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Назва курсу 
Дипломатичний етикет юриста-міжнародника 

Адреса викладання курсу 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 308 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена дисципліна Факультет міжнародних відносин, кафедра міжнародного права 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 29 Міжнародні відносини 

293 Міжнародне право 

Викладач Репецький Василь Миколайович, кандидат юридичних наук, професор кафедри міжнародного права 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

vasyl.repetskyi@lnu.edu.ua 

тел. (032)-239- 47-10 (кафедра міжнародного права) 

Консультації по дисципліні 

відбуваються 

Щочетверга: 13.30-15.30 год. (кафедра міжнародного права, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 309 ) 

Сторінка дисципліни https://intrel.lnu.edu.ua 

mailto:vasyl.repetskyi@lnu.edu.ua
https://intrel.lnu.edu.ua/
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Інформація про дисципліну Дисципліна «Дипломатичний етикет юриста-міжнародника») є нормативною дисципліною зі 

спеціальності 293 «Міжнародне право» для освітньої програми «Міжнародне право», яка викладається у 1 

семестрі (магістратури) в обсязі 4 кредити ECTS 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Дипломатичний етикет юриста-міжнародника» покликана надати 

здобувачам вищої освіти (магістрам) поглиблені знання з питань дипломатичного етикету та протоколу, 

дипломатичного стилю роботи юриста-міжнародника, особливостей дипломатичних контактів та 

дипломатичних візитів. Важливе місце у програмі курсу займають питання розуміння вимог, що 

пред’являються до дипломатичних документів та дипломатичної мови. Курс забезпечує теоретичні та 

практичні навички (у вигляді ділової гри) щодо застосування дипломатичного етикету та протоколу в 

зарубіжних державах. 

Мета дисципліни Оволодіння комплексною системою знань про особливості застосування дипломатичного 

протоколу та етикету у дипломатичній та консульській діяльності; з’ясування спільного та відмінного у 

дипломатичній практиці різних держав щодо впливу культури, політики, економіки, історії держав на 

прояви дипломатичного протоколу та етикету в їх зовнішньополітичній діяльності. 

Література для вивчення 

дисципліни 

1. Зленко А. Зовнішня політика України: від романтизму до прагматизму: виступи, промови, 

інтерв’ю, статті. – К., 2001. 

2. Кулик О., Сардарчук П. Елементи дипломатичного протоколу і дипломатичної практики в 

історії України. – Л., 2000. 

3. Нариси з історії дипломатії України / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Альтернатива, 2001. 

4. Резніченко В.І., Михно І.Л. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового 

протоколу та етикету. – К., 2003. 

5. Руденко Г.М. Основи дипломатичного протоколу. – К., 1996. 

6. Улищенко О.Н. Этикет. – К., 1998. 
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7. Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет. – К., 2009. 

8. Про дипломатичну службу: Закон України від 07.06.2018 р. // Голос України. – 19.06.2018. – 

№ 111. 

9. Положення про Міністерство закордонних справ від 06.04.2011 р. № 381/2011 // Офіційний 

вісник України. – 2016. – № 13. – Ст. 1195. 

10. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 01.07.2010 р. // Відомості 

Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 527. 

11. Гуменюк А. Амплітуда поклону. Особливості японського ділового спілкування // Політика і 

час. – 2003. – № 3. – С. 74. 

12. Дж.Вуд, Жан Серре Дипломатический церемониал и протокол. – М.: Прогресс, 1974. – С. 

121-206.  

13. Сагайдак О.П., Олійник В.М. Принцип міжнародної ввічливості в дипломатичному 

протоколі. – Львів, 2001. 

14. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет. – Підручник. – Львів: Логос, 2018. – С. 

153-207. 

15. Улищенко О.Н. Секреты хороших манер и поведения. – Харьков, 1995. – 399 с. 

16. Тимошенко Н.Л. На найвищому рівні в повсякденному житті: деякі особливості офіційного 

дипломатичного протоколу // Політика і час. - 2001. - № 2. - С. 76-80. 

17. Кузьма В.Ю., Репецький В.М. Дипломатичний і консульський захист фізичних осіб за 

кордоном. /Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2021. -0.5 др.арк. 

18. Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право. Підручник. –Київ, Вид-во «Знання», 

2006. 

19. Репецький В.М. Договірно-правове регулювання двосторонніх консульських 

відносин./Міжнародне право у світі динамічних змін: контури майбутнього правопорядку/Наук.ред. 
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В.Репецький, І.Земан, В.Гутник. – Львів, 2021. – С. 91-105. 

20. Goebel G. Kinder oder Karriere. – Fr/am. M. - 1997. 

21. Muller U., Scheideman Chr. Gewandt, gesicht und abgesant. Frauen im diplomatischen Dinst. – 

Munchen, 2000. 

22. Pietkiewicz E Protokol dyplomatyczny. – W, 1998.  

Обсяг курсу 4 кредити ЄКТС ( 120 год.) 

