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1. Опис дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна Вибіркова дисципліна
Семестр 2
Кількість кредитів  5
Загальна кількість годин 150
Кількість модулів 1
Лекції, годин 30
Практичні/ семінарські, годин 15
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин 105
Тижневих годин для денної форми навчання: 10
аудиторних 3
самостійної роботи студента 7
Вид контролю Залік

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - надання студентам теоретичних знань та формування практичних 
навичок у галузі організації, проведення та протоколювання комерційних дво- або 
багатосторонніх переговорів, ділових зустрічей, нарад, конференцій, презентацій та 
інших ділових контактів.

Завдання - ознайомлення з основними протокольними вимогами щодо офі-
ційного спілкування; набуття практичних навичок ведення ділових, неформальних 
розмов і ведення переговорів з вітчизняними та іноземними партнерами; 
набуття навичок спілкування за різними каналами зв’язку згідно з протокольними 
вимогами; отримання необхідних знань з питань організації різних видів прийомів і 
набуття практичних навичок поводження на таких заходах; вміння організувати 
власний діловий гардероб відповідно до протокольних вимог, а також формувати 
ефективний діловий стиль.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин
Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс
1 2 3 4 5 6

Модуль 1.
Змістовий модуль 1:  Сутність та значення ділового протоколу в бізнесі

Тема 1. Сутність ділового протоколу 10 4 2 4
Тема 2. Діловий протокол: форма, пра-
вила та норми 24 4 2 18

Тема 3. Особливості ділового протоколу
в зарубіжних країнах 35 6 2 27

Разом за  змістовий модуль 1. 69 14 6 49

Змістовий модуль 2: Етикетні норми поведінки та основи протоколу ділового спілкування
Тема 4. Етикет ділового спілкування 27 6 2 19
Тема 5. Ділова атрибутика 26 4 4 18
Тема 6. Імідж ділової людини 28 6 3 19
Разом за  змістовий модуль 2. 81 16 9 56
Усього годин 150 30 15 105

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Семінар – розгорнута бесіда 
Сутність ділового протоколу 2

2 Семінар запитань і відповідь 
Діловий протокол: форма, правила та норми 2

3 Семінар – дискусія 
Особливості ділового протоколу в зарубіжних країнах 2

4 Семінар з запитань і відповідь 
Етикет ділового спілкування 2

5 Семінар запитань і відповідь 
Ділова атрибутика 4

6 Семінар – дискусія 
Імідж ділової людини 3

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури
2 Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою

3
Створення протоколу проходження комерційних дво- або багатосторонніх 
переговорів, ділових зустрічей, нарад, конференцій, презентацій та інших 
ділових контактів

4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн-
ських та міжнародних семінарах та конференціях



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1. Сутність та значення ділового протоколу в бізнесі

Семінар – 
розгорнута бесіда 
Сутність ділового 

протоколу
4

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: суть та історичні 
етапи становлення ділового протоколу; характери-стика 
і роль ділового протоколу в роботі підприємства чи 
організації. 
Джерела [1,2,3,4,5,6,7]. 
2. Самотестування.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування.

Семінар запитань і 
відповідей 

Діловий протокол: 
форма, правила та 

норми

18

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: основні складові 
ділового протоколу; діловий протокол: сутність і зна-
чення; види ділових протоколів. 
Джерела [1,2,5,6,7]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант.

Семінар – дискусія 
Особливості діло-
вого протоколу в 

зарубіжних 
країнах

27

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення питань: діловий протокол 
країн Європи; діловий протокол країн Азії та Сходу; 
діловий протокол країн Америки. 
Джерела [1,2,5,6,7]. 
2. Самотестування. 
3. Самоперевірка знань шляхом аналізу особливостей 
проходження ділових зустрічей у різних країнах.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 

опитування, складання 
порівняльної таблиці 
особливостей та 

відмінностей ділового 
протоколу країн світу, 
перевірка зібраної 

інформації

Змістовий модуль 2. Етикетні норми поведінки та основи протоколу ділового спілкування

Семінар – 
розгорнута бесіда 
Етикет ділового 

протоколу
19

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: невербальні засоби 
спілкування; етикет в проведення ділових бесід та дис-
кусій; етикет в проведенні презентацій та під час 
публічних виступів; етикет встановлення контакту. 
Джерела [1,2,5,6]. 
2. Самотестування 
3. Підготовка доповіді.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

Семінар – дискусія 
Ділова атрибутика 18

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: візитні картки; 
ділове листування; сувеніри і подарунки в діловій 
сфері. 
Джерела [1,2,3,5,6,7]. 
2. Самотестування 
3. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування,  
фронтальне та 
індивідуальне 
опитування, 

понятійний диктант

Семінар запитань і 
відповідей 

Імідж ділової 
людини

19

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 
літератури для обговорення  питань: поняття іміджу; 
імідж організації або корпоративний імідж; основні 
компоненти іміджу ділової людини; групи чинників 
формування іміджу; зовнішні чинники іміджу; вну-
трішні (психологічні) чинники іміджу; якості, які впли-
вають на формування іміджу. 
Джерела [1,2,5,6]. 
2. Самотестування. 
3. Підготовка до бесіди-дискурсу.

Тестування, фронтальне 
та індивідуальне 
опитування, 

заслуховування та 
обговорювання 

доповідей

7. Результати навчання



1
Знати сутність ділових відносин та особливості ділового протоколу, неформальні види про-
токольних стосунків з діловими партнерами; особливості оформлення та використання 
ділових паперів під час ведення переговорів; методику ведення переговорного процесу

2 Мислити креативно та критично, мати навички тайм-менеджменту, критично оцінювати 
наслідки продукованих ідей.

