
Назва дисципліни «Дипломатичний протокол та етикет»  

Інформація про факультети (навчально-

наукові інститути) і курси навчання, 

студентам яких пропонується навчати 

цю дисципліну 

Дисципліна може викладатися на 

факультеті міжнародних економічних  

відносин і туристичного бізнесу для 

студентів-бакалаврів 4 курсу навчання за 

спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації і регіональні студії» 

Контактні дані розробників робочої  

програми навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Д.і.н., проф. Станчев Михайло Георгійович 
(61022, м. Харків, Майдан Свободи, 6,  
Північний корпус, 3 поверх, каб. 366-а, тел. + 
38 (057) 7075306, електронна адреса 
кафедри:turbiz@karazin.ua  
 

Попередні умови для вивчення 

дисципліни 

Вивченню дисципліни сприятиме попереднє 
засвоєння знань і набуття навичок з іноземної 
(англійської) мови, всесвітньої історії, теорії та 
історії міжнародних відносин, країнознавства, 
дипломатичної та консульської служби 

Опис Мета – Курс  передбачає вивчення основ  
дипломатичного протоколу та етикету, 
загально прийнятих  міжнародних норм, 
озайомлення з традиціями дипломатичного 
етикету країн Європи, Азії та Америки,  правил 
і традицій в Україні.  Цей  курс є складовою 
частиною комплексу міжнародних дисциплин, 
що вивчається на кафедрі: історії міжнародних 
відносин, європейської інтеграції, 
країнознавства 
Очікувані результати навчання: 
Знати: викладений матеріал усіх тем курсу, 
головні системні положення щодо 
дипломатичного протоколу та етикету, основні 
форми офіційних візитів і дипломатичних 
прийомів й вимоги щодо їх організації; 
загальноприйняті норми міжнародної 
ввічливості. 
Вміти: самостійно опрацьовувати навчальну та 
спеціальну літературу з дипломатичної 
практики, втілювати в життя  отриманні 
знання. 
Теми аудиторних занять та самостійної 
роботи: 
      Тема 1. Дипломатичний протокол та етикет: 
системні положення;  
Тема 2.  Система протокольної служби в  
України.   
Тема 3. Протокол візитів на вищому 
державному рівні. 
      Тема 4. Дипломатичні прийоми, їх 
призначення та організація проведення. 
Тема 5.  Протокольні функції дипломатичного 
представництва; 
      Тема 6. Дипломатичний етикет 



       Тема 7. Специфіка етики та норм 
дипломатичного протоколу в зарубіжних 
країнах; 
Тема 8.   Дипломатичний протокол в ООН і на 
міжнародних конференціях.  
 Самостійна робота: 
Самостійно опрацювати джерела: Віденській 
регламент 1815 р. (Положение относительно 
дипломатических агентов. Приложение к 
Заключительному акту Венского конгресса 
1815 г.); Аахенській протокол 1818 р.; 
Конвенція « Про привілеї та імунітети 
Об’єднаних націй» (1946); Конвенція « Про 
привілеї та імунітети спеціалізованих установ 
ООН» (1947); Віденська конвенція «Про 
дипломатичні зносини» (1961); Віденська 
конвенція «Про консульські зносини» (1963); 
Конвенція ООН «Про спеціальні місії» (1969); 
Венская конвенция о представительстве 
государств в их отношениях с 
международными организациями 
универсального характера (1975).   

  Методи контролю 
Підсумковий семестровий контроль 
здійснюється під час проведення заліку. 
Загальна кількість балів за успішне виконання 
залікових  завдань – 40.  
Час  виконання – до 80 хвилин 
Зміст  білета й оцінювання відповідей під час 
залікуі: 
Теоретичне питання – 10 балів  
Творче питання – 15 балів 
Тести – 15 балів (6 тестових завдань х 2,5 бали) 
За бажанням студент має можливість обрати 
тестову форму екзаменаційного білета (білет 
містить 20 тестових завдань, студент одержує 
2 бали за кожну вірну відповідь)  У разі 
використання заборонених джерел на 
екзамені студент на вимогу викладача 
залишає аудиторію та одержує загальну 
нульову оцінку (0). 
 

 Мова викладання: українська 

 


