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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників  

Рівень вищої 

освіти, галузі 

знань, 

спеціальність 

освітньої 

програми 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 4  

Галузь знань 29 

міжнародні 

відносини 

Нормативна 

 
 

Модуль 1 

Спеціальність  

293 Міжнародне 

право 

 

Семестр 

1-й 

Лекції 

1-й 

Змістових модулів - 1 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

16 год. 6 год. 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 1 

Практичні 

Загальна кількість 

годин – 120 

16 год. 6 год. 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

  

Самостійна робота 

88 52 

Індивідуальні консультації 

2 2 

 

  

ІНДЗ:  1 



Вид контролю: іспит 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Мета – 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. 

Курс забезпечує набуття практичних навичок (у вигляді ділової гри) 

щодо застосування дипломатичного етикету у практиці зарубіжних держав.  

2.2. Завдання курсу -  надати комплексну систему знань про 

особливості застосування дипломатичного протоколу та етикету у 

дипломатичній та консульській діяльності; навчити розрізняти спільне та 

відмінне у дипломатичній практиці різних держав з врахуванням впливу  

культури, політики, економіки, права при застосуванні дипломатичного 

протоколу та етикету в їх зовнішньо-політичній діяльності. 

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. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Лекційні заняття 

 Тема 1. Поняття, сутність і значення протоколу та етикету в 

дипломатичній практиці 

1. Еволюція дипломатичного протоколу як важливого інструмента 

держави у сфері дипломатичних і консульських відносин.  

2. Загальний характер дипломатичної діяльності і питання протоколу. 

3. Міжнародно-правове регулювання дипломатичного протоколу в 

міжнародно-правових звичаях і в конвенційному механізмі. 

4. Роль дипломатичного протоколу при встановленні дипломатичних 

зносин. Дипломатичний протокол та інститут визнання.  

Тема 2. Дипломатичний протокол і правила ввічливості 

1. Дипломатичний протокол ООН і його реалізація в міжнародному 

праві. 

2. Дипломатичний протокол та його застосування під час міжнародних 

конференцій. 

3. Поняття старшинства у діяльності дипломатичного та консульського 

корпусу. 

4. Види почестей та церемоній. 

5. Національні свята акредитуючої держави. Національні свята держави 

перебування. 

6. Офіційні та неофіційні прийоми. 

7. Форми прийомів та їх значення. Вітання гостей. Представлення. 

Розмови за столом. Звичаї за столом. 

 

Тема 3. Привілеї, імунітети, дипломатичний протокол та етика 

дипломатичного персоналу 

1. Основні дипломатичні привілеї та імунітети. 

2. Імунітети від юрисдикції: суть та специфіка прояву. 

3. Імунітети та ввічливість. 

4. Збройний конфлікт та питання імунітету та привілеїв. 

 

Тема 4. Дипломатичний стиль роботи юриста-міжнародника 



1. Особливості дипломатичної професії. Вимоги до дипломатичної 

професії. 

2. Значення дипломатичного церемоніалу та протоколу в роботі 

юриста-міжнародника. Етикет юриста-міжнародника. 

3. Ставлення юриста-міжнародника до колег у дипломатичному 

представництві. 

4. Багатогранність дипломатичних функцій. 

5. Іноземна мова для юриста-міжнародника: володіння і застосування. 

6. Дипломатичні документи і дипломатична мова. Характерні ознаки 

сучасної дипломатичної мови. 

7. Дотримання дипломатичного протоколу при оформленні 

дипломатичних документів. 

 

Тема 5. Дипломатичні контакти та дипломатичні бесіди 

1. Види і форми дипломатичних контактів та бесід. 

2. Особливості бесід з представниками преси. 

3. Переговори та бесіди з представниками ділових кіл. 

4. Дипломатичні контакти з представниками діаспори. 

5. Жінки в дипломатії. 

 

Тема 6. Дипломатичні візити 

1. Загальна характеристика Указу Президента України «Про Державний 

Протокол та Церемоніал України».  

2. Поняття та види дипломатичних візитів. 

3. Державний візит. 

