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Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності 

 

Магістр з фаху “Переклад” повинен мати професійні знання та вміти 

застосовувати їх у своїй професійній діяльності. Професійні лінгвістичні 

знання формуються із всебічних і глибоких знань з історії мови, теоретичних 

основ мовознавства та перекладознавства, основних процесів розвитку 

мовленнєвих явищ, розуміння процесів, що формують мову як систему. 

Рівень професійно-філологічної культури повинен мати тенденцію на 

удосконалення. 

Магістр з фаху “Переклад” повинен мати відповідний рівень 

філологічної, етичної та психологічної культури: мати чітко сформовані 

принципові засади світогляду як загального усвідомлення про навколишній 

світ і своє місце в ньому, про шлях реалізації в умовах реальної дійсності 

своїх життєвих програм; сформувати філософське, економічне, політичне 

мислення; розумітися на проблемах ринкової економіки, соціальних, 

національних, історичних та демографічних процесах розвитку суспільства, 

засвоїти закономірності та особливості культурного розвитку людства; брати 

участь у громадському житті. Філолог-перекладач повинен мати належну 

мовну і перекладацьку компетенцію, широку ерудицію і культуру, 

розумітися на національних особливостях народу, мова якого вивчається, 

використовувати набуті знання у своїй професійній діяльності. 

Магістр з фаху “Переклад” повинен досконало володіти своїм фахом, 

постійно поповнювати свої знання, розширювати кругозір, застосовувати 

свої знання на практиці, вільно володіти українською мовою. 

Письмовий перекладач здійснює  письмовий переклад суспільно-

політичних, науково-технічних, ділових, інформаційних, а також художніх 

текстів іноземної мови на рідну і навпаки. 

Усний перекладач сприймає і перекладає інформацію в усній формі. Цей 

фахівець повинен відрізнятися кмітливим розумом, гнучкістю висловлювань, 

широким фоновим знанням про предмет повідомлення. 



Підготовка до ступеня бакалавра включає також поглиблене вивчення 

базових дисциплін з фаху, виконання кваліфікаційної роботи практичного, 

аналітичного або дослідницького характеру. 

 

1.2. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ МАГІСТРА ФІЛОЛОГІЇ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ « ПЕРЕКЛАД» 

Магістр повинен знати: 

- основні світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних і соціально-

економічних наук; 

- етичні та правові норми, які регулюють відносини між людьми, ставлення 

людини до навколишнього середовища; 

- сучасні наукові методи філологічних досліджень; 

- розуміти сутність мови як суспільного явища, її зв’язок з мисленням, 

культурою та суспільним розвитком народу; принциповий зв’язок мови і 

світу; походження та розвиток мови, її рівні; основні одиниці мови і 

мовлення; 

- функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості;  

- основні категорії та види перекладу; 

- особливості перекладацької діяльності; 

- особливості ділового мовлення та ведення діловодства; 

- особливості формування мовленнєвих умінь та навичок іноземною мовою; 

- психологічну характеристику основних видів мовленнєвої діяльності 

говоріння, аудіювання, читання, письма на різних етапах навчання; 

- особливості методики викладання іноземних мов у дошкільних та 

середніх навчальних закладах. 

Магістр повинен уміти: 

Використовуючи методи гуманітарних та соціально-економічних наук у 

різних видах професійної і соціальної діяльності, бакалавр повинен вміти: 

- формувати власні оцінки, позиції щодо ставлення до минулого, сучасного 

і майбутнього України; 



- творчо підходити до складних, суперечливих проблем сучасної соціальної 

дійсності; 

- аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства; 

- орієнтуватися в економічному середовищі, оцінювати стан і рівень макро- 

і мікроекономіки; 

- застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні 

своїх професійних та життєвих завдань; 

- використовувати принципи історичного підходу при інтерпретації різних 

подій суспільного життя як минулого, так і теперішнього. 

Використовуючи набуті знання з фундаментальних та професійно-

орієнтованих дисциплін, бакалавр повинен вміти: 

- володіти розвиненою культурою мислення, вміти ясно і логічно 

висловлювати свої думки як усно, так і письмово; володіти навичками 

наукової організації праці, бути обізнаним з можливостями і методами 

застосування комп’ютерної техніки в своїй діяльності; 

- бути спроможним самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати 

набутий досвід з позиції останніх досягнень філологічної науки та 

соціальної практики; розуміти основної проблеми своєї дисципліни, що 

визначають конкретну галузь його діяльності; 

- володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього 

обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та 

лінгвокраїнознавства; 

- перекладати, реферувати та анотувати державною та іноземною мовами 

різножанрові тексти; 

- застосувати міжмовні еквіваленти (кліше); 

- враховувати системні міжмовні розбіжності в практиці перекладу; 

- використовувати у праці перекладу довідкову літературу, різнотипні 

словники, електронні бази даних; 

- вміти творчо підходити до процесу в різних ситуаціях. 



Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним 

документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, 

нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, 

обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку. 

Освітньо-професійна програма встановлює: 

Нормативну частину змісту навчання зі спеціальності 035.04 Філологія. 

Германські мови та літератури (переклад включно) на факультеті іноземної 

філології МНУ імені В.О.Сухомлинського, її інформаційний обсяг та рівень 

засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики; 

 рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівця; 

 нормативний термін навчання; 

 форми державної атестації. 
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Завідувач кафедри перекладу ___________ (Солодка А.К.) 

 

 

Програму погоджено навчально-методичною комісією факультету іноземної 

філології. 

 

Протокол від «28» серпня 2017 року № 1 

Голова навчально-методичної комісії ____________ (Васіна І.В.)  
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Голова навчально-методичної комісії університету_________(Василькова 

Н. І.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ВСТУП 

Навчальна програма навчальної дисципліни (навчальна програма) є 

складовою стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів і визначає 

місце кожної дисципліни у системі підготовки спеціалістів, мету її вивчення, 

зміст навчального матеріалу, основні форми організації навчання та методи 

контролю. Вона фіксує конкретний зміст освіти і зміст навчання з окремої 

навчальної дисципліни. В межах навчальної програми відбувається подальша 

деталізація цілей навчання, відповідно до яких формується структура і зміст 

навчальних дисциплін, визначаються взаємозв'язки між ними.  

 Навчальна програма з курсу вступ до дипломатичного протоколу та 

ділового етикету складена Єфименко Т.М. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістра 035.04 Філологія. Германські мови 

та літератури (переклад включно) 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Даний курс входить до циклу фундаментальних дисциплін з іноземної 

філології, логічно пов’язаний з курсами основ мовознавства, основ теорії 

мовної комунікації, історії і лексикології іноземної мови, теорії перекладу, 

практики мовлення і перекладу.   

Програма базується на таких принципах: 

релевантність: орієнтована на сучасні вимоги суспільства і професійні 

потреби студентів; 

активність: студенти є активними учасниками навчально-виховного 

процесу і несуть персональну відповідальність за свій подальший освітній і 

професійний розвиток; 

розвиток особистості: визначається важливість особистісного та 

інтелектуального розвитку студентів і закладаються умови для реалізації 

особистості; 



професійне вдосконалення: передбачається безперервний 

самостійний професійний розвиток студентів протягом життя; 

інтегративність: усі компоненти програми взаємопов'язані та 

взаємозумовлені. 

Міжнародні контакти України із зарубіжними державами отримують 

все більший розвиток. Вони охоплюють увесь спектр міждержавних 

відносин: політичні, економічні, гуманітарні, військово - і науково-технічні, 

консульські та інші. Щорічно в нашій країні приймають сотні іноземних 

делегацій на рівні глав держав, урядів, міністрів закордонних справ, 

міністерств і відомств, представників міжнародних організацій і ділових кіл. 

І навпаки - представники нашої країни здійснюють інтенсивні візити за 

кордон.  

Однією з найважливіших складових професійного забезпечення 

міжнародних відносин, невід'ємним організаційно - політичним 

інструментом рішення нашим зовнішньо - політичним відомством і 

закордонними представництвами поставлених перед ними завдань є 

дипломатичний протокол та етикет. Хороше знання протоколу потрібне не 

лише дипломатам, але і кожному державному службовцеві, який займається 

питаннями міжнародного економічного співробітництва, більше того, 

кожному бізнесменові, який хоче успішно співпрацювати зі своїми 

закордонними партнерами. Грамотне володіння правилами і нормами 

сучасного дипломатичного й ділового протоколу створює сприятливий 

клімат спілкування, підвищує престиж не лише дипломатичного або 

економічного відомства, але і держави в цілому.  

Курс розрахований на ознайомлення студентів з основами 

дипломатичного і міжнародного ділового протоколу і етикету, з історією 

становлення української протокольної практики і протокольної служби. 

Наряду з цим передбачається загальне знайомство студентів з 

протокольними аспектами Віденської конвенції про дипломатичні зносини 



1961 року, церемоніальною стороною організації візитів керівників держави, 

фірм і компаній, протоколом дипломатичних і ділових прийомів.  

Знання норм і правил дипломатичного і міжнародного ділового 

протоколу та етикету потрібне для практичної діяльності випускників не 

лише перекладачами, але і в системі дипломатичної служби, й у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності, міжнародного туризму, в підрозділах по 

міжнародній діяльності регіональних і місцевих органів влади, наукових, 

освітніх, культурних й інших організацій і установ.  

Програма курсу вступ до дипломатичного протоколу та ділового 

етикету складається з курсів лекцій дипломатичного і міжнародного ділового 

протоколів, пов'язаних загальною проблематикою, практичних занять і 

завдань для самостійної роботи. 

В ході практичних занять разом з поглибленим вивченням предмета 

передбачається проведення тестів і моделювання різних ситуацій, які 

вимагають конкретного знання основних правил дипломатичного і ділового 

протоколу та етикету, необхідних для професійної підготовки студентів до 

практичної роботи.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 – сформувати у студентів систему сучасних знань про сукупність 

загальноприйнятих правил, традицій i умовностей, яких дотримуються 

уряди, відомства закордонних справ, дипломатичні представництва, офіційні 

особи в міжнародному спілкуванні. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

I. Загальнопредметні: 

 Соціальна компетентність.  Продуктивно співпрацювати з різними 

партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, 

проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з 

іншими. 



 Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства. 

 Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. 

Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням. 

 Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює свою 

діяльність і прагне її вдосконалити. 

 

II. Фахові: 

 Лінгвістична компетентність. Знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати 

мовними засобами для цілей спілкування. 

 Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої 

діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 

 Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні для 

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови (лінгвістичні 

маркери мовлення).  

 Перекладацька компетентність. Знання загальних  принципів 

перекладу, навички та уміння його здійснення. 

 Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі 

лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні знання).  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

- нормативно – правову міжнародну та національну бази 

дипломатичного протоколу, історії її формування; 



 - базові принципи дипломатичного протоколу, зокрема, “міжнародної 

ввічливості” та її складових; 

- основні поняття, терміни та категорії, що складають суть 

дипломатичного протоколу, церемоніалу та етикету; 

- методи та засоби дипломатичної комунікації, основних видів 

документів дипломатичного листування; 

- специфіку протокольного забезпечення багатосторонньої дипломатії 

(міжнародних нарад, конференцій, симпозіумів тощо); 

- особливості протокольного забезпечення діяльності дипломатичних 

представництв і окремих дипломатів; 

- основні норми і засоби протокольного забезпечення  

зовнішньополітичних заходів України на високому та найвищому рівнях;  

- методи та засоби представницької роботи з дипломатичним 

корпусом структурних підрозділів з  питань  протоколу зовнішньополітичних 

відомств різних країн; 

- основні норми дипломатичного етикету як складових іміджу 

сучасного дипломата і ділової людини; 

- основні церемоніальні норми в протокольній практиці України; 

- основні норми ділового протоколу та етикету. 

вміти: 

- складати зразки основних видів документів дипломатичного 

листування з урахуванням протокольних вимог; 

- складати підсумкові документи за результатами проведення 

дипломатичних бесід; 

- моделювати схеми проведення різного роду представницьких 

заходів; 

- оформляти різноманітні документи, пов’язані з дипломатичною 

діяльністю: візитні картки, запрошення на дипломатичні прийняття і 

відповіді на них тощо; 

- розробляти програми візитів іноземних партнерів; 



- моделювати схеми розсадки під час нарад, переговорів, офіційних та 

неофіційних прийнять. 

Знання цих правил сприятиме зростанню іміджу як самої людини, так і 

держави, яку вона представлятиме. 

 Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності 

Магістр з фаху “Переклад” повинен мати професійні знання та вміти 

застосовувати їх у своїй професійній діяльності. Професійні лінгвістичні 

знання формуються із всебічних і глибоких знань з історії мови, теоретичних 

основ мовознавства та перекладознавства, основних процесів розвитку 

мовленнєвих явищ, розуміння процесів, що формують мову як систему. 

Рівень професійно-філологічної культури повинен мати тенденцію на 

удосконалення. 

Бакалавр з фаху “Переклад” повинен мати відповідний рівень 

філологічної, етичної та психологічної культури: мати чітко сформовані 

принципові засади світогляду як загального усвідомлення про навколишній 

світ і своє місце в ньому, про шлях реалізації в умовах реальної дійсності 

своїх життєвих програм; сформувати філософське, економічне, політичне 

мислення; розумітися на проблемах ринкової економіки, соціальних, 

національних, історичних та демографічних процесах розвитку суспільства, 

засвоїти закономірності та особливості культурного розвитку людства; брати 

участь у громадському житті. Філолог-перекладач повинен мати належну 

мовну і перекладацьку компетенцію, широку ерудицію і культуру, 

розумітися на національних особливостях народу, мова якого вивчається, 

використовувати набуті знання у своїй професійній діяльності. 

Магістр з фаху “Переклад” повинен досконало володіти своїм фахом, 

постійно поповнювати свої знання, розширювати кругозір, застосовувати 

свої знання на практиці, вільно володіти українською мовою. 

Письмовий перекладач здійснює  письмовий переклад суспільно-

політичних, науково-технічних, ділових, інформаційних, а також художніх 

текстів іноземної мови на рідну і навпаки. 



Усний перекладач сприймає і перекладає інформацію в усній формі. Цей 

фахівець повинен відрізнятися кмітливим розумом, гнучкістю висловлювань, 

широким фоновим знанням про предмет повідомлення. 

Підготовка до ступеня бакалавра включає також поглиблене вивчення 

базових дисциплін з фаху, виконання кваліфікаційної роботи практичного, 

аналітичного або дослідницького характеру. 

 

1.2. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ МАГІСТРА ФІЛОЛОГІЇ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ « ПЕРЕКЛАД» 

Магістр повинен знати: 

- основні світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних і соціально-

економічних наук; 

- етичні та правові норми, які регулюють відносини між людьми, ставлення 

людини до навколишнього середовища; 

- сучасні наукові методи філологічних досліджень; 

- розуміти сутність мови як суспільного явища, її зв’язок з мисленням, 

культурою та суспільним розвитком народу; принциповий зв’язок мови і 

світу; походження та розвиток мови, її рівні; основні одиниці мови і 

мовлення; 

- функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості;  

- основні категорії та види перекладу; 

- особливості перекладацької діяльності; 

- особливості ділового мовлення та ведення діловодства; 

- особливості формування мовленнєвих умінь та навичок іноземною мовою; 

- психологічну характеристику основних видів мовленнєвої діяльності 

говоріння, аудіювання, читання, письма на різних етапах навчання; 

- особливості методики викладання іноземних мов у дошкільних та 

середніх навчальних закладах. 

Магістр повинен уміти: 



Використовуючи методи гуманітарних та соціально-економічних наук у 

різних видах професійної і соціальної діяльності, бакалавр повинен вміти: 

- формувати власні оцінки, позиції щодо ставлення до минулого, сучасного 

і майбутнього України; 

- творчо підходити до складних, суперечливих проблем сучасної соціальної 

дійсності; 

- аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства; 

- орієнтуватися в економічному середовищі, оцінювати стан і рівень макро- 

і мікроекономіки; 

- застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні 

своїх професійних та життєвих завдань; 

- використовувати принципи історичного підходу при інтерпретації різних 

подій суспільного життя як минулого, так і теперішнього. 