Денна форма навчання: лекції - 16 год., семінарські заняття - 16 год., самостійна робота - 88 год. 

Заочна форма навчання: лекції – 6 год., семінарські заняття – 6 год., самостійна робота – 108 год. 
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Результати навчання Після завершення курсу студент повинен: 

Засвоїти (знати):  
Особливості та значення дипломатичного церемоніалу та протоколу в роботі юриста-міжнародника; 

практику застосування дипломатичного етикету у державах, з якими Україна знаходиться у 

дипломатичних відносинах; важливість старшинства у двохсторонніх і багатосторонніх дипломатичних 

контактах; культурні та правові традиції у дипломатичних зносинах та їх закріплення у національному 

законодавстві. 

Вміти:  

Орієнтуватися в особливостях прояву дипломатичного етикету в діях посадових осіб різного рангу, як 

провідних держав світу, так і інших держав; надавати правильні рекомендації щодо підготовки 

відправлення відповідних делегацій в різні країни; правильно тлумачити роль і значення неправових норм 

у дипломатичних контактах. 

Програмні результати навчання за ОП: 

ПРН 5. Виокремлювати в подіях і фактах міжнародного правового життя закономірності, аналізувати їх та 

визначати пов’язані з ними майбутні ризики 

ПРН 8. На основі знань з міжнародного публічного, приватного права та права ЄС приймати обґрунтовані 

рішення та усвідомлювати їхні наслідки для різних суб’єктів національного і міжнародного права. 

ПРН 12. Демонструвати навички комунікацій з представниками різних видів правничої діяльності на 

національному і міжнародному рівнях, а також організовувати та вести переговори. 

ПРН 14. Підтримувати належний рівень знань, оволодівати новими знаннями впродовж життя, 

підвищувати рівень власної кваліфікації. 

ПРН. 15. Доносити власні знання, висновки та аргументи до фахівців і нефахівців. 

 

Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого розуміння тем 
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Теми Тема 1. Поняття, сутність і значення протоколу та етикету в дипломатичній практиці 

Тема 2. Дипломатичний протокол і правила ввічливості 

Тема 3. Привілеї, імунітети, дипломатичний протокол та етика дипломатичного персоналу 

Тема 4. Дипломатичний стиль роботи юриста-міжнародника 

Тема 5. Дипломатичні контакти та дипломатичні бесіди 

Тема 6. Дипломатичні візити 

Тема 7. Одяг в дипломатичній практиці 

Тема 8. Особливості прояву дипломатичного протоколу та етикету в зарубіжних державах 

Підсумковий контроль, 

форма 

Іспит в усній формі 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з міжнародного публічного права, 

дипломатичного і консульського права, історії міжнародного права, достатніх для сприйняття 

категоріального апарату курсу, розуміння джерел. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, спільні розробки і т. д.), проектно-

орієнтоване навчання, дискусія 

 

Необхідне обладнання Проектор для відтворення презентацій. 
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Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за залік нараховуються за результатами поточної 

успішності. 

 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• семінарські заняття – 50%; 

• усний іспит 50%. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових робіт (вирішення кейсів). Академічна 

доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідування занять є 

важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку 

студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде 

надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються 

до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та 

бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 

активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в 

цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. 

ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
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Навчальний план 

(очна форма навчання) 

 Тема Лекції (год) Семінари 

(год) 

Самостійн

а робота 

(год) 

1 Поняття, сутність і значення протоколу та етикету в 

дипломатичній практиці 

2 2 10 

2 Дипломатичний протокол і правила ввічливості 2 2 10 

3 Привілеї, імунітети, дипломатичний протокол та 

етика дипломатичного персоналу 

2 2 10 

4 Дипломатичний стиль роботи юриста-міжнародника 2 2 10 

5 Дипломатичні контакти та дипломатичні бесіди 2 2 10 

6 Дипломатичні візити 2 2 10 

7 Одяг в дипломатичній практиці 2  10 

8 Особливості прояву дипломатичного протоколу та 

етикету в зарубіжних державах 

2 4 18 
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Навчальний план 

(заочна форма навчання) 

 Тема Лекції (год) Семінари 

(год) 

Самостійна 

робота 

(год) 

1 Поняття, сутність і значення протоколу та етикету в 

дипломатичній практиці 

- - 6 

2 Дипломатичний протокол і правила ввічливості 2 2 4 

3 Привілеї, імунітети, дипломатичний протокол та 

етика дипломатичного персоналу 

- - 4 

4 Дипломатичний стиль роботи юриста-міжнародника 2 2 4 

5 Дипломатичні контакти та дипломатичні бесіди 2 - 6 

6 Дипломатичні візити - 2 4 

7 Одяг в дипломатичній практиці - - 4 

8 Особливості прояву дипломатичного протоколу та 

етикету в зарубіжних державах 

- - 8 

 