4. Офіційний візит як феномен реалізації етичних та правових норм 

дипломатичного протоколу. 

5. Неофіційний візит. 

6. Робочий візит. 

7. Приватний візит. 

8. Візит incognito. 

9. Транзитний візит. 

 

Тема 7. Одяг в дипломатичній практиці 

1. Загальні вимоги до одягу. 

2. Одяг в офіційних відносинах. 

3.  Про кольори одягу. 



4. Вимоги до чоловічого одягу. 

5. Вимоги до жіночого одягу. 

 

Тема 8. Особливості прояву дипломатичного протоколу та етикету 

в зарубіжних державах 

1. Англійська дипломатія. 

2. Дипломатія Польщі. 

3. Німецька дипломатія. 

4. Французька дипломатія. 

5. Дипломатія США. 

6. Дипломатія країн Латинської Америки. 

7. Особливості дипломатії окремих держав Азії та Близького Сходу. 

8. Дипломатія арабських держав. 

 

  



 

4. Структура навчальної дисциплін 

Навчальний план 

(денна форма навчання) 
 

 Тема Лекції 

(год) 

Семін

ари 

(год) 

Самостійна 

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 

 

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 

 

 



5.Теми семінарських занять 

 

Тема 1. Значення протоколу та етикету в дипломатичній практиці 

1. Вимоги, що стосуються дипломатичної професії. 

2. Особливості дипломатичної професії. 

3. Етикет юриста-міжнародника. 

Контрольні питання 

1. В яких правових документах закріплені вимоги, що стосуються 

дипломатичної професії? 

2. Що означає термін «превентивна» дипломатія? 

3. Що таке «економічна дипломатія»? 

4. В чому особливості прояву Візантійської дипломатії? 

5. Що означає «макіавелізм» у дипломатії? 

6. Яка відмінність між дипломатичним протоколом та дипломатичним 

етикетом? 

Джерела для підготовки 

1. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної і консульської служби. – 

К.,1998. 

2. Зленко А. Зовнішня політика України: від романтизму до 

прагматизму: виступи, промови, інтерв’ю, статті. – К., 2001. 

3. Кулик О., Сардарчук П. Елементи дипломатичного протоколу і 

дипломатичної практики в історії України. – Л., 2000. 

4. Нариси з історії дипломатії України / Під ред. В.А. Смолія. – К.: 

Альтернатива, 2001. 

5. Резніченко В.І., Михно І.Л. Довідник-практикум офіційного, 

дипломатичного, ділового протоколу та етикету. – К., 2003. 

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

7. Улищенко О.Н. Этикет. – К., 1998. 

8. Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет. – К., 2009. 

9. Про дипломатичну службу: Закон України від 07.06.2018 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 26. – Ст. 219. 

10. Положення про Міністерство закордонних справ від 30.03.2016 р. 

№ 281 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 30. – Ст. 55. 

11. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 

01.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 527. 

 

  



 Тема 2. Правила ввічливості та дипломатичний протокол 

1. Офіційні та неофіційні прийоми. 

2. Національні свята акредитуючої держави та держави перебування. 

3. Розмови та звичаї за столом. 

Контрольні питання 

1. Чим відрізняються офіційні прийоми від неофіційних? 

2. Назвіть національні свята в Україні, Польщі, Німеччині, США, 

Франції (складіть порівняльну таблицю). 

3. Про що небажано говорити за столом? 

4. Як здійснюється розсадка за столом, в автомобілі, на зустрічах? 

 

Джерела для підготовки 

 

1. Гуменюк А. Амплітуда поклону. Особливості японського ділового 

спілкування // Політика і час. – 2003. – № 3. – С. 74. 

2. Дж.Вуд, Жан Серре Дипломатический церемониал и протокол. – М.: 

Прогресс, 1974. – С. 121-206.  

3. Резніченко В.І., Михно І.Л. Довідник-практикум офіційного, 

дипломатичного, ділового протоколу та етикету. – К., 2003.  

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

дипломатичному протоколі. – Львів, 2001. 

5. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет. – Підручник. – 

Львів: Логос, 2018. – С. 153-207. 