Використовуючи набуті знання з фундаментальних та професійно-

орієнтованих дисциплін, бакалавр повинен вміти: 

- володіти розвиненою культурою мислення, вміти ясно і логічно 

висловлювати свої думки як усно, так і письмово; володіти навичками 

наукової організації праці, бути обізнаним з можливостями і методами 

застосування комп’ютерної техніки в своїй діяльності; 

- бути спроможним самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати 

набутий досвід з позиції останніх досягнень філологічної науки та 

соціальної практики; розуміти основної проблеми своєї дисципліни, що 

визначають конкретну галузь його діяльності; 

- володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього 

обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та 

лінгвокраїнознавства; 

- перекладати, реферувати та анотувати державною та іноземною мовами 

різножанрові тексти; 

- застосувати міжмовні еквіваленти (кліше); 

- враховувати системні міжмовні розбіжності в практиці перекладу; 



- використовувати у праці перекладу довідкову літературу, різнотипні 

словники, електронні бази даних; 

- вміти творчо підходити до процесу в різних ситуаціях. 

Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним 

документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, 

нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, 

обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку. 

Освітньо-професійна програма встановлює: 

Нормативну частину змісту навчання зі спеціальності 035.04 Філологія. 

Германські мови та літератури (переклад включно) на факультеті іноземної 

філології МНУ імені В.О.Сухомлинського, її інформаційний обсяг та рівень 

засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики; 

 рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівця; 

 нормативний термін навчання; 

 форми державної атестації. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни. 

Кредит 1. Дипломатичний і діловий протокол - основа механізму 

міждержавних політичних і ділових відносин. Характеристика і роль 

дипломатичного етикету в міжнародних відносинах. Етика ділових 

відносин. Порядок представлень і знайомств. 

Тема 1. Предмет спецкурсу. Огляд рекомендованої літератури. Мова 

дипломатичного протоколу та етикету (термінологія, визначення понять). 

Протокол, етикет і церемоніал. Дипломатичний протокол і міжнародна 

ввічливість. Дипломатичний протокол як міжнародна категорія. Традиції, 

національні риси та особливості. Протокольне старшинство і право переваги. 

Протокольне старшинство держав. Протокольне старшинство глав 

диппредставництв і всередині диппредставництва.  



Тема 2. Класи глав дипломатичних представництв. Дипломатичні 

ранги. Сфери дії норм дипломатичного протоколу. Протокол і дипломатична 

служба. Джерела норм дипломатичного протоколу. Протокольне реагування 

на найважливіші події і пам'ятні дати. Предмет ділового протоколу. 

Спільність і відмінність його від дипломатичного протоколу. Основні 

принципи ділового протоколу. Призначення й основні функції служби 

протоколу в компаніях і фірмах.  

Тема 3. Предмет і поняття дипломатичного етикету. Дипломатичний 

етикет як інструмент зовнішньополітичної діяльності держав. Етикет і 

історичний досвід людського спілкування. Основи і джерела норм етикету. 

Історія виникнення правил етикету. Правила етикету і середовище. Етикет і 

ритуал. Дипломатичний етикет і дипломатичний протокол, їх відмінність 

одне від одного. Етикет держави, символи його суверенітету. Норми моралі в 

міждержавних відносинах. Особливості етикету в різних країнах. Етика 

ділових взаємин. Манери і поведінка. Уміння тримати себе в товаристві. 

Зовнішній вигляд. Вимоги до одягу і зовнішнього вигляду дипломата і 

ділової людини (повсякденна і протокольна). Протокольні вимоги до 

учасників офіційних церемоній. Що прийнятно і що заборонене для ділових 

чоловіків і жінок. "Як не слід поступати" (у громадських місцях, в гостях, за 

столом). Протокольні форми вітань. Перше враження і його роль у ділових 

стосунках. Рукостискання. Ввічливість і такт. Емоції. Зовнішній вигляд. 

Мовні стандарти, що допомагають вести бесіду. Управління бесідою. 

Неформальна бесіда - обов'язкова частина усіх ділових зустрічей. Зустріч 

ділових партнерів. Представлення членів делегації, вручення квітів. 

Розсадження за столом переговорів. Порядок денний і вирішення 

протокольних питань. Ухвалення рішень.  

Кредит 2. Етикет дистанційного спілкування. Протокольні аспекти 

ведення переговорів. 

Тема 1. Основні вимоги етикету до ведення телефонної розмови. 

Особливості ділової телефонної розмови, його підготовка. Швидкість і ритм 



телефонного спілкування, манера спілкування, емоції в спілкуванні. Вміння 

слухати - важлива частина телефонного спілкування.  

Тема 2. Правила спілкування по мобільному телефону. Характеристики 

основних видів офіційної кореспонденції. Дипломатичне листування. 

Використання телефаксу і електронної пошти. Візитні картки - інструмент 

ділового і протокольного спілкування.  

Тема 3. Характеристика переговорів як найважливішої практичної 

діяльності в міжнародній і діловій сферах. Функції переговорів: 

інформаційно-комунікативна функція, координація дій, вирішення 

конфліктів і спірних питань, ухвалення спільних рішень. Проблематика і 

типологія міжнародних переговорів. Цілі переговорів: підготовка договірно-

правових документів, ухвалення обов'язкових і рекомендаційних рішень, 

вплив на громадську думку, отримання інформації. Підготовка переговорів: 

формування складу делегації, підготовка переговорної концепції, аналіз 

цілей, визначення стратегії і тактики переговорів, підготовка виступів, 

документів і проектів рішень. Переговорна стратегія і тактика.  

Кредит 3. Дипломатичні та ділові візити. Протокол підготовки і 

проведення представницьких заходів. Національні особливості 

дипломатичного і ділового протоколу та етикету в зарубіжних країнах.  

Тема 1. Порядок прийому глав держав, глав урядів, міністрів 

закордонних справ зарубіжних держав в Україні. Основні положення 

державної протокольної практики України. Види візитів на вищому і 

високому рівнях і їх особливості. Обсяги протокольних заходів і рівень 

персональної участі офіційних осіб. Узгодження термінів і характеру візиту. 

Підготовка проекту розпорядження, програми візиту й іншої документації. 

Питання координації. Розподіл функцій і розподіл обов'язків між різними 

підрозділами і службами при підготовці візиту. 

Тема 2. Протокол візитів. Церемонія зустрічі і проводів, її особливості 

в залежності від характеру і формату візиту. Порядок розміщення. 

Переговори і бесіди. Підписання документів. Церемоніал покладання вінка. 



Обмін подарунками. Поїздка по країні. Особливості протокольної практики 

прийому вищих посадовців держав-учасників СНД. Ділові візити, їх 

відмінність від дипломатичних. Бізнес-подарунки. Положення 

корпоративного кодексу відносно подарунків. Вартість подарунка і протокол 

його вручення. Міжнародні норми і національні особливості при виборі і 

даруванні подарунка. Обмеження в питаннях подарунків у країнах світу. 

Завершення візиту.   

Тема 3. Протокольні заходи як одна з форм повсякденної роботи 

диппредставництва. Дипломатичні прийоми. Види прийомів і їх протокольні 

особливості. Підготовка і проведення прийомів - привід і час. Запрошення на 

прийом і порядок відповіді на запрошення. Характер офіційних і неофіційних 

прийомів.  

Тема 4. Протокол і етикет дипломатичних прийомів. Зустріч і проводи 

гостей. Прихід і відхід з прийому. Порядок обслуговування. Врахування 

національних особливостей і традицій. Протокольне старшинство і 

розсадження. Принципи розсадження. Варіанти розсадження. Протокольна 

техніка і її використання. Організація прийому в посольстві. Особливості 

проведення дипломатичних прийомів в окремих країнах. Врахування 

національних, етнополітичних і геополітичних чинників у спілкуванні з 

представниками країн світу. Особливості національного протоколу і етикету 

в країнах зарубіжжя. Етикетний престиж в країнах зарубіжжя. Протокол і 

етикет ділового спілкування за кордоном, особливості переговорів. 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредита 

ECTS. 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ 

Кредит 1. Дипломатичний і діловий протокол - основа механізму 

міждержавних політичних і ділових відносин. Характеристика і роль 

дипломатичного етикету в міжнародних відносинах. Етика ділових 

відносин. Порядок представлень і знайомств. 

Тема 1. Предмет спецкурсу. Огляд рекомендованої літератури. Мова 



дипломатичного протоколу та етикету (термінологія, визначення понять). 

Протокол, етикет і церемоніал. Дипломатичний протокол і міжнародна 

ввічливість. Дипломатичний протокол як міжнародна категорія. Традиції, 

національні риси та особливості. Протокольне старшинство і право переваги. 

Протокольне старшинство держав. Протокольне старшинство глав 

диппредставництв і всередині диппредставництва.  

Тема 2. Класи глав дипломатичних представництв. Дипломатичні 

ранги. Сфери дії норм дипломатичного протоколу. Протокол і дипломатична 

служба. Джерела норм дипломатичного протоколу. Протокольне реагування 

на найважливіші події і пам'ятні дати. Предмет ділового протоколу. 

Спільність і відмінність його від дипломатичного протоколу. Основні 

принципи ділового протоколу. Призначення й основні функції служби 

протоколу в компаніях і фірмах.  

Тема 3. Предмет і поняття дипломатичного етикету. Дипломатичний 

етикет як інструмент зовнішньополітичної діяльності держав. Етикет і 

історичний досвід людського спілкування. Основи і джерела норм етикету. 

Історія виникнення правил етикету. Правила етикету і середовище. Етикет і 

ритуал. Дипломатичний етикет і дипломатичний протокол, їх відмінність 

одне від одного. Етикет держави, символи його суверенітету. Норми моралі в 

міждержавних відносинах. Особливості етикету в різних країнах. Етика 

ділових взаємин. Манери і поведінка. Уміння тримати себе в товаристві. 

Зовнішній вигляд. Вимоги до одягу і зовнішнього вигляду дипломата і 

ділової людини (повсякденна і протокольна). Протокольні вимоги до 

учасників офіційних церемоній. Що прийнятно і що заборонене для ділових 

чоловіків і жінок. "Як не слід поступати" (у громадських місцях, в гостях, за 

столом). Протокольні форми вітань. Перше враження і його роль у ділових 

стосунках. Рукостискання. Ввічливість і такт. Емоції. Зовнішній вигляд. 

Мовні стандарти, що допомагають вести бесіду. Управління бесідою. 

Неформальна бесіда - обов'язкова частина усіх ділових зустрічей. Зустріч 

ділових партнерів. Представлення членів делегації, вручення квітів. 



Розсадження за столом переговорів. Порядок денний і вирішення 

протокольних питань. Ухвалення рішень.  

Кредит 2. Етикет дистанційного спілкування. Протокольні аспекти 

ведення переговорів. 

Тема 1. Основні вимоги етикету до ведення телефонної розмови. 

Особливості ділової телефонної розмови, його підготовка. Швидкість і ритм 

телефонного спілкування, манера спілкування, емоції в спілкуванні. Вміння 

слухати - важлива частина телефонного спілкування.  

Тема 2. Правила спілкування по мобільному телефону. Характеристики 

основних видів офіційної кореспонденції. Дипломатичне листування. 

Використання телефаксу і електронної пошти. Візитні картки - інструмент 

ділового і протокольного спілкування.  

Тема 3. Характеристика переговорів як найважливішої практичної 

діяльності в міжнародній і діловій сферах. Функції переговорів: 

інформаційно-комунікативна функція, координація дій, вирішення 

конфліктів і спірних питань, ухвалення спільних рішень. Проблематика і 

типологія міжнародних переговорів. Цілі переговорів: підготовка договірно-

правових документів, ухвалення обов'язкових і рекомендаційних рішень, 

вплив на громадську думку, отримання інформації. Підготовка переговорів: 

формування складу делегації, підготовка переговорної концепції, аналіз 

цілей, визначення стратегії і тактики переговорів, підготовка виступів, 

документів і проектів рішень. Переговорна стратегія і тактика.  

Кредит 3. Дипломатичні та ділові візити. Протокол підготовки і 

проведення представницьких заходів. Національні особливості 

дипломатичного і ділового протоколу та етикету в зарубіжних країнах.  

Тема 1. Порядок прийому глав держав, глав урядів, міністрів 

закордонних справ зарубіжних держав в Україні. Основні положення 

державної протокольної практики України. Види візитів на вищому і 

високому рівнях і їх особливості. Обсяги протокольних заходів і рівень 

персональної участі офіційних осіб. Узгодження термінів і характеру візиту. 



Підготовка проекту розпорядження, програми візиту й іншої документації. 

Питання координації. Розподіл функцій і розподіл обов'язків між різними 

підрозділами і службами при підготовці візиту. 

Тема 2. Протокол візитів. Церемонія зустрічі і проводів, її особливості 

в залежності від характеру і формату візиту. Порядок розміщення. 

Переговори і бесіди. Підписання документів. Церемоніал покладання вінка. 

Обмін подарунками. Поїздка по країні. Особливості протокольної практики 

прийому вищих посадовців держав-учасників СНД. Ділові візити, їх 

відмінність від дипломатичних. Бізнес-подарунки. Положення 

корпоративного кодексу відносно подарунків. Вартість подарунка і протокол 

його вручення. Міжнародні норми і національні особливості при виборі і 

даруванні подарунка. Обмеження в питаннях подарунків у країнах світу. 

Завершення візиту.   

Тема 3. Протокольні заходи як одна з форм повсякденної роботи 

диппредставництва. Дипломатичні прийоми. Види прийомів і їх протокольні 

особливості. Підготовка і проведення прийомів - привід і час. Запрошення на 

прийом і порядок відповіді на запрошення. Характер офіційних і неофіційних 

прийомів.  

Тема 4. Протокол і етикет дипломатичних прийомів. Зустріч і проводи 

гостей. Прихід і відхід з прийому. Порядок обслуговування. Врахування 

національних особливостей і традицій. Протокольне старшинство і 

розсадження. Принципи розсадження. Варіанти розсадження. Протокольна 

техніка і її використання. Організація прийому в посольстві. Особливості 

проведення дипломатичних прийомів в окремих країнах. Врахування 

національних, етнополітичних і геополітичних чинників у спілкуванні з 

представниками країн світу. Особливості національного протоколу і етикету 

в країнах зарубіжжя. Етикетний престиж в країнах зарубіжжя. Протокол і 

етикет ділового спілкування за кордоном, особливості переговорів. 

6. Методи навчання 



Під час вивчення курсу застосовуються такі методи навчання, як лекція-

діалог, розв’язування перекладацьких задач або творчих завдань під час 

самостійної роботи або у процесі підготовки до практичних завдань, 

складання графічних схем для узагальнення теоретичного матеріалу. 

 

7. Методи контролю 

1. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка 

викладачем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог 

програми; підготовка студентів до відповіді і викладення своїх знань: 

корекція і самоконтроль викладених знань під час відповіді; аналіз і 

оцінка відповіді. 

2. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, тести). 

3. Графічна перевірка знань (графічні зображення умови завдання, 

малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці). Графічна перевірка 

може виступати як самостійний вид або може входити, як органічний 

елемент, до усної або письмової перевірки. 

4. Залік. Оцінка. 

