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«ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ  

ТА ЕТИКЕТ» 

 

Спеціальність: 292 Міжнародні 

економічні відносин 

 

Рівень вищої освіти Перший  (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Курс передбачає ґрунтовне вивчення нормативно-правових засад 

дипломатичної діяльності, зарубіжного і вітчизняного досвіду, 

сучасних наукових розробок щодо ефективності провадження 

дипломатичних та консульських зносин. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з основними 

поняттями, категоріями та принципами, на яких будується сучасний 

дипломатичний протокол та етикет. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Програма курсу передбачає вивчення сукупності ефективних прийомів 

і методів у підготовці і веденні переговорів, підписанні нормативно-

правових документів міжнародного характеру, організації і проведенні 

та протокольному забезпеченні офіційних візитів, міжнародних 

зустрічей тощо. Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівця у галузі 

міжнародних відносин. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Знаннями і вміннями набутими в процесі вивчення навчальної 

дисципліни можна користуватися фахівцям у галузі міжнародних 

відносин при організації дипломатичних зустрічей різного рівня, 

виконанні дипломатичних місій і веденні переговорів. Знання 

специфіки сучасного дипломатичного протоколу та етикету є 

незамінними у роботі дипломата. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Теоретичні основи дипломатичного 

протоколу, дипломатичних відносин у контексті міжнародної 

протокольної практики. 

Тема 1. Дипломатія. Дипломатичний протокол як фактор зміцнення 

міждержавного взаєморозуміння.  

Тема 2. Основні напрямки, цілі і функції дипломатичної служби і роль 

дипломатичного протоколу та етикету у їх здійсненні. Міжнародний 

етикет державних символів.  

Тема 3. Державні органи зовнішніх зносин. Україна і дипломатичний 

протокол.  

Тема 4. Дипломатичний протокол у підготовці і застосуванні 

дипломатичної документації.  

Тема 5. Класифікація дипломатичної документації. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІ. Норми ввічливості в міжнародних 

відносинах. Практика організації роботи міжнародних організацій, 

конференцій, дипломатичних прийомів.  

Тема 6. Підготовка та організація державних візитів.  

Тема 7. Дипломатичне листування, візити, бесіди дипломатів.  

Тема 8. Дипломатичні прийоми.  



Тема 9. Норми міжнародної ввічливості в міжнародних стосунках. 

 Тема 10. Дипломатичний протокол в міжнародних організаціях та 

конференціях 

Види занять:лекції, практичні заняття, самостійні роботи, модульні 

роботи, проектні роботи. 

Методи навчання: дискусії, опитування, тести, мозкова атака, 

підготовка есе, презентації, підготовка проектів, робота в міні-групах. 

Пререквізити Базові знання з навчальних дисциплін: «Історія міжнародних відносин», 

«Міжнародні відносини та світова політика». 

Пореквізити Знання з навчальної дисципліни можуть бути використані при 

підготовці випускної кваліфікаційної роботи. 
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Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус) 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра сходознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ЛУКАШЕНКО АЛІСА ІВАНІВНА 

Науковий ступінь: доктор історичних наук 

Посада: професор 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

Тел.:  093 711 15 87 

E-mail: al.lukaschenko@gmail.com  

Робоче місце: 
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