6. Улищенко О.Н. Секреты хороших манер и поведения. – Харьков, 

1995. – 399 с. 

7. Положення про Державний Протокол та Церемоніал України від 

22.08.2002 р. № 746/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 35. – Ст. 

1643. 

8. Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет: навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закладів / Т.І. Шинкаренко. – Київський університет, 2009. 

– 296 с. 

 

  

  



 Тема 3. Привілеї, імунітети та етика дипломатичного протоколу 

1. Нормативне закріплення дипломатичних привілеїв та імунітетів. 

2. Імунітети від юрисдикції та питання ввічливості. 

3. Збройний конфлікт та питання імунітетів та привілеїв. 

 

Контрольні питання 

1. В якій мірі дипломатичні привілеї та імунітети впливають на 

дипломатичний протокол? 

2. В якому взаємозв’язку знаходяться дипломатичні привілеї та 

імунітети і етика дипломатичного персоналу? 

3. Назвіть дипломатичні імунітети, які безпосередньо виникли під 

впливом ввічливості. 

4. Чи змінюється характер протоколу між державами, які знаходяться у 

збройному конфлікті?  

 

Джерела для підготовки: 

1. Віденська Конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 

р. // Право зовнішніх зносин. Зб. документів. – К., 2003. – С. 82-93. 

2. Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ 

ООН, прийнята ГА ООН 21.11.1947 р. // Действующее международное право 

в 3-х т. Том 1. – М., 1996. 

3. Конвенція про спеціальні місії від 08.12.1969 р. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_092#Text. 

4. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их 

персонала. – М., 1995. – 206 с. 

5. Ерьоміна К.С. Дипломатичний імунітет: привілей чи безкарність // 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». - 2017. - № 18(2). - С. 92-94. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_18(2)__23.  

6. Литвишко П.А. Особенности осуществления уголовно-

процессуальной юрисдикции в отношении зарубежных представительств 

государств // Юридический журнал. – 2011. – № 3. – С. 173-185. 

7.  Молчанова Е.Л. Нарушение дипломатической 

неприкосновенности: возможные пути решения конфликта // Государство и 

право. – 2013. – № 3. – С. 53-64. 

8. Barker J.C. The Abuse of Diplomatic. Privileges and Immunities. – 

Dartmouth, 1998. 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_092#Text


Тема 4. Дипломатичний стиль роботи юриста-міжнародника 

1. Юрист-міжнародник в дипломатичному представництві. 

2. Роль іноземної мови в роботі юриста-міжнародника. 

3. Дипломатичні документи і дипломатична мова. 

Контрольні питання 

1. Чим відрізняється юрист-міжнародник від інших членів персоналу 

дипломатичного представництва? 

2. Які іноземні мови мають статус міжнародних (універсальних)? 

3. Проведіть класифікацію дипломатичних документів, з якими 

найчастіше у своїй роботі зустрічається юрист-міжнародник. 

4. Розкрийте поняття та зміст вербальної ноти, особистої ноти, 

меморандуму. 

5. Розкрийте зміст та призначення політичних листів. 

 

Джерела для підготовки: 

1. Суярко Л. На дипломатичному терені. – К., 1973. 

2. Дж.Вуд, Жан Серре Дипломатический церемониал и протокол. – 

М.: Прогресс, 1974. – С. 238-272. 

3. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет. – Підручник. – 

Львів: Логос, 2018. – С. 120-152. 

4. Сакун О.Ф. Дипломатическое ремесло. – М.: Международные 

отношения, 2003. – С. 294-324. 

5. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. – М.: 

Международные отношения, 2003. – С. 411-435. 

6. Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет. –К., 2009. 

7. Sutor I. Korespondencja dyplomatyczna. – Warszawa, 1992. 

 

Тема 5. Дипломатичні контакти та дипломатичні бесіди  

 1.Види і форми дипломатичних контактів та бесід 

 2. Особливості бесід з представниками преси 

 3. Переговори та бесіди з представниками ділових кіл 

 4. Дипломатичні контакти з діаспорою 

 5. Роль жінок у дипломатії 

 

             

 



Контрольні питання:  

1. В чому існує відмінність між дипломатичними контактами та 

дипломатичними бесідами?   