5. Самоконтроль і самооцінка. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота КР Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
150 300 

50 50 50 50 50 

 

 К1 К2 К3 Сума 

Поточне оцінювання та самостійна 

робота 
50 50 50 150 

КР 50 50 50 150 

Сума 100 100 100 300 

 

Критерії оцінювання поточної \ самостійної роботи 



Поточна робота на заняттях з практики усного та писемного мовлення 

передбачає виконання практичних завдань: опрацювання лексичного 

матеріалу за темою, що вивчається, читання та переклад навчальних текстів, 

переказ текстів, усні підготовлені та непідготовлені діалогічні і монологічні 

висловлювання за темами, виконання письмових завдань та вправ творчого 

характеру тощо (30/40 балів). За національною шкалою проводиться 

наступне оцінювання: 

«Відмінно» – студент вільно володіє вивченим лексичним матеріалом за 

темою; читання текстів не викликає ніяких труднощів; робить цілком 

адекватний переклад текстів; робить усні підготовлені та непідготовлені 

діалогічні і монологічні висловлювання, що цілком відповідають вимогам 

програми; виконує всі вправи, зазначені робочою програмою, виконання 

вправ не викликає труднощів; 

«Добре» – студент достатньо вільно володіє вивченим лексичним 

матеріалом за темою; читання текстів не викликає значних труднощів; 

робить взагалі адекватний переклад текстів; робить усні підготовлені та 

непідготовлені діалогічні і монологічні висловлювання із незначною 

кількістю помилок; виконує всі вправи, зазначені робочою програмою, 

виконання вправ не викликає значних труднощів; 

«Задовільно» – студент володіє лише частиною вивченого лексичного 

матеріалу за темою; читання текстів викликає значні труднощі; робить 

переклад текстів із значною кількістю грубих помилок, але вони не 

спотворюють загальне розуміння тексту; робить усні підготовлені та 

непідготовлені діалогічні і монологічні висловлювання із значною кількістю 

грубих помилок; виконує лише частину вправ, зазначених робочою 

програмою, виконання вправ викликає значні труднощі; 

«Незадовільно» – студент практично не володіє лексичним матеріалом 

за темою; під час читання текстів робить велику кількість вимовних помилок; 

робить взагалі неадекватний переклад текстів; усні висловлювання за темами 

не відповідають вимогам програми; не виконує або виконує лише незначну 



частину вправ, зазначених робочою програмою, виконання вправ викликає 

значні труднощі. 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

14. Рекомендована література 

Базова: 

1. Калашник Г.М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового 

етикету: Навч.посіб. – К.: Знання, 2007. – 143 с. 

2. Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет. Навчальний 

посiбник. - К.: Знання, 2010. 

3. Соловьёв Э.Я. Современный этикет. Деловой и международный 

протокол. - М.: Ось-89, 2007.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Очна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 

 

 Варіативна 

 

Спеціальність 

035.04 Філологія. 

Германські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  

Ступінь магістра 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 90 

IX  

Практичні, семінарські 

20  

Самостійна робота 

70  

Вид контролю: екзамен 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для деної форми навчання – 90год.:20 год. 

– аудиторні заняття, 70 год. – самостійна робота (22% /78%). 

 

 

 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни Вступ до дипломатичного 

протоколу та ділового етикету є сукупність загальноприйнятих правил, 

традицій i умовностей, яких дотримуються уряди, відомства закордонних 

справ, дипломатичні представництва, офіційні особи в міжнародному 

спілкуванні. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни  є універсальні 

міжнародні та вітчизняні правила і традиції офіційної дипломатичної 

поведінки. 

Навчальна дисципліна «Вступ до дипломатичного протоколу та 

ділового етикету» забезпечує знання: 

- нормативно – правової міжнародної та національної бази 

дипломатичного протоколу, історії її формування; 

 - базових принципів дипломатичного протоколу, зокрема, 

“міжнародної ввічливості” та її складових; 

- основних понять, термінів та категорій, що складають суть 

дипломатичного протоколу, церемоніалу та етикету; 

- методів та засобів дипломатичної комунікації, основних видів 

документів дипломатичного листування; 

- специфіки протокольного забезпечення багатосторонньої дипломатії 

(міжнародних нарад, конференцій, симпозіумів тощо); 

- особливостей протокольного забезпечення діяльності дипломатичних 

представництв і окремих дипломатів; 

- основних норм і засобів протокольного забезпечення  

зовнішньополітичних заходів України на високому та найвищому рівнях;  

- методів та засобів представницької роботи з дипломатичним корпусом 

структурних  підрозділів  з  питань  протоколу зовнішньополітичних 

відомств різних країн; 

- основних норм дипломатичного етикету як складових іміджу сучасного 

дипломата і ділової людини; 



- основних церемоніальних норм в протокольній практиці України; 

- основних норм ділового протоколу та етикету. 

Мета курсу: 

 – сформувати у студентів систему сучасних знань про сукупність 

загальноприйнятих правил, традицій i умовностей, яких дотримуються 

уряди, відомства закордонних справ, дипломатичні представництва, офіційні 

особи в міжнародному спілкуванні. 

I. Загальнопредметні: 

 Соціальна компетентність.  Продуктивно співпрацювати з різними 

партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, 

проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з 

іншими. 

 Загальнокультурна компетентність. Аналізувати й оцінювати 

найважливіші досягнення національної, європейської та світової науки й 

культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасного 

українського та світового суспільства. 

 Компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій. 

Раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби при 

розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 

систематизацією, зберіганням, поданням та передаванням. 

 Здатність навчатися упродовж життя як база професійного та 

життєвого самовизначення (long life learning competence). Усвідомлює свою 

діяльність і прагне її вдосконалити. 

II. Фахові: 

 Лінгвістична компетентність. Знання системи мови, правил її 

функціонування в іншомовній комунікації, що дозволяють оперувати 

мовними засобами для цілей спілкування. 

 Мовленнєва компетентність. Володіння видами мовленнєвої 

діяльності, які задіяні у перекладі (говоріння, аудіювання, читання, письмо). 



 Соціолінгвістична компетентність. Знання та вміння, необхідні для 

здійснення соціального аспекту використання іноземної мови (лінгвістичні 

маркери мовлення).  

 Перекладацька компетентність. Знання загальних принципів 

перекладу, навички та уміння його здійснення. 

 Екстралінгвістична компетентність. Знання, що виходять за межі 

лінгвістичних та перекладознавчих (фонові і предметні знання).  

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

знати: 

- нормативно – правову міжнародну та національну бази 

дипломатичного протоколу, історії її формування; 

 - базові принципи дипломатичного протоколу, зокрема, “міжнародної 

ввічливості” та її складових; 

- основні поняття, терміни та категорії, що складають суть 

дипломатичного протоколу, церемоніалу та етикету; 

- методи та засоби дипломатичної комунікації, основних видів 

документів дипломатичного листування; 

- специфіку протокольного забезпечення багатосторонньої дипломатії 

(міжнародних нарад, конференцій, симпозіумів тощо); 

- особливості протокольного забезпечення діяльності дипломатичних 

представництв і окремих дипломатів; 

- основні норми і засоби протокольного забезпечення  

зовнішньополітичних заходів України на високому та найвищому рівнях;  

- методи та засоби представницької роботи з дипломатичним 

корпусом структурних підрозділів з  питань  протоколу зовнішньополітичних 

відомств різних країн; 

- основні норми дипломатичного етикету як складових іміджу 

сучасного дипломата і ділової людини; 

- основні церемоніальні норми в протокольній практиці України; 

- основні норми ділового протоколу та етикету. 



вміти: 

- складати зразки основних видів документів дипломатичного 

листування з урахуванням протокольних вимог; 

- складати підсумкові документи за результатами проведення 

дипломатичних бесід; 

- моделювати схеми проведення різного роду представницьких 

заходів; 

- оформляти різноманітні документи, пов’язані з дипломатичною 

діяльністю: візитні картки, запрошення на дипломатичні прийняття і 

відповіді на них тощо; 

- розробляти програми візитів іноземних партнерів; 

- моделювати схеми розсадки під час нарад, переговорів, офіційних та 

неофіційних прийнять. 

 

2. Програма навчальної дисципліни. 

Кредит 1. Дипломатичний і діловий протокол - основа механізму 

міждержавних політичних і ділових відносин. Характеристика і роль 

дипломатичного етикету в міжнародних відносинах. Етика ділових 

відносин. Порядок представлень і знайомств. 

Тема 1. Предмет спецкурсу. Огляд рекомендованої літератури. Мова 

дипломатичного протоколу та етикету (термінологія, визначення понять). 

Протокол, етикет і церемоніал. Дипломатичний протокол і міжнародна 

ввічливість. Дипломатичний протокол як міжнародна категорія. Традиції, 

національні риси та особливості. Протокольне старшинство і право переваги. 

Протокольне старшинство держав. Протокольне старшинство глав 

диппредставництв і всередині диппредставництва.  

Тема 2. Класи глав дипломатичних представництв. Дипломатичні 

ранги. Сфери дії норм дипломатичного протоколу. Протокол і дипломатична 

служба. Джерела норм дипломатичного протоколу. Протокольне реагування 

на найважливіші події і пам'ятні дати. Предмет ділового протоколу. 



Спільність і відмінність його від дипломатичного протоколу. Основні 

принципи ділового протоколу. Призначення й основні функції служби 

протоколу в компаніях і фірмах.  

Тема 3. Предмет і поняття дипломатичного етикету. Дипломатичний 

етикет як інструмент зовнішньополітичної діяльності держав. Етикет і 

історичний досвід людського спілкування. Основи і джерела норм етикету. 

Історія виникнення правил етикету. Правила етикету і середовище. Етикет і 

ритуал. Дипломатичний етикет і дипломатичний протокол, їх відмінність 

одне від одного. Етикет держави, символи його суверенітету. Норми моралі в 

міждержавних відносинах. Особливості етикету в різних країнах. Етика 

ділових взаємин. Манери і поведінка. Уміння тримати себе в товаристві. 

Зовнішній вигляд. Вимоги до одягу і зовнішнього вигляду дипломата і 

ділової людини (повсякденна і протокольна). Протокольні вимоги до 

учасників офіційних церемоній. Що прийнятно і що заборонене для ділових 

чоловіків і жінок. "Як не слід поступати" (у громадських місцях, в гостях, за 

столом). Протокольні форми вітань. Перше враження і його роль у ділових 

стосунках. Рукостискання. Ввічливість і такт. Емоції. Зовнішній вигляд. 

Мовні стандарти, що допомагають вести бесіду. Управління бесідою. 

Неформальна бесіда - обов'язкова частина усіх ділових зустрічей. Зустріч 

ділових партнерів. Представлення членів делегації, вручення квітів. 

Розсадження за столом переговорів. Порядок денний і вирішення 

протокольних питань. Ухвалення рішень.  

Кредит 2. Етикет дистанційного спілкування. Протокольні аспекти 

ведення переговорів. 

Тема 1. Основні вимоги етикету до ведення телефонної розмови. 

Особливості ділової телефонної розмови, його підготовка. Швидкість і ритм 

телефонного спілкування, манера спілкування, емоції в спілкуванні. Вміння 

слухати - важлива частина телефонного спілкування.  

Тема 2. Правила спілкування по мобільному телефону. Характеристики 

основних видів офіційної кореспонденції. Дипломатичне листування. 



Використання телефаксу і електронної пошти. Візитні картки - інструмент 

ділового і протокольного спілкування.  

Тема 3. Характеристика переговорів як найважливішої практичної 

діяльності в міжнародній і діловій сферах. Функції переговорів: 

інформаційно-комунікативна функція, координація дій, вирішення 

конфліктів і спірних питань, ухвалення спільних рішень. Проблематика і 

типологія міжнародних переговорів. Цілі переговорів: підготовка договірно-

правових документів, ухвалення обов'язкових і рекомендаційних рішень, 

вплив на громадську думку, отримання інформації. Підготовка переговорів: 

формування складу делегації, підготовка переговорної концепції, аналіз 

цілей, визначення стратегії і тактики переговорів, підготовка виступів, 

документів і проектів рішень. Переговорна стратегія і тактика.  

Кредит 3. Дипломатичні та ділові візити. Протокол підготовки і 

проведення представницьких заходів. Національні особливості 

дипломатичного і ділового протоколу та етикету в зарубіжних країнах.  

Тема 1. Порядок прийому глав держав, глав урядів, міністрів 

закордонних справ зарубіжних держав в Україні. Основні положення 

державної протокольної практики України. Види візитів на вищому і 

високому рівнях і їх особливості. Обсяги протокольних заходів і рівень 

персональної участі офіційних осіб. Узгодження термінів і характеру візиту. 

Підготовка проекту розпорядження, програми візиту й іншої документації. 

Питання координації. Розподіл функцій і розподіл обов'язків між різними 

підрозділами і службами при підготовці візиту. 

Тема 2. Протокол візитів. Церемонія зустрічі і проводів, її особливості 

в залежності від характеру і формату візиту. Порядок розміщення. 

Переговори і бесіди. Підписання документів. Церемоніал покладання вінка. 

Обмін подарунками. Поїздка по країні. Особливості протокольної практики 

прийому вищих посадовців держав-учасників СНД. Ділові візити, їх 

відмінність від дипломатичних. Бізнес-подарунки. Положення 

корпоративного кодексу відносно подарунків. Вартість подарунка і протокол 



його вручення. Міжнародні норми і національні особливості при виборі і 

даруванні подарунка. Обмеження в питаннях подарунків у країнах світу. 

Завершення візиту.   

Тема 3. Протокольні заходи як одна з форм повсякденної роботи 

диппредставництва. Дипломатичні прийоми. Види прийомів і їх протокольні 

особливості. Підготовка і проведення прийомів - привід і час. Запрошення на 

прийом і порядок відповіді на запрошення. Характер офіційних і неофіційних 

прийомів.  

Тема 4. Протокол і етикет дипломатичних прийомів. Зустріч і проводи 

гостей. Прихід і відхід з прийому. Порядок обслуговування. Врахування 

національних особливостей і традицій. Протокольне старшинство і 

розсадження. Принципи розсадження. Варіанти розсадження. Протокольна 

техніка і її використання. Організація прийому в посольстві. Особливості 

проведення дипломатичних прийомів в окремих країнах. Врахування 

національних, етнополітичних і геополітичних чинників у спілкуванні з 

представниками країн світу. Особливості національного протоколу і етикету 

в країнах зарубіжжя. Етикетний престиж в країнах зарубіжжя. Протокол і 

етикет ділового спілкування за кордоном, особливості переговорів. 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредита 

ECTS. 

 

 

 

 

 

 

3.Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем Кількість годин 
усьог

о 
у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 



Кредит 1. Дипломатичний і діловий протокол - основа 

механізму міждержавних політичних і ділових відносин. 

Характеристика і роль дипломатичного етикету в міжнародних 

відносинах. Етика ділових відносин. Порядок представлень і 

знайомств. 

Тема 1. Предмет спецкурсу. 

Огляд рекомендованої літератури. 

Мова дипломатичного протоколу та 

етикету (термінологія, визначення 

понять). Протокол, етикет і 

церемоніал. Дипломатичний протокол 

і міжнародна ввічливість. 

Дипломатичний протокол як 

міжнародна категорія. Традиції, 

національні риси та особливості. 

Протокольне старшинство і право 

переваги. Протокольне старшинство 

держав. Протокольне старшинство 

глав диппредставництв і всередині 

диппредставництва.  

 

9  2   7 

Тема 2. Класи глав 

дипломатичних представництв. 

Дипломатичні ранги. Сфери дії норм 

дипломатичного протоколу. Протокол 

і дипломатична служба. Джерела норм 

дипломатичного протоколу. 

Протокольне реагування на 

найважливіші події і пам'ятні дати. 

Предмет ділового протоколу. 

Спільність і відмінність його від 

дипломатичного протоколу. Основні 

принципи ділового протоколу. 

Призначення й основні функції служби 

протоколу в компаніях і фірмах.  

 

9  2   7 



Тема 3. Предмет і поняття 

дипломатичного етикету. 

Дипломатичний етикет як інструмент 

зовнішньополітичної діяльності 

держав. Етикет і історичний досвід 

людського спілкування. Основи і 

джерела норм етикету. Історія 

виникнення правил етикету. Правила 

етикету і середовище. Етикет і ритуал. 

Дипломатичний етикет і 

дипломатичний протокол, їх 

відмінність одне від одного. Етикет 

держави, символи його суверенітету. 

Норми моралі в міждержавних 

відносинах. Особливості етикету в 

різних країнах. Етика ділових взаємин. 

Манери і поведінка. Уміння тримати 

себе в товаристві. Зовнішній вигляд. 