3
Вміти організовувати й проводити ділові переговори; організовувати офіційні прийоми; 
використовувати психологічні прийоми у ділових стосунках; оформляти всі необхідні доку-
менти, що супроводжують процес переговорів

4 Вміння аналізувати факти, дати, персоналії
5 Здатність ефективно спілкуватися з колегами та вирішувати робочі питання

6 Здатність аналізувати та зіставляти процеси, що відбуваються в світових економічних чи 
політичних колах

8. Форми навчання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,

рефератів, самостійне опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури).

9. Методи оцінювання
Залік



10. Розподіл балів, які отримують студенти протягом семестру
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-

мованості компетентностей  студента  оцінюється на протязі семестру -100 балів. 
Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 
заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 
кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання ПМК Сума 

балів

Змістовий модуль 1
Тема 1 4 4 8

Тема 2 5 4 9

Тема 3 4 5 4 20 33
Разом за 
змістовий 
модуль 1

13 5 12 20 50

Змістовий модуль 2
Тема 4 3 3 6

Тема 5 3 3 6

Тема 6 4 4 10 20 38
Разом за 
змістовий 
модуль 2

10 10 10 20 50

Усього 
модуль 1 23 5 22 10 40 100



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 

результатами складання змістових модулів. Оцінювання здійснюється за допомо-
гою шкали оцінювання загальних результатів вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала
90-100 A 5, «відмінно»
80-89 B 4, «добре»
75-79 C
70-74 D 3, «задовільно»
60-69 E
59-30 FX 2, «незадовільно»
0-29 F

11. Методичне забезпечення

1 Електронний конспект лекцій
2 Методичні вказівки з вивчення дисципліни
3 Комплекти індивідуальних завдань
4 Навчальна та наукова література, нормативні документи

12. Рекомендована література

Основна

1 Романуха О.М. Діловий протокол [ Текст ] : конспект лекцій / О.М. 
Романуха ; ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2016. – 120 с.

2
Пентилюк М. І.  Ділове спілкування та культура мовлення [ Текст ] : навч. 
посіб. / М.І. Пентилюк І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко . ─ К. : Центр учб. л-ри,
2011 . ─ 224 с.

3
Пасинок В. Г. Основи культури мовлення [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд.
М-вом освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. / 
В.Г. Пасинок ; [М-во освіти і науки, молоді та спорту України] . ─ К. : Центр
учбової літератури, 2012 . ─ 184 с.

4 Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет [ Текст ] : підручник / 
О.П. Сагайдак ; М-во освіти і науки України . ─ К. : Знання, 2010 . ─ 398 с.

5

Кислицина О. В. Діловий та дипломатичний протокол [Текст] : метод. рек. до 
вивч. дисц. для студ. всіх спец. усіх форм навчання / О.В. Кислицина ; М-во 
освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і тор-
гівлі  ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. економіки. – Донецьк :
[ДонНУЕТ],  2012. – 43 с.

6

Діловий та дипломатичний протокол [Текст] : конспект лекцій та метод. вка-
зівки і завдання до практ. занять, самост. роботи студентів, тести з курсу для
студентів галузі знань 1401 "Сфера обслуговування" спец. 8.14010101 
"Готельно-ресторанна справа" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. 
Шайда О. Є.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 159 с.

7 Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та етикет [Текст] : навч. 
посіб. / Ю. О. Чугаєнко ; Нац. акад. упр. - К. : Нац. акад. упр., 2011. - 164 с.

Допоміжна 



1 Джен Ягер Деловой протокол. Как выжить и преуспеть в бизнесе / Джен Ягер 
– Москва: Инфотропик Медиа, 2012 г.- 288 с.

2 Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., 
Мельник В. В., Ажажа М. А. - Л. : Магнолія-2006, 2009. - 312 с.

3
Бралатан, В. П. Професійна етика [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. : рекомендовано М-вом освіти і науки України / В.П. Бралатан, Л. В. 
Гуцаленко та Н. Г. Здирко ; М-во освіти і науки України, Вінн. держ. аграр.
ун-т . ─ К. : Центр учбової літератури, 2011. ─ 252 с.

4 Колесникова, Н. Л. Деловое общение. Business Communication : учеб. посо-
бие / Н. Л. Колесникова. — 6-е изд. — М.: Флинта : Наука, 2007.- 152 с.

5 Соломанидина Т. О. Организационная культура компании: Учеб. пособие. –
2-е изд., перераб. и доп. / Т.О. Соломанидина. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 624 с.

Інформаційні ресурси 

1 Міністерство закордонних справ України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.mfa.gov.ua/

2 Всеукраїнська громадська організація „Спілка дипломатів 
України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sdu.org.ua/

3 InternationalBusinessCenter.org [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.internationalbusinesscenter.org/

4
Country Profiles - Global Guide to Culture, Customs and Etiquette [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.kwintessential.co.uk/resources/country-
profiles.html

5 Protocol and Diplomacy International – Protocol Officers Association 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://protocolinternational.org/

6 The Protocol School of Washington [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://psow.edu/

7 The Lett Group – Business Etiquette International Protocol Seminars and Training
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lettgroup.com/#

8 The Web's leading resource for International Business Etiquette, Manners, & 
Culture [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cyborlink.com/

9 Women in Business [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
womeninbusiness.about.com/od/businessintroductionrules/a/savvyskills 2.htm

10 ExecutivePlanet.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.executiveplanet.com/index.php?title=Main Page