2. Які питання не слід піднімати під час бесіди з представниками преси 

у державі  перебування?  

 3. Кого Ви відносите до представників ділових кіл? 

4. Як жінки можуть впливати на процес реалізації дипломатичних 

функцій? 

5 Приведіть приклади, в яких державах жінки очолюють дипломатичні 

представництва. 

Джерела для підготовки: 

1. Авилов В.И.Дипломатические беседи. – М, 1973. 

2. Авилов В.И. Официальные контакты дипломатов. – М, 1977. 

3. Виноградов В.М. Эпизоды из дипломатической практики. – М, 1993. 

4. Вуд Д., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол. - М; 

Изд-во «Прогресс», 1974. – С. 209-237. 

5. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. – М, 1999. 

6. Резніченко В.І., Михно І.Л. Довідник-практикум офіційного, 

дипломатичного, ділового протоколу. - К., 2003. 

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

дипломатичному протоколі. - Л., 2001. 

8. Тимошенко Н.Л. На найвищому рівні в повсякденному житті: деякі 

особливості офіційного дипломатичного протоколу // Політика і час. - 2001. - 

№ 2. - С. 76-80. 

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

10. Muller U., Scheideman Chr. Gewandt, gesicht und abgesant. Frauen im 

diplomatischen Dinst. – Munchen, 2000. 

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

Тема 6. Дипломатичні візити 

1. Поняття і види дипломатичних візитів: 

1.1 Державний візит 



1.2 Офіційний візит 

1.3 Робочий візит 

1.4 Приватний візит 

1.5 Транзитний візит 

2. Правові основи Державного Протоколу та Церемоніалу України 

(загальна характеристика). 

2.1 Порядок прийому в Україні глав іноземних держав, глав 

парламентів, глав урядів, міністрів закордонних справ. 

2.2  Зарубіжні візити Президента України, Голови Верховної Ради 

України, Преємр-Міністра України. 

2.3 Заходи за участю дипломатичного корпусу. 

Контрольні питання: 

1. В чому відмінність державного візиту від робочого? 

2. Які обов’язки держави-перебування при здійсненні на її території 

транзитного візиту глави іноземної держави? 

3. Хто представляє главі іноземної держави українських офіційних 

осіб, які його зустрічають. 

4. Хто в Україні зустрічає главу іноземної держави під час його 

офіційного візиту біля трапа (виходу з вагону)? 

5. Які заходи проводяться за участю дипломатичного корпусу згідно 

державного протоколу та церемоніалу України?  

Джерела для підготовки: 

1. Кулик О., Сардарчук П. Елементи дипломатичного протоколу і 

дипломатичної практики в історії України. – Л., 2000. 

2. Резніченко В.І., Михно І.Л. Довідник-практикум офіційного, 

дипломатичного, ділового протоколу та етикету. – К., 2003. 

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

4. Улищенко О.Н. Этикет. – К., 1998. 

5. Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет. – К., 2009. 

6. Про дипломатичну службу: Закон України від 07.06.2018 р. // 

Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 26. – Ст. 219. 

7. Положення про Міністерство закордонних справ від 30.03.2016 р. № 

281 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 30. – Ст. 55. 



8. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 

01.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 527. 

 

Тема 7. Дипломатичний протокол та етикет в зарубіжних державах 

1. Особливості застосування дипломатичного протоколу та етикету у 

Великій Британії. 

2. Дипломатичний протокол та етикет в Республіці Польща. 

3. Французька дипломатія: церемоніал, етикет та дипломатичний 

протокол. 

4. Особливості прояву дипломатичного протоколу та етикету в США. 

5. Дипломатичний протокол та етикет в окремих державах Азії та 

Близького Сходу. 

6. Дипломатичний протокол та етикет Арабських державах. 

 

Контрольні питання: 

1. Які відмінності існують між європейськими державами щодо 

застосування дипломатичного етикету та протоколу? 

2. Які особливості прояву дипломатичного етикету та протоколу в 

монархіях та республіках? 