Вимоги до одягу і зовнішнього 

вигляду дипломата і ділової людини 

(повсякденна і протокольна). 

Протокольні вимоги до учасників 

офіційних церемоній. Що прийнятно і 

що заборонене для ділових чоловіків і 

жінок. "Як не слід поступати" (у 

громадських місцях, в гостях, за 

столом). Протокольні форми вітань. 

Перше враження і його роль у ділових 

стосунках. Рукостискання. Ввічливість 

і такт. Емоції. Зовнішній вигляд. Мовні 

стандарти, що допомагають вести 

бесіду. Управління бесідою. 

Неформальна бесіда - обов'язкова 

частина усіх ділових зустрічей. Зустріч 

ділових партнерів. Представлення 

членів делегації, вручення квітів. 

Розсадження за столом переговорів. 

Порядок денний і вирішення 

протокольних питань. Ухвалення 

рішень.  

 

9  2   7 

Кредит 2. Етикет дистанційного спілкування. Протокольні 



аспекти ведення переговорів. 

Тема 1. Основні вимоги етикету до 

ведення телефонної розмови. 

Особливості ділової телефонної 

розмови, його підготовка. Швидкість і 

ритм телефонного спілкування, манера 

спілкування, емоції в спілкуванні. 

Вміння слухати - важлива частина 

телефонного спілкування.  

9  2   7 

Тема 2. Правила спілкування по 

мобільному телефону. Характеристики 

основних видів офіційної 

кореспонденції. Дипломатичне 

листування. Використання телефаксу і 

електронної пошти. Візитні картки - 

інструмент ділового і протокольного 

спілкування.  

9  2   7 

Тема 3. Характеристика переговорів 

як найважливішої практичної 

діяльності в міжнародній і діловій 

сферах. Функції переговорів: 

інформаційно-комунікативна функція, 

координація дій, вирішення конфліктів 

і спірних питань, ухвалення спільних 

рішень. Проблематика і типологія 

міжнародних переговорів. Цілі 

переговорів: підготовка договірно-

правових документів, ухвалення 

обов'язкових і рекомендаційних 

рішень, вплив на громадську думку, 

отримання інформації. Підготовка 

переговорів: формування складу 

делегації, підготовка переговорної 

концепції, аналіз цілей, визначення 

стратегії і тактики переговорів, 

підготовка виступів, документів і 

проектів рішень. Переговорна 

стратегія і тактика. МКР№1. 

9  2 

 

 

  7 

 

Кредит 3. Дипломатичні та ділові візити. Протокол підготовки 

і проведення представницьких заходів. Національні особливості 

дипломатичного і ділового протоколу та етикету в зарубіжних 

країнах.  

Тема 1. Порядок прийому глав держав, 

глав урядів, міністрів закордонних 

9  2   7 



справ зарубіжних держав в Україні. 

Основні положення державної 

протокольної практики України. Види 

візитів на вищому і високому рівнях і 

їх особливості. Обсяги протокольних 

заходів і рівень персональної участі 

офіційних осіб. Узгодження термінів і 

характеру візиту. Підготовка проекту 

розпорядження, програми візиту й 

іншої документації. Питання 

координації. Розподіл функцій і 

розподіл обов'язків між різними 

підрозділами і службами при 

підготовці візиту. 

Тема 2. Протокол візитів. Церемонія 

зустрічі і проводів, її особливості в 

залежності від характеру і формату 

візиту. Порядок розміщення. 

Переговори і бесіди. Підписання 

документів. Церемоніал покладання 

вінка. Обмін подарунками. Поїздка по 

країні. Особливості протокольної 

практики прийому вищих посадовців 

держав-учасників СНД. Ділові візити, 

їх відмінність від дипломатичних. 

Бізнес-подарунки. Положення 

корпоративного кодексу відносно 

подарунків. Вартість подарунка і 

протокол його вручення. Міжнародні 

норми і національні особливості при 

виборі і даруванні подарунка. 

Обмеження в питаннях подарунків у 

країнах світу. Завершення візиту.   

9  2   7 

Тема 3. Протокольні заходи як одна з 

форм повсякденної роботи 

диппредставництва. Дипломатичні 

прийоми. Види прийомів і їх 

протокольні особливості. Підготовка і 

проведення прийомів - привід і час. 

Запрошення на прийом і порядок 

відповіді на запрошення. Характер 

офіційних і неофіційних прийомів.  

9  2   7 



Тема 4. Протокол і етикет 

дипломатичних прийомів. Зустріч і 

проводи гостей. Прихід і відхід з 

прийому. Порядок обслуговування. 

Врахування національних 

особливостей і традицій. Протокольне 

старшинство і розсадження. Принципи 

розсадження. Варіанти розсадження. 

Протокольна техніка і її використання. 

Організація прийому в посольстві. 

Особливості проведення 

дипломатичних прийомів в окремих 

країнах. Врахування національних, 

етнополітичних і геополітичних 

чинників у спілкуванні з 

представниками країн світу. 

Особливості національного протоколу 

і етикету в країнах зарубіжжя. 

Етикетний престиж в країнах 

зарубіжжя. Протокол і етикет ділового 

спілкування за кордоном, особливості 

переговорів. МКР№ 2. 

9  2 

 

  7 

 

Усього годин: 90  20   70 

 

 

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Дипломатичний і діловий протокол - основа механізму міждержавних 

політичних і ділових відносин. Характеристика і роль дипломатичного етикету 

в міжнародних відносинах. Етика ділових відносин. Порядок представлень і 

знайомств. 

1 

ТЕМА 1. Мова дипломатичного протоколу та етикету 

(термінологія, визначення понять). Протокол, етикет і 

церемоніал. Дипломатичний протокол і міжнародна 

ввічливість. Дипломатичний протокол як міжнародна 

категорія. 

2 



2 

ТЕМА 2. Традиції, національні риси та особливості. 

Протокольне старшинство і право переваги. Протокольне 

старшинство держав. Протокольне старшинство глав 

диппредставництв і всередині диппредставництва.  

2 

3 

 

 

ТЕМА 3. Предмет і поняття дипломатичного етикету. 

Дипломатичний етикет як інструмент зовнішньополітичної 

діяльності держав. Етикет і історичний досвід людського 

спілкування. Основи і джерела норм етикету. Історія 

виникнення правил етикету. Правила етикету і середовище. 

Етикет і ритуал. Дипломатичний етикет і дипломатичний 

протокол, їх відмінність одне від одного. Етикет держави, 

символи його суверенітету. Норми моралі в міждержавних 

відносинах. Особливості етикету в різних країнах. Етика 

ділових взаємин. Манери і поведінка. Уміння тримати себе в 

товаристві. Зовнішній вигляд. Вимоги до одягу і зовнішнього 

вигляду дипломата і ділової людини (повсякденна і 

протокольна). Протокольні вимоги до учасників офіційних 

церемоній. Що прийнятно і що заборонене для ділових 

чоловіків і жінок. "Як не слід поступати" (у громадських 

місцях, в гостях, за столом). Протокольні форми вітань. Перше 

враження і його роль у ділових стосунках. Рукостискання. 

Ввічливість і такт. Емоції. Зовнішній вигляд. Мовні стандарти, 

що допомагають вести бесіду. Управління бесідою. 

Неформальна бесіда - обов'язкова частина усіх ділових 

зустрічей. Зустріч ділових партнерів. Представлення членів 

делегації, вручення квітів. Розсадження за столом переговорів. 

Порядок денний і вирішення протокольних питань. Ухвалення 

рішень.  

 

2 

 

 

Кредит 2. Етикет дистанційного спілкування. Протокольні аспекти ведення 

переговорів. 

4 

ТЕМА 1. Основні вимоги етикету до ведення телефонної 

розмови. Особливості ділової телефонної розмови, його 

підготовка. Швидкість і ритм телефонного спілкування, 

манера спілкування, емоції в спілкуванні. Вміння слухати - 

важлива частина телефонного спілкування. 

2 

5 ТЕМА 2.  Правила спілкування по мобільному телефону. 2 



Характеристики основних видів офіційної кореспонденції. 

Дипломатичне листування. Використання телефаксу і 

електронної пошти. Візитні картки - інструмент ділового і 

протокольного спілкування. 

6 

 

 

ТЕМА 3. Характеристика переговорів як найважливішої 

практичної діяльності в міжнародній і діловій сферах. Функції 

переговорів: інформаційно-комунікативна функція, 

координація дій, вирішення конфліктів і спірних питань, 

ухвалення спільних рішень.Проблематика і типологія 

міжнародних переговорів. Цілі переговорів: підготовка 

договірно-правових документів, ухвалення обов'язкових і 

рекомендаційних рішень, вплив на громадську думку, 

отримання інформації. Підготовка переговорів: формування 

складу делегації, підготовка переговорної концепції, аналіз 

цілей, визначення стратегії і тактики переговорів, підготовка 

виступів, документів і проектів рішень. Переговорна стратегія 

і тактика. 

2 

 

 

Кредит 3. Дипломатичні та ділові візити. Протокол підготовки і проведення 

представницьких заходів. Національні особливості дипломатичного і ділового 

протоколу та етикету в зарубіжних країнах. 

7 

ТЕМА 1. Порядок прийому глав держав, глав урядів, міністрів 

закордонних справ зарубіжних держав в Україні. Основні 

положення державної протокольної практики України. Види 

візитів на вищому і високому рівнях і їх особливості. Обсяги 

протокольних заходів і рівень персональної участі офіційних 

осіб. Узгодження термінів і характеру візиту. Підготовка 

проекту розпорядження, програми візиту й іншої 

документації. Питання координації. Розподіл функцій і 

розподіл обов'язків між різними підрозділами і службами при 

підготовці візиту. 

2 



8 

ТЕМА 2. Протокол візитів. Церемонія зустрічі і проводів, її 

особливості в залежності від характеру і формату візиту. 

Порядок розміщення. Переговори і бесіди. Підписання 

документів. Церемоніал покладання вінка. Обмін 

подарунками. Поїздка по країні. Особливості протокольної 

практики прийому вищих посадовців держав-учасників СНД. 

Ділові візити, їх відмінність від дипломатичних. Бізнес-

подарунки. Положення корпоративного кодексу відносно 

подарунків. Вартість подарунка і протокол його вручення. 

Міжнародні норми і національні особливості при виборі і 

даруванні подарунка. Обмеження в питаннях подарунків у 

країнах світу. Завершення візиту.   

2 

9 

ТЕМА 3. Протокольні заходи як одна з форм повсякденної 

роботи диппредставництва. Дипломатичні прийоми. Види 

прийомів і їх протокольні особливості. Підготовка і 

проведення прийомів - привід і час. Запрошення на прийом і 

порядок відповіді на запрошення. Характер офіційних і 

неофіційних прийомів. 

2 



10 

ТЕМА 4. Протокол і етикет дипломатичних прийомів. Зустріч 

і проводи гостей. Прихід і відхід з прийому. Порядок 

обслуговування. Врахування національних особливостей і 

традицій. Протокольне старшинство і розсадження. Принципи 

розсадження. Варіанти розсадження. Протокольна техніка і її 

використання. Організація прийому в посольстві. Особливості 

проведення дипломатичних прийомів в окремих країнах. 

Врахування національних, етнополітичних і геополітичних 

чинників у спілкуванні з представниками країн світу. 

Особливості національного протоколу і етикету в країнах 

зарубіжжя. Етикетний престиж в країнах зарубіжжя. Протокол 

і етикет ділового спілкування за кордоном, особливості 

переговорів. 

2 

 

Разом: 20 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Зміст 

Кількість 

годин 

Кредит 1. Дипломатичний і діловий протокол - основа механізму міждержавних 

політичних і ділових відносин. Характеристика і роль дипломатичного етикету 

в міжнародних відносинах. Етика ділових відносин. Порядок представлень і 

знайомств. 

 

1. Підготувати виступ на тему „Етикет телефонної розмови”. 

2. Підготувати виступ на тему „Етикет публічних виступів”.  

3. Підготувати виступ не тему: „Протокольні подарунки під час 

візитів”. 

4. Підготувати спрощену програму державного візиту в Україну 

глави іноземної держави, офіційного візиту голови уряду 

іноземної країни, робочого візиту міністра закордонних справ 

(за вибором студента). 

5. Правила поведінки господарів і гостей під час дипломатичних 

30 



прийомів. 

6. Правила застільного етикету. 

7. Підготувати зразки запрошень на дипломатичні прийоми; 

позитивної і негативної відповіді на запрошення на 

дипломатичні прийоми. 

8. Розробити схему проведення дипломатичного прийому і пакет 

необхідних документів. 

9. Підготувати реферат на тему: "Історія становлення державної 

символіки України". 

 

Кредит 2. Етикет дистанційного спілкування. Протокольні аспекти ведення 

переговорів. 

 

Підготувати реферати про державну символіку іноземних держав  

Скласти можливі схеми розміщення делегацій під час 

міжнародних нарад, конференцій  

Скласти документи дипломатичного листування (на вибір): 

 Приватний  лист  напівофіційного  характеру  відповідно  до 

норм  дипломатичного  протоколу. 

 Документ-відповідь  на  отриманий  приватний  лист. 

 Особисту та вербальну  ноти  відповідно  до  норм  

дипломатичного протоколу. 

 Документ-відповідь  на отримані особисту та вербальну ноти. 

 Пам’ятну записку. 

20 

Кредит 3. Дипломатичні та ділові візити. Протокол підготовки і проведення 

представницьких заходів. Національні особливості дипломатичного і ділового 

протоколу та етикету в зарубіжних країнах. 

 

Самостійно опрацювати матеріал, оформити у вигляді тез: 

 Протокольні вимоги до дипломатичних документів.  

 Структура дипломатичних документів. Етикетні мовні 

формули в документах дипломатичного листування.  

 Види документів дипломатичного листування. 

20 



Підготувати реферати з тематики:  

 особливості протокольної практики й ділового спілкування з 

партнерами з європейських країн;  

 особливості спілкування з партнерами з країн Північної та 

Південної Америки;  

 особливості спілкування з партнерами країн Азії та Близького 

Сходу, Африки;  

 особливості державного протоколу різних країн. 

Разом: 70 

6. Методи навчання 

Під час вивчення курсу застосовуються такі методи навчання, як лекція-

діалог, розв’язування перекладацьких задач або творчих завдань під час 

самостійної роботи або у процесі підготовки до практичних завдань, 

складання графічних схем для узагальнення теоретичного матеріалу. 

 

7. Методи контролю 

6. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка 

викладачем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог 

програми; підготовка студентів до відповіді і викладення своїх знань: 

корекція і самоконтроль викладених знань під час відповіді; аналіз і 

оцінка відповіді. 

7. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, тести). 

8. Графічна перевірка знань (графічні зображення умови завдання, 

малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці). Графічна перевірка 

може виступати як самостійний вид або може входити, як органічний 

елемент, до усної або письмової перевірки. 

9. Залік. Оцінка. 

10. Самоконтроль і самооцінка. 

