
Студенти 4-го курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини» завершили 
вивчення дисципліни «Дипломатичний протокол та етикет». Майбутні фахівці-міжнародники 
отримали знання про основні універсальні протокольні норми, які застосовуються в сучасній 
практиці зовнішніх зносин між державами, а саме: особливості здійснення дипломатичних візитів, 
етикету бесід, організації та проведення прийомів, принципів розташування за столом на офіційних 
прийомах, форм та правил прийому офіційних іноземних делегацій різного рівня, проведення 
міжнародних конференцій, оформлення документів дипломатичного листування тощо. Вивчення 
дисципліни передбачає формування у студентів навиків встановлення контактів з представниками 
зарубіжних країн на основі норм дипломатичного протоколу. І такі навики знадобляться як 
випускникам, які захочуть пов’язати свою кар’єру з дипломатичною сферою, так і тим, хто 
працюватиме на підприємствах та в установах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю. 

Слід зазначити, що цьогорічні студенти 4 курсу відзначалися неабиякою активністю в 
навчанні та студентській науковій роботі. Серед них багато учасників та переможців студентських 
олімпіад, конкурсів наукових робіт, різноманітних наукових проектів. Тож своє завзяття вони 
повною мірою продемонстрували в процесі вивчення «Дипломатичного протоколу та етикету» і 
виконання всіх необхідних  завдань.  

Зокрема у всіх трьох групах студенти блискуче провели практичні заняття, присвячені 
вивченню особливостей дипломатичних переговорів. Заняття відбувалися у формі ділової гри, в якій 
учасники намагалися змоделювати переговорний процес між дипломатичними представниками 
певних держав чи міжнародних організацій, метою якого було вирішення актуальної у сфері 
міжнародних відносин проблеми. Студенти самостійно формулювали тематику переговорів, 
визначали свій представницький статус і обирали тактику ведення розмови зі своїми опонентами, 
проявивши при цьому незалежне мислення та креативний підхід.  

Свої творчі здібності та фантазію четвертокурсники продемонстрували при оформленні 
презентацій, у яких розробляли проекти візитів іноземних делегацій, відображали актуальні події у 
сфері розвитку двосторонніх відносин України з іншими державами.  

Студенти, які проявили найвищу активність, по завершенню вивчення дисципліни були 
нагороджені невеличкими сувенірами на пам’ять про те, що у якій країні світу з якою б метою вони 
не перебували, завжди потрібно бути готовими справити щонайкраще враження про нашу державу та 
вміти достойно представити її інтереси на міжнародній арені. 

 

 
  

Вивчали міжнародники предмет 
«ДИПЛОМАТИЧНИЙ ПРОТОКОЛ ТА 

ЕТИКЕТ»… 



    

  

 

  

 



   

 
 

 

 
 

Ми вам розкажем по 

секрету: 

Усі нюанси етикету, 

Які відомі дипломатам, 

Ми все ж змогли 

опанувати! 

Ми не забудемо 

ніколи 

Суворі норми 

протоколу, 

І зможем впевнено 

приймати 

Із-за кордону 

дипломатів! 


