державні символи країн. Етикет державного прапора. Протокольні 

норми використання іноземного державного прапора. Державна символіка 

України та протокольні норми її використання. Державні символи 

Президента України. Державні нагороди в Україні та протокольні норми їх 

вручення. Протокольне реагування на святкові та урочисті події в іноземній 

державі. Висловлення співчуття у зв’язку із траурними подіями в іноземній 

державі.     

                                            Література [29; 37–42; 51–55]  
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 Змістовий модуль II. Церемоніал багатосторонньої дипломатії 

Тема 8. Норми дипломатичного церемоніалу в залежності від регіону 
світу 

Особливості соціокультурного церемоніалу США, Латинської Америки, 

країн Європи, Африки, Азії, Далекого та Близького Сходу.  Протокольні 

питання в діяльності міжнародних конференцій. Протокол міжнародних 

організацій. Порядок старшинства в міжнародних організаціях. Протокол 

прапора ООН. Привілеї та імунітети міжнародних організацій. Протокольні 

питання в діяльності міжнародних посадових осіб.      

                                 Література [27–29; 37–42; 51–55; 60–63]  

Тема 9. Формування іміджу дипломата, політика згідно з нормами 

дипломатичного церемоніалу 

 Зовнішній вигляд дипломата, політика, ділової людини. Етикет 

телефонної розмови. Етикет вручення і прийняття подарунків. Правила 

вітань, представлень за нормами дипломатичного етикету. Етикет 

відвідування театру, академічного концерту, опери. 

                                 Література [2; 16; 19; 27–29; 37–42; 51–55; 60–63]  

 

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

1. Предмет, принципи, значення дипломатичного церемоніалу.  

2. Поняття дипломатичного етикету.  

3. Історія виникнення дипломатичного церемоніалу.  

4. Зносини дипломатичних представництв із зовнішньополітичними 

відомствами та урядовими установами країни перебування.  

5. Протокольні особливості процедури акредитації нового посла в країні 

перебування та завершення його місії.  

6. Дипломатичні привілеї та імунітети. 
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7. Дипломатичні візити, їх місце в дипломатичній практиці.  

8. Особливості титулування співрозмовників під час дипломатичних 

контактів.  

9. Протокольні вимоги до документів дипломатичного листування.  

10. Роль дипломатичних прийомів у дипломатичній практиці.  

11. Державні символи країн.  

12. Державна символіка України та протокольні норми її використання. 

Державні символи Президента України. Державні нагороди в Україні 

та протокольні норми їх вручення.  

13. Протокольне реагування на святкові та урочисті події в іноземній 

державі. Висловлення співчуття у зв’язку із траурними подіями в 

іноземній державі.     

14. Протокольні питання в діяльності міжнародних конференцій.  

15. Протокол міжнародних організацій.  

16. Порядок старшинства в міжнародних організаціях.  

17. Протокольні питання в діяльності міжнародних посадових осіб.      

18. Зовнішній вигляд дипломата, політика, ділової людини.  

19. Етикет телефонної розмови.  

20. Поняття дипломатичної мови. 

21.  Види дипломатичного листування. 

22.   Зміст поняття та написання особистих нот. 

23.  Поняття посилання та його оформлення. 

24.  Види та оформлення телеграм. 

25.  Оформлення напівофіційного листа. 

26.  Поняття та оформлення листівки. 

27.  Поняття та оформлення пам’ятної записки. 

28.  Зміст поняття меморандум та оформлення. 

29.  Види заяв. 

30.  Види та написання декларацій, комюніке. 
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                 ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

1. Предмет, принципи, значення дипломатичного церемоніалу.  

2. Поняття дипломатичного церемоніалу.  

3. Поняття дипломатичного етикету.  

4. Історія виникнення дипломатичного церемоніалу.  

5. Джерела правил і норм дипломатичного церемоніалу.  

6. Складові дипломатичного церемоніалу.  

7. Норми дипломатичного церемоніалу.  

8. Міжнародно-правові акти дотримання дипломатичного церемоніалу.   

9. Дипломатичний протокол, як політичний інструмент. 

10. Дипломатичний корпусу. Дуаєн.  

11. Дипломатичний список.  

12. Старшинство в дипломатичному корпусі.  

13. Зносини дипломатичних представництв із зовнішньополітичними 

відомствами та урядовими установами країни перебування.  

14. Протокольні особливості процедури акредитації нового посла в країні 

перебування та завершення його місії.  

15. Дипломатичні привілеї та імунітети. 

16. Дипломатичні візити, їх місце в дипломатичній практиці.  

17. Протокольні візити, або візити ввічливості.  

18. Деякі особливості етикету дипломатичних візитів.  

19. Особисті бесіди дипломатів. Запис бесіди. Етикет дипломатичної 

бесіди.  

20. Невербальні засоби спілкування.  

21. Особливості титулування співрозмовників під час дипломатичних 

контактів.  

22. Візитна картка при дипломатичних контактах. 

23. Поняття дипломатичної мови та дипломатичного листування.  

24. Протокольні вимоги до документів дипломатичного листування.  

25. Вербальна нота в дипломатичному листуванні.  
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26. Особисті або підписні ноти. «Напівофіційне» і «приватне» листування. 

27. Документи, які не містять протокольних мовних формул. Односторонні 

та багатосторонні позиційні документи. 

28. Роль дипломатичних прийомів у дипломатичній практиці.  

29. Види дипломатичних прийомів та їхня протокольна характеристика.  

30. Особливості підготовки дипломатичних прийомів. Протокольні 

аспекти проведення дипломатичних прийомів.  

31. Місце і значення візитів на високому та найвищому рівнях у 

міжнародних відносинах.  

32. Класифікація візитів на високому та найвищому рівнях. Підготовка 

візитів. Програма візитів.  

33. Протокольні й церемоніальні питання прийому іноземних делегацій. 

Пам’ятні подарунки. 

34. Державні символи країн.  

35. Етикет державного прапора. Протокольні норми використання 

іноземного державного прапора.  

36. Державна символіка України та протокольні норми її використання. 

Державні символи Президента України. Державні нагороди в Україні 

та протокольні норми їх вручення.  

37. Протокольне реагування на святкові та урочисті події в іноземній 

державі. Висловлення співчуття у зв’язку із траурними подіями в 

іноземній державі.     

38. Протокольні питання в діяльності міжнародних конференцій.  

39. Протокол міжнародних організацій.  

40. Порядок старшинства в міжнародних організаціях.  

41. Протокол прапора ООН. Привілеї та імунітети міжнародних 

організацій.  

42. Протокольні питання в діяльності міжнародних посадових осіб.      

43. Зовнішній вигляд дипломата, політика, ділової людини.  

44. Етикет телефонної розмови.  
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45. Етикет вручення і прийняття подарунків. Правила вітань, представлень 

за нормами дипломатичного етикету.  

46. Етикет відвідування театру, академічного концерту, опери. 

47.  Поняття дипломатичної мови. 

48.  Види дипломатичного листування. 

49.  Поняття та оформлення дипломатичного листування. 

50.  Поняття та оформлення вербальної ноти. 

51.  Поняття нотифікація. 

52.  Зміст поняття та написання особистих нот. 

53.  Поняття посилання та його оформлення. 

54.  Види та оформлення телеграм. 

55.  Оформлення напівофіційного листа. 

56.  Поняття та оформлення листівки. 

57.  Поняття та оформлення пам’ятної записки. 

58.  Зміст поняття меморандум та оформлення. 

59.  Види заяв. 

60.  Види та написання декларацій, комюніке. 
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