 

 



 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота КР Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
150 300 

50 50 50 50 50 

 

 К1 К2 К3 Сума 

Поточне оцінювання та самостійна 

робота 
50 50 50 150 

КР 50 50 50 150 

Сума 100 100 100 300 

 

Критерії оцінювання поточної \ самостійної роботи 

Поточна робота на заняттях з практики усного та писемного мовлення 

передбачає виконання практичних завдань: опрацювання лексичного 

матеріалу за темою, що вивчається, читання та переклад навчальних текстів, 

переказ текстів, усні підготовлені та непідготовлені діалогічні і монологічні 

висловлювання за темами, виконання письмових завдань та вправ творчого 

характеру тощо (30/40 балів). За національною шкалою проводиться 

наступне оцінювання: 

«Відмінно» – студент вільно володіє вивченим лексичним матеріалом за 

темою; читання текстів не викликає ніяких труднощів; робить цілком 

адекватний переклад текстів; робить усні підготовлені та непідготовлені 

діалогічні і монологічні висловлювання, що цілком відповідають вимогам 

програми; виконує всі вправи, зазначені робочою програмою, виконання 

вправ не викликає труднощів; 

«Добре» – студент достатньо вільно володіє вивченим лексичним 

матеріалом за темою; читання текстів не викликає значних труднощів; 

робить взагалі адекватний переклад текстів; робить усні підготовлені та 

непідготовлені діалогічні і монологічні висловлювання із незначною 

кількістю помилок; виконує всі вправи, зазначені робочою програмою, 

виконання вправ не викликає значних труднощів; 



«Задовільно» – студент володіє лише частиною вивченого лексичного 

матеріалу за темою; читання текстів викликає значні труднощі; робить 

переклад текстів із значною кількістю грубих помилок, але вони не 

спотворюють загальне розуміння тексту; робить усні підготовлені та 

непідготовлені діалогічні і монологічні висловлювання із значною кількістю 

грубих помилок; виконує лише частину вправ, зазначених робочою 

програмою, виконання вправ викликає значні труднощі; 

«Незадовільно» – студент практично не володіє лексичним матеріалом 

за темою; під час читання текстів робить велику кількість вимовних помилок; 

робить взагалі неадекватний переклад текстів; усні висловлювання за темами 

не відповідають вимогам програми; не виконує або виконує лише незначну 

частину вправ, зазначених робочою програмою, виконання вправ викликає 

значні труднощі. 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс. 

14. Рекомендована література 

Базова: 

7. Калашник Г.М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового 

етикету: Навч.посіб. – К.: Знання, 2007. – 143 с. 

8. Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет. Навчальний 

посiбник. - К.: Знання, 2010. 

9. Соловьёв Э.Я. Современный этикет. Деловой и международный 

протокол. - М.: Ось-89, 2007.  

10. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин: Навч. Посіб. - К.: Кондор, 

2008.  

11. Український дипломатичний словник. / за ред. М.З.Мальського, 

Ю.М.Мороза. -К.: Знання, 2011. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (додатковий): 



1. Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в Росии. - М.: Международние 

отношения, 2007.  

2. Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический церемониал и протокол: принципы, 

процедура, практика. - М.: Прогресс, 1976. 

3. Дипломатическая служба. Учебное пособие / под ред. А.В. Торкунова. - 

М.: РОССПЭН, 2002. 

4. Гуменюк Б.I. Основи дипломатичної та консульської служби . -К.: Либiдь, 

1998.  

5. Камбон Ж. Дипломат. - К.: 1997.  

6. Кузьмин Э.Л. Дипломатическое и деловое общение: правила игры - М.: 

НОРМА, 2005. 

6. Кулик О., Сардачук П. Елементи дипломатичного протоколу 

дипломатичної практики в iсторії України. - Л.: 2000.  

7. Резнiченко В. І., Михно І.Л. Довiдник -практикум офiцiйного, 

дипломатичного, дiлового протоколу та етикету. - К.: Рiдна мова, 2003.  

8. Руденко А.М. Деловое общение. - Ростов н/Д.: Феникс, 2008.  

9. Руденко Г. М. Основи дипломатичного протоколу. - К.: Блiц-Iнформ, 1996. 

 

Форма підсумкового контролю – іспит 

Засоби діагностики: 

Тестові завдання, проекти, доповіді-презентації, контрольна робота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практичне заняття №1,2. 

International: Business Etiquette From Around the World 

When St. Augustine arrived in Milan to assume his role as Professor of Rhetoric 

for the Imperial Court, he observed that the Church did not fast on Saturdays as it 

did in Rome. 

Confused, Agostino consulted with the wiser and older Ambrogio (Ambrose), then 

the Bishop of Milan, who replied: “When I am at Rome, I fast on Saturday; when I 

am at Milan I do not. Follow the custom of the Church where you are.” 

In 1621, British author Robert Burton, in his classic writing, Anatomy of 

Melancholy, edited St. Ambrose’s remark to read: “When they are at Rome, they 

do there as they see done. Down through the years, Burton’s turn of the St. 

Ambrose quote was further edited, anonymously, into what is widely repeated 

today on a daily basis by some traveler, somewhere, trying to adjust to his/her new 

or temporary surroundings. 

Never does the saying, “When in Rome” have more credence than when doing 

business in other countries. 

As business grows more global, it's becoming more important than ever for 

executives and employees to respect other cultures' business customs. 

When traveling to other countries to do business, research is key. 

What's considered proper etiquette or good manners varies greatly from country to 

country.  

 

In some countries, actions that Americans take for granted, like looking a superior 

in the eye, can be considered rude. 

While in America, business meetings are all about business, in many nations it's 

disrespectful not to inquire about one's health and family before talking about 

business matters. 

The ability to behave and conduct business in a respectful and efficient manner can 

naturally improve your ability to land important business deals or to even find a 



new company to work for, if you are looking for a different direction for your 

professional career. 

Plus, understanding international business cultures is fun and interesting. 

There’s a whole world of information out there about international business 

etiquette. Here, it has been travel sized for your convenience. 

 

 

 

 

Italy 

 

So, how about when in Rome. 

 Punctuality is not a priority for Italians. Be patient and be prepared for 

some delay when you start working with a new Italian partner. In particular, do not 

take a small delay as a sign of lack of respect. Where a deadline must be firmly 

met, be sure to make it very clear to your Italian partner. 

 In Italian business culture, gift giving is not particularly common; only 

after a tried and trusted familiar relationship has been established, you may give a 

small and not obviously expensive gift as a sign of friendship. 

 Keep in mind that Italy is a major center of European fashion. Even 

casual clothes are smart and chic. Formal attire is generally expected for business 

meetings, for the most part dark colours for men. Women tend to wear elegant and 

modest pant or skirt suits, accessorised with simple jewellery and makeup. 

China 



 

 Provide a gift for the person you are conducting business with but keep 

the following in mind: When handing out the gift always use both hands. Don’t 

give a watch as a gift, as it represents death in China. Avoid black, blue or white 

wrapping paper. Chinese people will decline the gift three times, but you need to 

insist they take it. When you are provided with a gift, you should do the same. 

 Chinese people appreciate a conservative dress code and you should 

avoid physical contact while conversing. 

 If you happen to have family roots in China, you can give yourself a 

Chinese name to use when doing business in the country. This is considered a sign 

of respect, but you should only do it if you have Chinese roots or you have moved 

to the country to do long-term business. 

 After a business meeting, allow Chinese partners to leave the meeting 

room first. 

Japan 

 

 In Japan, bowing is a typical way of greeting each other. Handshakes 

sometimes occur but you should let the Japanese person initiate it. 

 The business meeting is often led by the senior member in the group, 

while younger members converse less out of respect. Furthermore, similarly 

positioned people in different groups should sit across from each other. Junior 

position employees should never sit across from senior employees. 



 Giving gifts is common, but you should pay special attention to how you 

present your gift. Never hand out a gift that isn’t wrapped. 

 Japan is especially sensitive to the word "no." In the country, it is 

customary to respond with, "yes" even if you disagree with what is being said. 

Related Article: Bridging the Cross-Cultural Gap Through Global Business Email 

Etiquette 

France 

 

 In France, it is vital to ensure that you make appointments for both 

business and social occasions. It is not acceptable in France to drop in on 

someone unannounced. 

 Punctuality is treated quite casually in France, so do not be surprised to 

find your French colleague arriving fairly late. However, staying late at the office 

is common, especially for individuals in more senior positions. 

 As you would expect, the nation that created haute couture puts a premium 

on style. Fashion and appearance are much more important in France than in 

most other countries in the world. Even low-paid, entry-level executives buy the 

best clothes they can afford. Generally, dress tends to be on the formal side for 

both men and women, whether in business or social situations. 

 Giving presents is acceptable here, but exercise discretion. Business gifts 

are usually not exchanged at the first meeting. 

 

India 

http://www.business.com/entrepreneurship/bridging-the-cross-cultural-gap-through-global-business-email-etiquette/
http://www.business.com/entrepreneurship/bridging-the-cross-cultural-gap-through-global-business-email-etiquette/


 

  

 While you can show up to meetings on time, don’t be surprised if Indian 

business partners are late. 

 Like in Japan, the word, "no" can be considered rude in India. Try to 

use words like, "We will see" or "Possibly" instead of saying, "no". 

 If you are offered a meal by your business partner, never say, "Thank 

you" at the end of it, as it is considered to be a payment on your behalf and 

therefore insulting. 

 Avoid eating beef at business meetings.            

Brazil 

 

 Business meetings often last longer than planned, but do not leave before 

the meeting has officially ended. Leaving early is considered rude. 

 In Brazil, physical contact during conversation is natural and highlights 

the trust between business partners. 

 Unlike in India, eating with your hands in Brazil should be 

avoided. Even if you were eating a sandwich, you’d want to use a napkin or other 

such utensil. 

The United Kingdom 

 



 When conversing with the British, try saying, "Please", "Thank you" and 

"Sorry" frequently, as this is considered polite. 

 The British often don’t retain eye contact during a conversation. 

 Unlike Brazilians, Brits like to have personal space, so don’t stand too 

close. 

 

Germany 

 

 Business events are well-structured and straight to the point. You don’t 

want to be joking during business meetings. 

 Be punctual and on time. Germans are hardworking, so you want to 

demonstrate that their time is valuable. 

 When entering business meetings, allow the oldest person to enter the 

room first. 

Практичне заняття № 3,4. 

 

A Practical Guide to International Business Etiquette 

Doing business isn’t just about knowing your numbers and being able to sell your 

product, it’s also about building relationships and creating trust with the people 

you work with. But building a mutual partnership can be especially tricky when 

you are dealing with people from different cultures. 

In order to navigate in today’s business world, you need to be able to do business 

with people from all around the world. Understanding international business 

etiquette, or the unwritten rules of behavior, has become increasingly important in 

this ever-closer business atmosphere. 



The following guide will help you understand what etiquette is and how important 

it is for people working in the business world. You’ll learn to understand the key 

themes that differ between countries and get specific tips when travelling in some 

of the countries of the world. The aim is to help you be better prepared for 

international business meetings. 

 

1) what is etiquette and why is it important, 2) the key things to keep in mind 

when doing business abroad, 3) regional business etiquette tips, 4) how to 

prepare for doing business abroad, and 5) final thoughts. 

 

WHAT IS ETIQUETTE AND WHY IS IT IMPORTANT? 

Etiquette is an important part of social interactions and there are different 

etiquette rules for different situations. 

This guide looks into business etiquette, which refers to an unwritten code of 

conduct for business situations. It involves special rules that you should follow 

when you are conducting business, whether at a formal business meeting or a more 

informal meeting for networking and the like. It is about navigating through the 

world of business in countries that operate differently when it comes to talking 

about deals, shaking hands and exchanging business cards. 

What is netiquette? 

In this time of technology, you’ll end up conducting some of your business 

online instead of face-to-face. Netiquette is the unique term to cover the set of 

unwritten rules you should follow when doing business over virtual mediums. 

This could be a guideline on how to write a good e-mail to your business 

partners or how to conduct business relations on social media. 

Why is etiquette so important? 

Both etiquette and netiquette are crucial for professional success. The ability 

to behave and conduct business in a respectful and efficient manner can naturally 

improve your ability to land important business deals or to even find a new 



company to work for, if you are looking for a different direction for your 

professional career. 

Good business etiquette helps leave a good impression. This shows the other 

person you have respect toward them and you value the professional situation. 

Good business etiquette becomes even more important if you are dealing with 

people from different cultures and countries. Each country has its own unique 

business etiquette and by knowing the country-specifics, you can show deep 

respect toward your business partners. 

If you don’t show understanding of specific business etiquette and you 

disregard these hidden rules, you could stand to lose your important business 

connections. Even if you aren’t intentionally rude, it can easily be perceived this 

way and this could hinder your business relations. 

Understanding international business etiquette is not difficult and it can be 

extremely fun to learn new things about the countries of the world. 

The video below is a great introduction to etiquette in general and why it 

matters: 

  

THE KEY THINGS TO KEEP IN MIND WHEN DOING BUSINESS 

ABROAD 

When it comes to international business etiquette there are things you can do 

no matter what country you are going to. If you are preparing for an international 

meeting and you aren’t sure about the cultures of the people at the meeting, the 

following guidelines will guarantee that you act in a respectful manner and 

remember to avoid sensitive areas. 

In addition, if you are heading out to a specific region or a country for 

business, you can do in-depth research based on the following key areas. 

http://www.halogensoftware.com/blog/the-business-of-culture-how-culture-affects-management-around-the-world
http://www.halogensoftware.com/blog/the-business-of-culture-how-culture-affects-management-around-the-world


The key differences in cultures you need to understand 

Gender roles 

When it comes to international business, gender roles can cause a lot of 

confusion. Understanding the appropriate gender etiquette can help you avoid 

uncomfortable situations. 

Most often, gender roles are about personal boundaries and physical contact 

with men and women. In many countries, especially in the Arab world, women 

shouldn’t shake hands with men, for instance. Furthermore, older generations in 

countries like Japan are not often comfortable shaking hands with Western women. 

If you are a woman traveling or you know there will be women at the business 

meeting, it is important to come to grips with the gender roles to navigate meetings 

in a respectful manner and to prepare yourself for how you might be approached in 

the country. 

Personal space 

Personal space varies with respect to gender, but personal space is important 

in other contexts as well. In general, South American countries can be a lot more 

physical, even in a business context, than Asian countries. 

Naturally, there are differences within countries in the same continent. For 

example, European nations are very different when it comes to personal space. 

While the French don’t mind kisses on the cheek when greeting, the Finns are 

especially careful about their personal space. 

The alcohol culture 

Food and drink are a big part of doing business these days. In many countries, 

a business dinner or lunch is part of the deal making process, so it is important to 

understand the food and drink culture of the country you are travelling to. 

The alcohol culture is especially important, as you don’t want to be ordering 

wine with your meal in countries where combining alcohol and business are a big 

‘no-no’. It isn’t even just about cultures where alcohol is fully prohibited. Even 

countries such as Australia, where drinking is not unusual after work, drinking 



during business meetings is discouraged. On the other hand, in Russia, sharing a 

drink with your business partners can help establish a closer relationship. 

Business gifts 

When it comes to doing business, handing out gifts is often considered a 

lovely thing to do. But countries and cultures vary greatly on what type of gifts are 

considered appropriate. In many Western countries, gifts can often be considered 

inappropriate in the first place, while in Asia gifts are very much expected. 

Issues surrounding the business culture 

Finally, you should be aware of the specific differences in the business culture 

within countries and cultures. There are great differences in cultures when it comes 

to the way you conduct business and maintain relationships. If you want your 

international business relationships to flourish, you need to master the specific 

aspects of the business culture. 

To master appropriate business etiquette in the business culture, focus on the 

following themes: 

 Showing respect – There isn’t a country in the world where you don’t need 

to be respectful but there are different ways of getting around it and you have to be 

extra cautious in certain situations. For example, in Japan it is extremely important 

to show your respect to the older generations, while this isn’t as important 

necessarily in Western countries. While shaking hands in the US is considered 

respectful, in Japan, a simple bow might be considered more respectful. 

 Business cards – There are some cultures where the handing out business 

cards is especially important and in many cultures there are unwritten rules as to 

when and where you are able to hand out the cards. For instance, Japan takes 

business cards almost ceremonially, whereas Italians do not like exchanging 

business cards outside of business functions. 

 Talking about deals – Whereas you might be able to get straight to the 

point in countries like Germany, there are many cultures, such as many Arab 

countries, where you need to keep it casual for a long time before starting to talk 

business. 

http://smallbusiness.chron.com/proper-business-gift-etiquette-2874.html
https://www.cleverism.com/lexicon/business-card/
https://www.cleverism.com/lexicon/business-card/


 The word ‘no’ – Interestingly, your international business etiquette needs to 

tune into the use of the word ‘no’. While many Western countries can be very 

direct during business meetings without considering it rude, in other cultures you 

need to be very careful in how you decline things. 

Практичне заняття № 5,6. 