3. Назвіть характерні риси дипломатичного етикету та протоколу в Японії. 

4. Що властиво для китайського дипломатичного протоколу та етикету? 

 

Джерела для підготовки: 

1. Дж.Вуд, Жан Серре. Дипломатический церемониал и протокол. – 

М.: Прогресс, 1974. – С. 238-272. 

2. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет. – Підручник. – 

Львів: Логос, 2018. – С. 120-152. 

3. Сакун О.Ф. Дипломатическое ремесло. – М.: Международные 

отношения, 2003. – С. 294-324. 

4. Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика. – М.: 

Международные отношения, 2003. – С. 411-435. 

5. Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет. –К., 2009.  



6. Улищенко О.Н. Секреты хороших манер и поведения. – Харьков, 

1995. – 399 с. 

7. Sutor I. Korespondencja dyplomatyczna. – Warszawa, 1992. 

 

6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ІСПИТУ З КУРСУ 

«ДИПЛОМАТИЧНИЙ ЕТИКЕТ ЮРИСТА-МІЖНАРОДНИКА» 

 

1. Загальний характер дипломатичної діяльності і питання протоколу. 

2. Особливості дипломатичної професії. Вимоги до дипломатичної 

професії. 

3. Значення дипломатичного церемоніалу та протоколу в роботі 

юриста-міжнародника. 

4. Етикет юриста-міжнародника. 

5. Поняття старшинства у діяльності дипломатичного та 

консульського корпусу. 

6. Види почестей та церемоній. 

7. Національні свята акредитуючої держави. Національні свята 

держави перебування. 

8. Офіційні та неофіційні прийоми. 

9. Форми прийомів та їх значення. Вітання гостей. Представлення. 

Розмови за столом. Звичаї за столом. 

10. Основні дипломатичні привілеї та імунітети. 

11. Імунітети від юрисдикції. 

12. Імунітети та ввічливість. 

13. Збройний конфлікт та питання імунітету та привілеїв. 

14. Ставлення юриста-міжнародника до колег у дипломатичному 

представництві. 

15. Багатогранність дипломатичних функцій. 

16. Іноземна мова для юриста-міжнародника: володіння і застосування. 

17. Дипломатичні документи і дипломатична мова. 

18. Характерні ознаки сучасної дипломатичної мови. 

19. Види і форми дипломатичних контактів та бесід. 

20. Особливості бесід з представниками преси. 

21. Переговори та бесіди з представниками ділових кіл. 

22. Дипломатичні контакти діаспорою. 

23. Жінки в дипломатії. 

24. Поняття та види дипломатичних візитів. 

25. Загальна характеристика Указу Президента України «Про 

Державний Протокол та Церемоніал України» від 22.08.2002 р. 

26. Державний візит. 



27. Офіційний візит. 

28. Неофіційний візит. 

29. Робочий візит. 

30. Приватний візит. 

31. Візит incognito. 

32. Транзитний візит. 

33. Загальні вимоги до одягу. 

34. Одяг в офіційних відносинах. 

35.  Про кольори одягу в дипломатичній практиці. 

36. Вимоги до чоловічого одягу в дипломатичній практиці. 

37. Вимоги до жіночого одягу в дипломатичній практиці. 

38. Англійська дипломатія, особливості протоколу. 

39. Дипломатія Польщі, особливості протоколу. 

40. Німецька дипломатія, особливості протоколу. 

41. Французька дипломатія, особливості протоколу. 

42. Дипломатія США, особливості протоколу. 

43. Дипломатія країн Латинської Америки, особливості протоколу. 

44. Особливості дипломатичного протоколу окремих держав Азії та 

Близького Сходу. 

45. Дипломатія арабських держав, особливості протоколу. 

 

7. Методи навчання 

У ході викладання навчальної дисципліни будуть використані методи, 

спрямовані на: 

- формування у студенів інтересу до пізнавальної діяльності та 

вироблення певних навичок з питань дипломатичного протоколу та етикету; 

- поглиблення інтелектуальних можливостей щодо змісту та природи 

дипломатичних етикету та протоколу (індуктивного, дедуктивного, 

репродуктивного та пошукового характеру); 

- забезпечення контролю за навчальною діяльністю здобувачів вищої 

освіти другого рівня. 