 

REGIONAL BUSINESS ETIQUETTE TIPS 

While the above provides you with an understanding of the key etiquette areas on 

which to focus, the following section covers some essential country-specific 

etiquette tips. If you are traveling to any of these countries or doing business with 

people from these countries, these etiquette tips are crucial to keep in mind. 

Asia 

China 

 Provide a gift for the person you are conducting business with but keep the 

following in mind: 

o When handing out the gift always use both hands. 

o Don’t give a watch as a gift, as it represents death in China. 

o Avoid black, blue or white wrapping paper. 

o Chinese people will decline the gift three times, but you need to insist 

they take it. When you are provided with a gift, you should do the same. 

 Chinese people appreciate a conservative dress code and you should avoid 

physical contact while conversing. 

 If you happen to have family roots in China, you can give yourself a Chinese 

name to use when doing business in the country. This is considered a sign of 

respect, but you should only do it if you have Chinese roots or you have moved to 

the country to do long-term business. 

 After a business meeting, allow Chinese partners to leave the meeting room 

first. 

Japan 

http://www.kwintessential.co.uk/resources/country-profiles.html
http://www.kwintessential.co.uk/resources/country-profiles.html


 In Japan, bowing is a typical way of greeting each other. Handshakes 

sometimes occur but you should let the Japanese person initiate it. 

 The business meeting is often led by the senior member in the group, while 

younger members converse less out of respect. 

o Furthermore, similarly positioned people in different groups should sit 

across from each other. Junior position employees should never sit across from 

senior employees. 

 Giving gifts is common, but you should pay special attention to how you 

present your gift. Never hand out a gift that isn’t wrapped! 

 Japan is especially sensitive to the word ‘no’. In the country, it is customary 

to respond with a ‘yes’ even if you disagree with what is being said. 

India 

 While you can show up to meetings on time, don’t be surprised if Indian 

business partners are late. 

 Like in Japan, the word ‘no’ can be considered rude in India. Try to use 

words like ‘We will see’ or ‘Possibly’ instead of saying ‘no’. 

 If you are offered a meal by your business partner, never say ‘Thank you’ at 

the end of it, as it is considered to be a payment on your behalf and therefore 

insulting. 

o Avoid eating beef at business meetings! 

Latin America 

Brazil 

 Business meetings often last longer than planned, but do not leave before the 

meeting has officially ended. Leaving early is considered rude. 

 In Brazil, physical contact during conversation is natural and highlights the 

trust between business partners. 

 Unlike in India, eating with your hands in Brazil should be avoided. Even if 

you were eating a sandwich, you’d want to use a napkin or other such utensil. 

Europe 

The United Kingdom 



 When conversing with the British, try saying ‘Please’, ‘Thank you’ and 

‘Sorry’ frequently, as this is considered polite. 

 The British often don’t retain eye contact during a conversation. 

 Unlike Brazilians, Brits like to have personal space, so don’t stand too close. 

Germany 

 Business events are well-structured and straight to the point. You don’t want 

to be joking during business meetings. 

 Be punctual and on time – Germans are hardworking, so you want to 

highlight your respect toward this attitude. 

 When entering business meetings, allow the oldest person to enter the room 

first. 

North America 

The United States 

 You can conduct business even outside meetings – for instance, Americans 

often talk business over breakfast, lunch or dinner. 

 Don’t give gifts to your US business partners, as this can be considered 

bribery. Handwritten notes to say ‘Thank you’ are sufficient. 

 The firmer the handshake the better impression you’ll make. 

Canada 

 Like Germans, Canadians are punctual and being on time is considered a 

sign of respect. 

Oceania 

Australia 

 Australians are quite relaxed about the dress code, even in business 

meetings. 

New Zealand 

 Be on time for business meetings and come early if possible. 

 During a meal, conversing should be kept to a minimum and continued after 

the meal is eaten. 



o Don’t talk business over dinner – if you need a business meeting over 

food, organize it for lunchtime. 

Практичне заняття № 7,8. 

 

HOW TO PREPARE WHEN DOING BUSINESS ABROAD 

The above should provide you with essential information on specific 

countries, as well as help you focus on finding information on the key themes and 

differences in international business etiquette. 

You need to approach international business travel carefully and make sure 

you prepare yourself well for doing business with people from different cultures. If 

you are appropriately prepared, you can have much more success with your 

business ventures. 

How should you start your preparations? Here are a few crucial tips to help 

you get started. 

As soon as you know where you are doing business, start learning about the 

culture. You can find amazing information on countries from basic travel guides, 

and it’s a good idea to talk to colleagues who have conducted business in the 

country before. 

Learning about the culture will give you an advantage and it shows a lot of 

respect toward your hosts as well. Even if you end up making small mistakes, you 

can recover a lot by showing real interest toward the culture. Understanding the 

key things about the culture will also help you feel more relaxed and confident – 

you can just focus on the essential, which is doing business! 

Use the above key themes as your guide when you are doing research. You 

can even jot down some notes about the key points and go over them while you are 

flying to your destination. 

Second, it is important to keep focused on the purpose of the meeting. For 

example, if you are invited to a business lunch with your partners, it doesn’t 

necessarily mean you are supposed to do business. Learn the etiquette to ensure 

you understand what the meeting is all about. 

http://www.inc.com/guides/201103/7-tips-for-foreign-business-travel.html


This also encompasses the understanding of how much business you are 

supposed to talk at the official business meeting. If you are doing business in the 

Middle East, for example, official business meetings might involve quite a bit of 

small talk, while in countries like Germany you get straight to the point. 

Finally, international business etiquette isn’t only about knowing how to 

behave in the company of your international business partners. You also need to 

understand how you should keep in touch after the business meeting. Sometimes a 

card and a gift to say thank you will be required, but sometimes a simple e-mail 

will do. 

 

 

The above should provide you plenty of insight into the key aspects of 

international business etiquette. The importance of correct and respectful behavior 

is enormous and it could be the difference between success and failure. It is crucial 

to start preparing yourself early and learn enough about the specific country before 

you must travel or meet partners from these countries. 

Be mindful of the differences in the culture and try to showcase great 

understanding and interest toward the specific culture. Don’t be fazed by making 

mistakes. Good preparation should keep you safe, but if you happen to upset your 

business partners, apologize and explain yourself. 

If you are conducting long-term business in a specific country, learning the 

language can often be beneficial and it will enhance your understanding of the 

business culture. If you don’t have enough time to learn a language or prepare 

extensively, guides like this and professional interpreters can provide you with 

enough information to avoid making the most crucial mistakes. 

Практичне заняття № 9,10. 

 



United States 

The People 

Throughout most of its history, the United States has had influxes of 

immigration. The ethnic mix is 83% white (generally of European descent, but also 

from the Middle East and Latin America), 12% African-American, 3% Asian and 

about 1% Native American. Today the biggest immigrant groups are from Latin 

countries. 

Meeting and Greeting 

 American greetings are generally quite informal. This is not intended to 

show lack of respect, but rather a manifestation of the American belief that 

everyone is equal. 

 Although it is expected in business situations, some Americans do not shake 

hands at social events. Instead, they may greet you with a casual "Hello" or "How 

are you?" or even just "Hi." In larger groups, many may not greet you at all. In 

social situations, Americans rarely shake hands upon leaving. 

 The only proper answers to the greetings "How do you do?" "How are you?" 

or "How are you doing?" are "Fine," "Great," or "Very well, thank you." This is 

not a request for information about your well-being; it is simply a pleasantry. 

 "See you later" is just an expression. People say this even if they never plan 

to see you again. 

 When saying good-bye, Americans may say "We'll have to get together" or 

"Let's do lunch." This is simply a friendly gesture. Unless your American 

colleague specifies a time and date, don't expect an invitation. If you want to have 

lunch, you should take the initiative to schedule it. 

 Stand while being introduced. Only the elderly, the ill and physically unable 

persons remain seated while greeting or being introduced. 

 It is good to include some information about a person you are introducing. 



Example: "Susan Olson, I'd like you to meet John Harmon. He designed the 

brochure we are using for this campaign." 

 Use professional titles when you are introducing people to each other. 

Example: "Judge Susan Olson, meet Dr. John Harmon." If you are introducing 

yourself, do not use your professional title. 

 Handshakes are usually brief. Light handshakes are considered distasteful. 

Use a firm grip. 

 Eye contact is important when shaking someone’s hand. 

Body Language 

 Keep your distance when conversing. If an American feels you are standing 

too close, he or she may step back without even thinking about it. 

 People who like to touch really like touching, and people who do not like to 

touch really dislike being touched. You will need to watch your colleagues for 

clues on what they are comfortable with. 

 Americans are generally uncomfortable with same-sex touching, especially 

between males. 

 Holding the middle finger up by itself is considered insulting and vulgar. 

 Americans smile a great deal, even at strangers. They like to have their 

smiles returned. 

 Men and women will sit with legs crossed at the ankles or knees, or one 

ankle crossed on the knee. 

 Some Americans are known as "back slappers" -- they give others a light 

slap on the back to show friendship. 

Corporate Culture 

In a country that prides itself on its individualism, companies are organized and 

structured with many different styles depending on the industry, the company's 

history and its current leaders. In the United States, business relationships are 

formed between companies rather than between people. Americans do business 



where they get the best deal and the best service. It is not important to develop a 

personal relationship in order to establish a long and successful business 

relationship. 

 Americans view the business card as a source of future information and tend 

to exchange cards casually. There is no set ritual for exchanging business cards. 

 Americans prefer directness in communication. When Americans say "yes" 

or "no," they mean precisely that. "Maybe" really does mean "it might happen"; it 

does not mean "no." 

 It is always proper to ask questions if you do not understand something. 

Americans ask questions -- lots of them. They are not ashamed to admit what they 

do know. Americans will assume you understand something if you do not tell them 

otherwise. 

 Americans are often uncomfortable with silence. Silence is avoided in social 

or business meetings. 

 It is rude to interrupt someone who is talking. Say, "Excuse me" during a 

pause and wait to be recognized. Interruptions, however, are common. Do not be 

surprised if someone finishes your sentence if you hesitate when you are speaking. 

 Americans put a great deal of value on the written word. American law 

almost always requires contracts to be written out. Verbal contracts are rarely 

legally binding. Make sure you read the fine print. 

 Do not enter into any contract without hiring a lawyer. No savvy American 

businessperson would dream of signing a contract before consulting a lawyer. 

 It is very important in written communication to spell names correctly and 

have correct titles. If you are unsure of these, call the person's assistant to get the 

correct spelling and title. 

 Keep appointments once they are made. You may not get a second chance if 

you do not. 

 When you are doing business in the United States, you must be on time. 



Americans view someone being late as rude, showing a lack of respect and having 

sloppy, undisciplined personal habits. 

 Being "on time" in business situations generally means being about five 

minutes early. Five minutes late is acceptable with a brief apology. Ten to fifteen 

minutes late requires a phone call to warn of the delay and to apologize. 

 It is very important to meet deadlines. If you tell someone that you will have 

a report to them by a certain date, or that you will fax something to them 

immediately, they will take you at your word. People who miss deadlines are 

viewed as irresponsible and undependable. 

 Meetings are generally informal and relaxed in manner, but serious in 

content. Often an agenda will be distributed before a meeting, so the participants 

will be prepared to discuss certain topics. A successful meeting is short and to the 

point. Be prepared to begin business immediately, with little or no prior small talk. 

 Participation is expected in meetings. A quiet person may be viewed as not 

prepared or as having nothing important to contribute. 

 Meetings often end with a summary and an action plan for the participants 

to execute. A meeting is only considered successful if something concrete is 

decided. 

 Americans appreciate and are impressed by numbers. Using statistics to 

support your opinions will help you be persuasive. 

 Generally, there is one negotiation leader who has the authority to make 

decisions. Team negotiations are rare. Americans may begin negotiations with 

unacceptable conditions or demands. They are usually taking a starting position 

that gives them room to bargain. 

 The goal of most negotiations in the United States is to arrive at a signed 

contract. Long-term relationships and benefits may not be the main objective. The 

immediate deal may be the only important issue. 

 Negotiations may seem rushed to you. Remember that "time is money" to 



Americans and that they may not think that building a relationship with potential 

business partners is necessary. 

 Americans are very comfortable picking up the telephone and immediately 

conducting business with someone they have never met and perhaps never will 

meet. 

Dining and Entertainment 

 Americans conduct business over breakfast, lunch and dinner. Some 

socializing may start off the meal, but often the conversation will revolve around 

business. 

 In a business setting the person extending the invitation to a meal pays for it. 

 The fork is held in the left hand, tines facing down. The knife is held in the 

right hand. After cutting the food, the knife is laid down and the fork is switched to 

the right hand to eat the cut food. Continental style (where the fork stays in the left 

hand to eat the cut food) is perfectly acceptable. 

 The guest of honor is often toasted and should reciprocate by giving a toast 

of thanks. 

 Your napkin should be placed on your lap shortly after you are seated and 

kept on your lap at all times during the meal. Do not tuck your napkin under your 

chin. 

 Raise your hand or index finger and make eye contact to signal a server. 

 Dinner at an American home may be fairly informal. 

 Do not be late for a dinner party. Arrive within 5 to 15 minutes after the 

time on the invitation. Never arrive before the time you were invited. If you are 

going to be more than 15 minutes late, phone your hosts and apologize. 

 Never begin eating until everyone is served and your hosts have begun. 

Offer food or drink to others before helping yourself. Serve all women at the table 

first. 

 If offered a second helping of food, feel free to take what you like. 



Americans like people to eat a lot. 

 When you are invited to an event, it is very important to call or drop a note 

letting the host know if you will attend. That said, Americans are notorious for not 

responding to invitations. 

 Do not be afraid of hurting someone's feelings by responding "no" to an 

invitation. People will be offended if you say you will attend and then do not 

come. 

 If an invitation reads "6:00 p.m. to 8:00 p.m.," leave very close to the ending 

time stated. 

 Americans tend to eat more quickly than people from other countries. 

Dining in the United States is seldom the long, lingering event it is in much of the 

world. The point is more often to eat rather than socialize and savor the meal. 

Dress 

The appropriate clothing for business varies widely. Proper dress depends on the 

region of the country, a person's company, his or her position within it and the 

industry in which he or she works. The best approach is to be conservative until 

you have had a chance to observe what others wear in an office. You can always 

get more casual after you get a sense of how people dress. You cannot lose, 

however, if you begin with a very professional attire and manner. 

 Men: socks should match your suit. No leg should show between pant hem 

and shoe. Remove your hat when indoors. 

 Women: do not overdress for daytime or wear flashy or noisy jewelry. 

American women do not wear a lot of makeup to the office. Low-cut blouses, short 

skirts and tight clothing are not appropriate office attire. 

Gifts 

 Americans do not have as many customs and taboos concerning gifts as 

many other cultures have. 

 Gifts from your country will always be appreciated. Good choices are local 



and regional arts and crafts, books, candies, specialty foods and wine or spirits (if 

you are certain that the recipient drinks). 

 If you are invited to someone's home for dinner or a party, bring flowers, a 

potted plant, a fruit basket, candy, wine, a book or a small household gift. 

 Many companies have policies that discourage their employees from giving 

or receiving gifts. Most government employees are not allowed to accept gifts. Do 

not be offended if someone cannot accept a gift. 

 Cash gifts are never appropriate. 

Helpful Hints 

 It is considered rude to stare, ask questions or otherwise bring attention to 

someone's disability. 

 Smoking is very unpopular in the United States. Restaurants have separate 

smoking and nonsmoking sections. Public and private buildings may ban smoking 

except in designated areas. Some people do not allow smoking in their homes and 

will ask you to go outside if you want to have a cigarette. Never smoke anywhere 

without asking permission from everyone present. 

 Names are not held as sacred in the United States. Someone may 

mispronounce your name and laugh a bit as they do it. Or someone may just call 

you by your given name if your family name is too difficult to pronounce. 

 There are several common names and nicknames that are used by both men 

and women. Call the person's assistant to ask if you are unsure of his or her gender. 

 "Please" and "thank you" are very important in the United States. Say 

"please" and "thank you" to everyone for even the smallest kindness. Americans 

say them regardless of rank or how much they are paying for something, and they 

expect others to do the same. 

 Say "Pardon me" or "Excuse me" if you touch someone or even get close to 

someone. Americans also say this if they sneeze or cough or do not understand 

something someone has said. 



 Americans often share things in casual conversation, even with strangers, 

that may seem shockingly private. 

 Social conversation in the United States is light. There is a standard format 

for small talk. People ask brief questions and expect brief answers. Americans 

become uncomfortable when one person talks for any length of time in a social 

situation. 

 If you feel uncomfortable with a question asked of you, simply smile and 

say, "In my country, that would be a strange question." 

American Women 

 Women are leaders in all aspects of American life from business to 

education to government. Never assume that a working woman is in a subordinate 

position. 

 American women are independent. They will not appreciate any "special 

help" offered because of their gender. Do not assume that a woman needs more 

time or more help than a man doing the same job. 

 American women pride themselves on the number of responsibilities they 

take on. Do not assume that a working woman is no longer the primary caretaker 

of her family and children. 

 When addressing a woman, use the title "Ms." unless you know that she 

prefers "Mrs." or "Miss." 

 Many women keep their maiden names after marriage. Some use both their 

maiden and married names. 

 When going to dinner or lunch, the person who invites pays, whether it is a 

man or a woman. 

 Do not touch a woman in a business setting except to shake her hand. 

Hugging and kissing, even of people you know very well, is best left for social 

occasions. 



 

 

 

 

 

 

 United Kingdom 

The People 

Four countries make up the United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland -- England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Residents of any of 

these countries may be called "British." Use "English," "Scot" or "Scotsman," 

"Welsh" and "Irish" or "Northern Irish" only when certain of a person’s heritage. 

While the four countries share many customs, each has its own set of cultural 

nuances. 

In England, politeness, reserve, and restraint are admired. The English are 

courteous, unassuming and unabrasive and are very proud of their long and rich 

history. 

Scots are passionate about their country, guarding its uniqueness and refusing to 

go along with English ideas. While cool and aloof externally, they are extremely 

sentimental about their family and their country. Overall Scots are free of class 

consciousness and social elitism, except in religion. 

Generally, Protestants mix only with Protestants and Catholics mix only with 

Catholics. 

Scots have a keen, subtle sense of humor and value generosity, respectability. 

Wales has been part of the United Kingdom for more than 400 years, but has 



kept its own language, literature and traditions. Most residents of Wales are of 

Welsh or English heritage. Many immigrants from former British colonies and 

other parts of U.K. Welsh take great pride in their country and their heritage. The 

Welsh love to sing and talk and spend much of their free time at with their 

families. 

Two-thirds of the Northern Irish have Scottish or English roots. The others are 

of Irish descent. Irish value friendliness, sincerity and nature. They dislike 

pretentious behavior and possess a strong work ethic. Family ties are very 

important in Northern Ireland. 

Meeting and Greeting 

 The British are reserved, which may cause them to appear cool and 

indifferent or overly formal. In fact, they are very friendly and helpful to 

foreigners. 

 Shake hands with everyone present -- men, women, and children -- at 

business and social meetings. Shake hands again when leaving. 

 Handshakes are light -- not firm. 

 Women should extend their hand to men first. 

 Use last names and appropriate titles until specifically invited by your 

British hosts or colleagues to use their first names. 

Body Language 

 The British are not back slappers or touchers and generally do not display 

affection in public. 

 Hugging, kissing and touching is usually reserved for family members and 

very close friends. 

 The British like a certain amount of personal space. Do not stand too close 

to another person or put your arm around someone's shoulder. 

 Staring is considered rude. 

Corporate Culture 



 In Great Britain, punctuality is important for business meetings. Be on time. 

 Brits prefer a congenial business relationship, but tend to get right down to 

business after a few moments of polite conversation. 

 Business is best initiated through a well-connected third party. 

 The Board of Directors is the source of power and the principal decision 

making unit in a company. Formal approval of the board is required for most 

decisions. Decisions may be slow in the making. 

 Expect formalities and protocol to be observed in business, especially in 

London. 

 Business organization traditionally is multi-layered with a vertical chain of 

command. A network of committees, formal and informal, exists in larger 

companies. Group consensus is preferred to individual initiative. 

 In older companies, business still centers around the "old boy network" with 

prep schools, universities and family ties being of great importance. Newer 

companies are more progressive. 

 Meetings should be scheduled well in advance. 

 Meetings generally have a concrete objective, such as: making a decision, 

developing a plan or arriving at an agreement. 

 Presentations should be detailed and subdued. 

 Scots are known for being skilled businesspersons, priding themselves for 

being internationalists. They also are suspicious of "go-getters" and respect success 

only when it is achieved over time. 

Dining and Entertainment 

 Summon a waiter by raising your hand. Don't wave or shout. 

 Most business entertaining is done restaurants or pubs over lunch. The host, 

the one who extends the invitation, pays the bill. 

 A British business associate may invite you to watch cricket or to the 

regatta. Both are prestigious events. Wear your tweed sport coat or blue blazer. 



 An invitation to someone's home is more common in England than in the 

rest of Europe. 

 Do not discuss business at dinner in someone's home unless the host initiates 

the conversation. 

 In England, when invited to someone's home, arrive at least 10-20 minutes 

after the stated time. Never arrive early. In Scotland and Wales, arrive on time. 

 A male guest of honor is seated at the head of the table or to the right of the 

hostess. A female guest of honor is seated to the right of the host. 

 Wait for your host to begin eating before you eat. 

 Host or hostess always initiates first toast, which is usually only given at a 

formal dinner. 

 At a formal dinner, do not smoke until after the toast to the Queen or until 

otherwise indicated by the host. 

 Keep your hands on the table at all times during the meal -- not in your lap. 

However, take care to keep your elbows off the table. 

 When finished eating, place knife and fork side by side on the plate at the 

5:25 position. 

 You should leave a very small amount of food on your plate when finished 

eating. 

 The guest of honor should initiate leaving a party. 

 When the host folds his napkin, this signals that the meal is over. 

 Leave a dinner party shortly after dinner ends. 

 Write a thank you note to the hostess. 

 It is considered impolite to ask for a tour of your host's home. 

 Entertain anyone who has entertained you, but don't try to impress British 

guests with an extravagant dinner. The Brits prefer understatement. 

Dress 

 People in the larger cities dress more formally, especially in London. 



 Men and women wear wools and tweeds for casual occasions. Slacks, 

sweaters and jackets are appropriate for men and women. 

 Avoid striped ties that are copies of British regimentals. 

 Men's clothing often expresses affiliation rather than style. Ties are 

important symbols. School, army, university or club ties are worn. 

 For business meetings, men should wear dark suits and ties. Women should 

wear suits, dresses or skirts and blouses. 

 Do not wear a blazer to work. A blazer is country or weekend wear. 

 For formal events men may wear black ties, business suits, morning coats or 

tails. Inquire which is required. Women generally wear cocktail suits or dresses. 

Gifts 

 Gifts are normally not exchanged in business settings. 

 When invited to someone's home, always bring a small gift for the hostess. 

Give flowers, chocolates, wine, champagne or books. Present the gift upon arrival. 

 Gifts are opened upon receiving. 

 It is polite to send flowers in advance of a dinner party. Do not send white 

lilies, which denote death. 

Helpful Hints 

 Men should open doors for women and stand when a woman enters a room. 

 Always hold the door for a person following behind you. 

 Honor rank when entering a room. Allow higher rank to enter first. 

 Don’t insult the royal family or show great interest in their private lives. 

 Respect the British desire for privacy. Don’t ask personal questions, such as 

where a person lives or what a person does for a profession or job. Don’t talk about 

money. 

 Do not violate a queue. It is considered very rude to push ahead in a line. 

 Do not shout or be loud in public places and don’t use excessive, 

demonstrative hand gestures when speaking. 



 

 Staring is considered impolite. 

 Do not be too casual, especially with the English language. 

 The English avoid speaking in superlatives. "I am quite pleased," means 

they are extremely happy. 

 Never try to sound British or mimic their accent. 

 Humor is ever-present in English life. It is often self-deprecating, ribbing, 

sarcastic, sexist or racist. Try not to take offense. 

 In Scotland, kilts are worn by men at formal occasions (i.e., black tie, 

weddings, etc.). Don’t make jokes about or ask a Scot what he wears under his kilt. 

 In Northern Ireland, religion and politics have created conflict in for many 

years. Avoid these discussing topics if possible. 

Especially for Women 

 The 'Old Boy Network' is alive and well in the United Kingdom. However, 

women are becoming more common in managerial positions in the United 

Kingdom than in most EC countries, especially in service industries and public 

sector jobs. 

 Foreign women will have little difficulty conducting business in Great 

Britain. 

 Don't be insulted if someone calls you love, dearie, or darling. These are 

commonly used and not considered rude. 

 It is acceptable, but may be misconstrued, for a foreign woman to invite an 

English man to dinner. It is best to stick with lunch. 

 If a woman would like to pay for a meal, she should state this at the outset. 

 Crossing your legs at the ankles, not at the knees, is proper. 

. 
 

 



 

 Australia 

The People 

Home to nearly five million immigrants from 160 countries, Australia is rich in 

cultural diversity. Australians, or "Aussies," enjoy an easy-going lifestyle and are 

generally friendly and relaxed. Modesty and equality are valued. 

Meeting and Greeting 

 Shake hands with everyone present upon meeting and before leaving. Allow 

women to offer their hands first. 

 Women generally do not shake hands with other women. 

 Use titles, Mr., Mrs., and Miss when first introduced. 

 Australians generally move to a first-name basis quickly. Still, wait to use 

first names until invited to do so. 

 Academic or job-related titles are downplayed. 

Body Language 

 To beckon a waiter use a quiet hand motion. 

 When yawning, cover your mouth and excuse yourself. 

 Winking at women is considered rude. 

 The "V" sign (made with index and middle fingers, palm facing inward) is a 

very vulgar gesture. The "thumbs up" gesture is also considered obscene. 

Corporate Culture 

 Personal relationships are important in the Australian business world. 

Connections are valued. An introduction by an established representative may be 

helpful in establishing a relationship with an Australian firm. 

 Australians take punctuality seriously. If possible, arrive fifteen minutes 

early for a business meeting. 

 Australians will quickly get down to business. Communications will be 



direct, good-humored and to the point. 

 Australian businesspeople tend to be pragmatic, efficient and profit-oriented. 

They appreciate straight-forward, open presentations. 

 Australians dislike one-upmanship. Don’t overplay qualifications, rank or 

titles. 

 Negotiations proceed quickly. Bargaining is not customary. Proposals 

should be presented with acceptable terms. Leave some allowance for some give 

and take. 

 Australians will often negotiate major issues without over-emphasis on 

details. However, contracts are generally detailed and firm. 

Dining and Entertainment 

 Always arrive on time or a few minutes early for a dinner. 

 The person who makes the invitation generally pays the bill in restaurants. 

However, it isn't unusual for friends to split the bill. 

 Australians follow continental-style dining etiquette (fork held in the left 

hand; knife in right). 

 Barbecues -- very informal "cook outs" -- are popular in Australia. 

Sometimes guests bring their own meat or other items. 

 The guest of honor is generally seated to the right of host. 

 Soup should be eaten by moving the spoon away from you, not toward you. 

 Lay knife/fork parallel on plate at 5:25 position when finished eating. 

 Keep your hands above the table and elbows off the table. 

 Offer to help with meal preparation and clean-up when being entertained in 

a home. 

 Do not say "I'm stuffed" after a meal. This means you are pregnant. 

Dress 

 Australians wear fashions similar those worn by Europeans and North 

Americans 



 For business, men should wear conservative jackets and ties. During the 

summer months, jackets are often removed. Women should wear skirts and blouses 

or dresses. 

Gifts 

 It is not customary to exchange business gifts during initial meetings. 

 When invited to an Australian’s home, bring a small gift (flowers, 

chocolates, or books about your home country or region) for your hosts. 

 Australia produces excellent wine. Taking wine would be like taking sand to 

the desert. 

Helpful Hints 

 Stick with standard English, not Aussie terms. 

 Aussies dislike class distinctions and have a history of "cutting down the tall 

poppy." This grew out of the Australian prisoners' hatred of their British overseers. 

Many Australian politicians have declined the designation of knighthood for fear 

of alienating their constituents. 

 Australians sit in the front seat of a taxi/limousine. A single passenger 

sitting in the back seat is viewed as "putting on airs." 

 Australians respect people with strong opinions, even if they don't agree. 

 Avoid discussions about the treatment of the aboriginal people. 

 Don’t comment on anyone's accent. Accents often distinguish social class. 

 If you are teased, you are expected to reply in kind, with good humor. Such 

self-confidence will increase an Australian's respect for you. They do not admire a 

subservient attitude. 

 Do not sniff or blow your nose in public. 

. 
 

 

 Canada 



The People 

The vast majority of Canadians claim European ancestry. Four in nine 

Canadians claim some British ancestry and a little less than one in three have some 

French ancestry. Eighty percent of the residents in Quebec have French ancestry. 

Eighty percent of native French speakers live in Quebec (the others are mostly in 

New Brunswick, and parts of Ontario and Manitoba). Other European groups 

include Italians, Germans and Ukrainians (especially in the prairie states). 

Broadly speaking, Canada has been divided into two distinct societies, one 

French-speaking (see "Quebec" below) and one English-speaking. Because they 

don't form as cohesive a group as French-speaking Canadians, only very general 

observations can be made about English-speaking Canadians; they are generally 

thought of (and consider themselves) more reserved, less aggressive and less 

excitable than their neighbors to the south.  

Most Canadians identify themselves very strongly with their province. 

Canadians continue to wrestle with the question, "What does it mean to be 

Canadian?" and take pains to differentiate themselves from citizens of the United 

States. 

Regional Differences 

Atlantic Canada (includes the Maritimes -- Nova Scotia, New Brunswick, and 

Prince Edward Island -- and Newfoundland): Primarily of British descent, the 

residents of the less prosperous Atlantic provinces of eastern Canada are generally 

more reserved, stolid, provincial and old-fashioned. Newfoundland is unique, with 

a dialect and culture that draws comparisons with the Irish and the people of 

western England. 

Ontario: Residents of Canada's most populous province -- the country's 

economic, political and cultural colossus -- are generally thought of as more 

business-like and conservative than other Canadians. 

Western Canada (includes Alberta, Saskatchewan and Manitoba): Residents of 



Canada's western provinces are generally more open, relaxed, friendly and direct 

than other Canadians (comparisons are often made with inhabitants of the western 

United States). 

British Columbia: Canada's unconventional westernmost province is seen by 

Canadians as the land of the future, and has more in common with Seattle than 

Toronto. Like many other western Canadians, many residents of British Columbia 

feel somewhat estranged from "easterners" (a general code word for those from 

Ontario and Quebec). 

Quebec (and other areas of Francophone Canada): French Canadians, and 

especially the Québécois (or citizens of Quebec, pronounced "keh-beck-wah") 

have a very strong sense of cultural identity and are very nationalistic. The 

European influence is strongly felt in Quebec, whose people consider themselves 

the "defenders of French civilization in North America." Because of their animated 

good nature, Québécois are sometimes called the "Latins of the North." 

The North: Residents of the sparsely populated north are seen as rugged 

embodiments of the Canadian pioneer spirit. 

Meeting and Greeting 

 In general, Canadians are more reserved and polite than Americans, and take 

matters of etiquette a little more seriously. 

 Shake hands and introduce yourself when meeting Canadians for the first 

time. Always shake hands firmly when meeting or departing. Eye contact is 

important. 

 When a woman enters or leaves a room, it is polite for men to rise. Men 

normally offer their hands to women. 

 In Quebec, kissing on the cheeks in the French manner is quite common. 

When close friends and family meet in Quebec, they use first names and kiss both 

cheeks. 

 An older French Canadian man may kiss the hand of a woman. Accept this 



gesture graciously. A foreign man shouldn't kiss the hand of a French Canadian 

woman, who would be quite shocked. 