Основними методами навчання є лекційний курс та проведення 

практичних занять. Крім цього під час лекцій може видаватися роздаточний 

матеріал з будь-якої теми для аналізу в якості самостійної роботи. 

Основними методами контролю є опитування під час практичних 

занять, проведення тестів, контрольної роботи і завершується  курс іспитом. 



 

8. Методи контролю 

Поточний контроль: 

- усне опитування; 

- перевірка тестових завдань; 

- перевірка модульних завдань; 

-  перевірка письмових (індивідуальних, практичних) робіт, 

конспектів. 

Підсумковий контроль: іспит. 

 

9. Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, 

оцінка з 

диференційованого заліку 

 

Залік 

90 – 100 А Відмінно Відмінно  

 

Зараховано 

81-89 В 
Дуже 

добре  Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50   Незадовільно Незараховано 

 

Під час проведення практичних занять студент може набрати: 

25 балів – за усні відповіді; 

15 балів – індивідуальне творче завдання (теми цих завдань видаються 

кожному студенту на початку семестру з урахуванням їх наукових 

інтересів); 



10 балів – тестові завдання. 

Решта 50 балів студент може набрати під час проведення іспиту. До 

іспиту допускається студент, який набрав не менше 26 балів під час 

проведення аудиторних занять та виконання індивідуального завдання.  

За сумою всіх отриманих балів:  

90-100 балів (відмінно) - виставляється студенту, який дав повну і 

правильну відповідь на всі питання на іспиті, що базуються на знанні 

міжнародно-правових актів, національного законодавства, судової практики, 

наукової та спеціальної літератури, виконав індивідуальне завдання та набрав 

необхідну (максимальну) кількість балів під час проведення аудиторних 

занять.  

81-89 балів (дуже добре) - виставляється студенту, який дав не цілком 

повну, але правильну відповідь на іспиті на всі питання, виконав усі попередні 

вимоги. 

71-80 балів (добре) - виставляється студенту, який дав правильну 

відповідь, але не на всі питання, або відповідь не є повною. При цьому студент 

має необхідну кількість балів за аудиторні заняття. 

61-70 балів (задовільно) - виставляється студенту, який не дав вичерпної 

відповіді на питання на іспиті, частково виконав індивідуальне завдання та має 

певну кількість попередньо набраних балів. 

 51-60 балів (достатньо) - виставляється студенту, який не дав 

достатньої відповіді на питання на іспиті, частково виконав індивідуальне 

завдання, має мінімальну кількість балів. 

0-50 балів (незадовільно) - виставляється студентові, який виявив значні 

прогалини в знаннях основного навчального матеріалу, допустив принципові 

помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не виконав 

індивідуального завдання. 

10. Методичне забезпечення 

Репецький В. М. Дипломатичний етикет юриста-міжнародника. 

Навчально-методичне забезпечення дисципліни. Львів: Факультет 



міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана 

Франка, 2021. 23 с. URL: https://intrel.lnu.edu.ua/department/mizhnarodnoho-

prava. 

11. Джерела для підготовки 

1. Barker J.C. The Abuse of Diplomatic. Privileges and Immunities. – 

Dartmouth, 1998. 

2. Muller U., Scheideman Chr. Gewandt, gesicht und abgesant. Frauen im 

diplomatischen Dinst. – Munchen, 2000. 

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

4. Sutor I. Korespondencja dyplomatyczna. – Warszawa, 1992. 

5. Віденська Конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. 

// Право зовнішніх зносин. Зб. документів. – К., 2003. – С. 82-93. 

6. Гуменюк А. Амплітуда поклону. Особливості японського ділового 

спілкування // Політика і час. – 2003. – № 3. – С. 74. 

7. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної і консульської служби. – 

К.,1998. 

8. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их 

персонала. – М., 1995. – 206 с. 

9. Дж.Вуд, Жан Серре Дипломатический церемониал и протокол. – М.: 

Прогресс, 1974. – С. 121-206.  
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