 Canadians are somewhat more formal than Americans with regard to names 

and titles. Use last names and appropriate titles until invited by your Canadian 

hosts or colleagues to use their first names. First names are normally used only by 

close friends and family. Western Canadians may use first names more frequently 

than other Canadians. 

 In Quebec, coworkers of similiar status generally use first names in private, 

but always last names in public. The formal "you" is almost always used in a 

business setting, even after 20 years. 

 Academic titles and degrees are important to French Canadians. You should 

know and use them properly. 

Language 

 English and French are both official languages of business in Canada. 

However, virtually all international business is conducted in English. 

 Most French Canadians speak and understand English, but prefer to use 

French. Check ahead of time to find out if an interpreter will be necessary. 

Body Language 

 Generally speaking, Canadians are more reserved than Americans. 

Canadians generally don't touch very much when conversing. Maintaining a 

certain amount of personal space is important. 

 French Canadians are generally more animated and expressive than other 

Canadians. 

 Take off your hat or sunglasses when speaking with someone. 

 Some gestures have different meanings in Quebec. For example, "thumbs 

down" is considered offensive in Quebec, as is slapping an open palm over a 

closed fist. Like the rest of their countrymen and women, French-Canadians use 

the "thumbs up" sign to mean "okay. "The "okay" sign made with the index finger 



and thumb means "zero" in Quebec. 

 In Quebec, sit straight with your legs crossed at the knee, or with your knees 

together. Don't sit with your legs apart, or with your feet propped up on tables or 

chairs. 

 It's considered bad form by many in Quebec to talk with your hands in your 

pockets. 

 Sneeze or blow your nose as quietly as possible using a handkerchief or 

tissue. If possible, leave the room. Do not yawn or scratch in public. Toothpicks, 

nail clippers, and combs are never used in public. 

Corporate Culture 

 Punctuality is demanded for business meetings and social occasions. If a 

conflict arises, you are expected to let your Canadian counterpart know 

immediately. That said, Canadians are not as obsessed with time as Americans. 

 Business cards are commonly exchanged in Canada. 

 For Quebec, print your business cards in English or French, including your 

academic degree(s) and/or title. A double-sided business card (one side in English, 

one side in French) is best. 

 Canadians get down to business quickly. Meetings are well-organized, and 

extraneous discussion is kept to a minimum. A premium is placed on time. 

 Business communication is quite direct in Canada, but more reserved than in 

the United States. Letters and telephone calls should be direct and succinct. 

Pleasantries are dispensed with very quickly. 

 Business culture varies somewhat throughout Canada, depending on the 

region. 

 Although the relationship between Canada and the United States is generally 

quite good, some Canadians may be wary about the intentions of American 

businesses and put off by what they perceive as American arrogance. Some 

Canadians may dislike the American "hard sell" approach. 



Dining and Entertainment 

 To beckon a waiter in Quebec, quietly to say "Monsieur" or "S'il vous plait. 

Say "Mademoiselle" to beckon a waitress. Never beckon a waiter or waitress by 

snapping your fingers or shouting. 

 The host normally offers first toast. Wait until everyone is served wine and a 

toast is proposed before drinking. It is acceptable for women to propose a toast. 

 Wine is normally served with meals in Quebec. 

 In Quebec, it's considered bad form to ask for a martini or scotch before 

dinner — French Canadians consider them "palate numbing." Typical before-

dinner drinks include Pernod, kir, champagne, and vermouth. Cognac, Grand 

Marnier and/or other liqueurs are served after dinner. 

 Business entertainment is common, but the focus usually remains on 

business. The person who invites is normally expected to pay. 

 Etiquette and formalities are more important in Canada than in the United 

States. 

 While continental-style table manners are employed in Quebec, American 

style table manners are seen in other parts of the country. 

 Eating while walking or standing on the street in Quebec is considered bad 

form. 

 Never arrive early for a social occasion. Opt, instead, for being "fashionably 

late." Showing up early at a bar or disco in Quebec (at, say, 10 o'clock) 

immediately marks you as an "Anglo." 

Dress 

 Generally speaking, Canadians dress more conservatively (and more 

formally when going out) than their American neighbors, although practices vary 

by region. Dress in Vancouver, for example, is somewhat more casual; in Toronto 

more British. French Canadians dress in a more relaxed European style than their 

fellow Canadians. 



 

 

 

 

 

 

 

 For business meetings, men should wear suits and ties; women should wear 

conservative suits or dresses. 

Gifts 

 Bring flowers, fine wine or chocolates for the hostess when invited to a 

Canadian home. Avoid red roses (associated with romantic love) and white lilies 

(associated with funerals). 

Helpful Hints 

 Do your homework about Canada. Most Americans are appallingly ignorant 

of Canadian history, culture and geography. 

 Recognize that important regional differences exist in Canada and prepare to 

adapt. 

 When in Quebec, learn a little French; Québécois greatly appreciate it when 

you take the effort to talk to them in their native language. 

 Do not compare Canada with the United States. 

 Do not use the term "Native Americans" to refer to indigenous peoples. 

Many Canadians find the term offensive. Canadians refer to members of these 

groups as "people of the First Nations." 

 Do not take sides in debates about contentious national issues (especially 

when they concern such issues the status of Quebec, the place of the French and 

English languages in Canadian society, etc.). 

 



 

 

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Варіант № 1. 

 Зустрічаючи делегацію в аеропорту або на вокзалі, голова приймаючої 

сторони повинен вручити квіти: 

 а) всім членам делегації, 

 б) голові делегації,  

в) жінці, що займає найвищу посаду в делегації,  

г) всім жінкам, що входять до складу делегації.  

2. Найпочеснішим місцем в автомобілі вважається місце:  

а шофер б в г  

3. Метод ведення переговорів, при якому відбувається аналіз сильних і 

слабких сторін нашої позиції і позиції опонента, динаміки розвитку 

обговорюваних проблем, співставлення наявних засобів досягнення мети з 

існуючою конкретною ситуацією, називається: 

а) методом ситуаційного аналізу,  

б) варіаційним методом,  

в) методом інтеграції,  

г) компромісним методом.  

4. Об’єднання двох і більше осіб для здійснення підприємницької діяльності 

на основі особистої участі у справах, при якому кожен із них несе 

відповідальність та зобов’язання не тільки вкладеним капіталом, але й усім 

своїм майном, називається:  

а) командитним товариством,  

б) повним товариством,  

в) товариством з обмеженою відповідальністю,  

г) акціонерним товариством.  

5. В діловому листі дата позначає:  

а) день написання листа, б) день відправлення листа,  



в) день підписання листа,  г) день написання та день відправлення листа, так 

як вони повинні співпадати.  

6. Вказівка на конкретних осіб в листі виражається фразою: 

а) “Private”, “Confidential”,  

б) “Reference”, “Re: …”, 

 в) “Attention of Mr. …”, “For attention of Mr. …”,  

г) “Care of …”, “c/o”.  

7. Соціальною зоною спілкування називається відстань до співрозмовника:  

а) від 15 см до 45 см.,  

б) від 46 см до 1,2 м., 

в) від 1,2 м. до 3,6 м., 

г) понад 3,6 м. 

 8. В якій країні прийнято звертатися до заміжніх жінок згідно з титулом її 

чоловіка?  

а) США,  

б) Великобританія,  

в) Німеччина,  

г) Китай.  

9. Заочна рекомендація однієї особи іншою згідно міжнародної символіки 

позначається на візитній картці літерами: 

 а) p.f. 

б) p.c.  

в) p.p.  

г) p.p.c.  

10.Який вид прийому влаштовується дружинами міністрів закордонних справ 

чи послів виключно для жінок?  

а) “Коктейль”,  

б) “Чай”,  

в) “Бокал вина”,  

г) “Жур-фікс”.  



 

 

 

Варіант №2 

1. Який порядок розташування непарної кількості осіб в групі під час 

прямування в офіційній процесії вірний?  

а) 5 4 3 2 1. б) 5 3 1 2 4. в) 1 2 3 4 5. г) 4 2 1 3 5.  

2. В якому випадку порушено порядок привітань? Першим вітає:  

а) присутніх ← той, хто входить,  

б) той, що обганяє → того, хто йшов попереду,  

в) жінку з чоловіком ← один чоловік,  

г) той, хто піднімається сходами → того, хто йде вниз. 

3. Представляючись під час телефонної розмови, ви повинні назвати: 

а) фірму, відділ, прізвище, ім’я по-батькові,  

б) прізвище, ім’я, по-батькові, відділ, фірму,  

в) відділ, фірму, прізвище, ім’я по-батькові, 

г) прізвище, фірму, відділ, ім’я, по-батькові.  

4. В чашці, вушко якої повернуто до гостя праворуч, подають:  

а) чай, б) несолодку каву, в) каву по-східному, г) б та в.  

5. Після того як ви видушили лимон, який подається до напою:  

а) можна залишити в чашці,  

б) потрібно покласти в блюдце за чашку,  

в) потрібно покласти в спеціальну розетку,  

г) б чи в.  

6. Яке місце за столом має запропонувати господар відвідувачу, приймаючи 

його в своєму кабінеті? 

 а вікно б в г  

7. Ініціатива закінчення ділової розмови при особистій зустрічі за: 

 а) господарем,  

б) гостем,  



в) старшим за віком, 

г) вищим за службовим рангом.  

8. Тривалість протокольного візиту:  

а) 2-3 хвилини,  

б) 20-30 хвилин, 

в) 2-3 години, 

 г) 2-3 дні.  

9. Якщо в кабінеті гість сів на диван, то господар має розміститися так, щоб 

гість опинився:  

а) по праву руку від господаря,  

б) по ліву руку від господаря,  

в) навпроти господаря, 

г) в будь-якій з цих позицій.  

10.Якої інформації не містять представницькі візитні картки?  

а) Ім’я, по-батькові, прізвище.  

б) Посада.  

в) Сфера діяльності.  

г) Номер телефону та службова адреса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Test (Business etiquette) 

Variant 1  

1. Avoid black, blue or white wrapping paper when you are doing a gift for 

a person from . . . 

a) Canada 

b) USA 

c) China 

d) Germany 

2. In …, bowing is a typical way of greeting each other. 

a) India 

b) China 

c) Brazil 

d) Japan 

3. Avoid eating beef at business meetings in … 

a) India 

b) USA 

c) Great Britain 

d) China 

4. In …, physical contact during conversation is natural and highlights the 

trust between business partners. 

a) USA 

b) Brazil 

c) Great Britain 

d) Germany 

5. … are quite relaxed about the dress code, even in business meetings. 

a) British 

b) Chinese 

c) Australians 



d) Canadians 

6. The … often don’t retain eye contact during a conversation. 

a) Brazilians 

b) Americans 

c) Germans 

d) British 

7. In the … the firmer, the handshake the better impression you’ll make. 

a) USA 

b) Japan 

c) China 

d) Australia 

8. During each handshake you should: 

a) smile and repeat your name 

b) maintain eye contact and say goodbye 

c) maintan eye contact and repeat your name 

d) say some joke. 

9. What gestures are considered bad luck during the meeting: 

a) shake hands and pass over threshold 

b) give your calling card 

c) invite for a dinner 

d) introduce your family 

10. Women greeting by: 

a) Shaking hands 

b) mutual accord 

c) saying hello 

d) just smile 

11. What is the main woman`s wear during negotiation: 

a) strict dress 

b) suit 

c) bright blouse and skirt 



d) T-shirt and jeans 

12. What make-up a woman should have during negotiation: 

a) bright noticeable make-up 

b) light evening make-up 

c) no make-up at all 

d)  modest almost unnoted make-up 

13. Essential element of business communication and obligatory 

condition of successful business activity is 

a) business dinner 

b) exchanging business cards 

c) negotiation 

d) polite behavior 

14. During negotiation your speech should be 

a) correct and persuasive 

b) free and open 

c) with many jokes 

d) monotone 

15. In business communications the use of emotions, lively gestures or 

touching is usually 

a) a sign of  successful partnership 

b) a sign of friendship 

c) not welcome 

d) has no sign 

16. In Scandinavia the communication style is 

a) direct, open 

b) warm, friendly 

c) strict, quite rude  

d) free style 

17. The UK is located 

a) in the south part of Europe 



b) in the west-eastern part of Europe  

c) in the north-western part of Europe 

d) in the east part of Europe 

18. Full-time Master`s degree lasts 

a) twelve months 

b) two years 

c) sixteen months 

d) two years and a half 

19. What is etiquette? 

a) a part of social interactions 

b) an important part of social interactions and there are similar etiquette 

rules for different situations 

c) an important part of social interactions and there are different etiquette 

rules for different situations 

d) Etiquette rules for different situations 

20.  What is netiquette? 

a) written rules you should follow when doing business over virtual 

mediums 

b) rules you should not follow when doing business over virtual mediums 

c) the term to cover the set of unwritten rules 

d) the unique term to cover the set of unwritten rules you should follow 

when doing business over virtual mediums 

 

Test (Business etiquette) 

Variant 2  

 

1. In cars you can legally use 

a) cell phones 

b) hands-free phones 

c) weapon 



d) lap-top 

2. British have a reputation for 

a) respecting rules 

b) corruption 

c) pedantry 

d) time-keeping 

3. The most suitable time for a business meeting is 

a) about 10 am 

b) about 10 pm 

c) in the afternoon 

d) early in the morning 

4. Generally the ideal time for handing out business cards is 

a) at the end of the meeting 

b) on the second meeting 

c) at the beginning of the meeting 

d) it does not matter 

5. If your English is not very good it is better 

a) travel with dictionary 

b) travel on business with interpreter 

c) not to dwell on it 

d) not be worry about the language 

6. The British are 

a) emotionally neutral nation 

b) emotional nation 

c) gesticulate a lot 

d) depends on the situation 

7. When sending a business email, it is important to use 

a) American English 

b) British English 

c) US English 



d) it does not matter 

8. When meeting your business partners for the first time it is more 

appropriate to 

a) use their surnames following the title 

b) use their names following the title 

c) use just name 

d) use just surname 

9. Usual form of greeting on introduction is 

a) handshake 

b) kissing 

c) hugging 

d) kissing and hugging 

10. In the UK the working week is officially limited 

a) to 24 hours 

b) to 36 hours 

c) to 48 hours 

d) to 62 hours 

11. To take work home almost every day is 

a) very common 

b) comfortable for workers 

c) common in some parts of  UK 

d) not very common 

12. Typical office working hours are 

a) from 9.00 am to 5.00 pm 

b) from 7.00 am to 6.00 pm 

c) depends on the organization 

d) from 8.30 am to 4.00 pm 

13. The National Health Service (NHS) offers free medical care 

a) to all foreigners 

b) to all UK residents 



c) to all tourists 

d) to all people who desired 

14. You should avoid making the ‘”OK’” sign with your hand  

a) in Greece, Cyprus and Turkey 

b) in Ukraine, Russian and Poland 

c) in all European countries 

d) in the south part of  England 

15. Facebook is most widely social media platform and is used for 

a) private and professional purposes 

b) private purposes 

c) meeting new friends 

d) virtual friendship 

16. With foreign nationals in business people are generally 

a) strict and cold 

b) warm and open 

c) indifferently 

d) depends on their character 

17. In many companies Facebook is often blocked because of 

a) high use of it amongst employees 

b) distraction of employees 

c) it interferes with a computer 

d) workers do not use Facebook 

18. What is etiquette? 

a) a part of social interactions 

b) an important part of social interactions and there are similar 

etiquette rules for different situations 

c) an important part of social interactions and there are different 

etiquette rules for different situations 

d) Etiquette rules for different situations 



19. Why is etiquette important? 

a) because it can naturally improve your ability to land important business 

deals 

b) because it can naturally improve your ability to land important business 

deals or to even find a new company to work for, if you are looking for a 

different direction for your professional career; it helps leave a good 

impression 

c) ) because it can help you to find a new company to work for 

d) it helps leave a good impression 

20.What present can’t be given as a gift, because it represents death in China 

a) a pen 

b) flowers 

c) a watch 

d) a notebook 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


