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ДИПЛОМАТІЯ. КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА  

ТА ЕТИКЕТНІ НОРМИ 
 

Темі етикету відведено головне місце в дипломатії та у формуванні корпоративної культури, 
міжособистісних комунікацій. Йдеться про вербальні і невербальні способи, етикет ділового 
спілкування. У цій праці наведено результати досліджень та практичний досвід науковців-практиків, 
висновки щодо дипломатії, корпоративної культури, мистецтва ефективних комунікацій. Попри 
глобальні зміни у системі комунікацій, етикет залишається основною складовою загальнолюдської 
культури комунікацій. Автори акцентують на актуальності теми статті, зосереджуються на 
комплексі  знань та правил, вироблених історично, й пропонують авторське бачення дотримання 
етикетних норм для результативності учасників перемовин на усіх рівнях.   

Ключові слова: етикет, протокол, дипломатія, корпоративна культура, дипломатичний 

протокол, дипломатичний етикет, дипломатичний церемоніал. 
 

Постановка проблеми. Однією з найважливіших складових професійного 

забезпечення міжнародних відносин є дипломатичний протокол та етикет. Грамотне 

володіння правилами й нормами сучасного дипломатичного та ділового протоколу 

створює сприятливий клімат спілкування, підвищує престиж не лише дипломатичного 

або економічного відомства, держави загалом, а й сприяє налагодженню зв‘язків на 

міжособистісному рівні. Передумовою до написання статті є багаторічний досвід 

диломатичної та наукової діяльності професора А. Гулієва [1-2] та напрацювання 
іміджмейкера-практика В. Чекалюк [3-4]. Зокрема, праця А. Гулієва «Дипломатичний 

протокол та етикет»: практикум для студентів напряму підготовки 6.030202 

«Міжнародне право» є базовим матеріалом для цієї статті. Досвід професора ґрунтується 

на міжнародному практичному досвіді та знаннях, здобутих у процесі вивчення та 

викладання таких предметів, як «Дипломатична та консульська служба», «Міжнародне 

публічне право», «Мова дипломатичних паперів», а також практична діяльність у сфері 

дипломатії, міжнародних відносин. 

У сучасному глобалізованному світі кожен прагне досконало знати правила 

хорошого тону, вміти налагоджувати ефективні ділові контакти. Діловий етикет – 

актуальна тема у глобалізованому світі. У статті значну увагу автори приділяють 

базовим правилам етикету й культурі ділового спілкування в умовах трансформації, 
надано рекомендації опрацювання тематичної літератури. Імідж людини формується від 

її вміння спілкуватися, дотримуватися правил етикету, вміння адаптуватися до ситуації, 

знайти спільну мову за будь-яких обставин. 

Іміджелогія як наука про теоретичні засади й практичні технології формування 

особистісної публічної привабливості виникла у середині ХХ століття у відповідь на потребу 

                                                        

© А. Гулієв, 2021 
 ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0150-533X 

 arifguliyev@ukr.net 

© В. Чекалюк, 2021 
 ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2080-2233 
 vnika@ukr.net 

mailto:arifguliyev@ukr.net
mailto:vnika@ukr.net


Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2021. № 3 

24 ISSN 2078-3566 

людей, які займаються менеджментом, державотворенням, управлінською діяльністю. Ці 

процеси є взаємозалежними з етикетними стандартами (мовою установлених правил).  

Іміджелогію розглядаємо у межах соціально-комунікаційних процесів та 

дотримання етикетних стандартів. На сьогодні дослідження феномена іміджелогії, 

методів формування іміджу засобами медіа потребує комплексного науково-

практичного вивчення, що і є метою цієї статті 

Аналіз публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми. Ми 

пропонуємо постулати, які перегукуються із судженнями відомих дослідників, зокрема 

на основі дослідження зарубіжного й вітчизняного досвіду налагодження ділового 

співробітництва у професійній сфері. У працях Г. Бороздіної «Психологія ділового 

спілкування» та В. Курбатова «Стратегія ділового успіху» фахово описано проблеми 
вибору стратегії спілкування: конфлікти, труднощі і бар‘єри та шляхи їх усунення. 

Подано й авторську методику навчання ділового спілкування між сторонами для 

подальшої їх співпраці. Принципи ділового спілкування у двотомнику О. Зарецької 

«Ділове спілкування». Судження дослідниці базуються на комплексі наук про людину: 

соціальні комунікації, риторика, логіка, етикет, психологія, соціологія, філософія, 

кібернетика. Тобто на тих аспектах, що є складовими успішного іміджу. 

Іміджелогія – це наука не тільки про привабливий вигляд і високий рівень 

комунікацій та дотримання етикетних норм. В. Шепель трактує поняття іміджелогія як 

звернений до кожного заклик бути привабливим і вміти нести світло людям, що сприяє 

зовнішньому прояву глибинної потреби людини бути гідною особистістю. Автори 

вищезазначених досліджень прагнули пояснити роль іміджу в структурі сучасного світу, 
а також розкрити зміст базових психологічних категорій щодо психології іміджу, 

зокрема дотримання етичних правил.  

У посібнику Ю. Палеха «Етика ділових відносин» розкрито актуальні, з огляду на 

сучасну ситуацію, етичні проблеми бізнесу та управління, серед яких – етика і соціальна 

відповідальність, адміністративна етика, відносини представників держави і 

підприємництва, питання підготовки та проведення ділових зустрічей, включно з 

діловою атрибутикою і етикетом, а також структуру та техніку ділового спілкування, 

його практику й шляхи досягнення взаєморозуміння, основні моменти й тонкощі 

організації ділових прийомів тощо. Окремий розділ посібника присвячено етиці ділових 

відносин з партнерами, які мешкають за межами України. Спілкування з 

представниками іноземних держав потребує ретельного дотримання правил етикету. 

Праця Дж. Нестара «Діловий етикет: паблік рилейшнз для всіх і кожного» доводить, що 
паблік рилейшнз – це наука про життєвий успіх, максимальну реалізацію своїх 

можливостей. На основі власних спостережень і опрацювання досліджень багатьох 

науковців і практиків пропонуємо власну парадигму як взірець використання набутого 

досвіду, адаптованого до конкретної ситуації іміджетворення.  

Для представників публічних професій, зокрема дипломатів, медіафахівців 

(політиків, іміджмейкерів тощо), важливим є вміння спілкуватися, тож у нагоді для 

набуття навичок є базові знання, описані у праці О. Баєва «Ораторське мистецтво і 

ділове спілкування», що навчає ефективно переконувати, не дозволяти співрозмовнику 

маніпулювати собою. Вартий уваги посібник В. В. Горанчук «Психологія ділового 

спілкування і управлінських взаємовпливів», де розглянуто способи вербальної і 

невербальної взаємодії, проаналізовано види найпоширеніших комунікативних бар‘єрів, 
що спричиняють конфліктну ситуацію і є основною перешкодою у подальшому 

розвитку. Вдалі перемовини – запорука успіху. Наприклад, дослідник Девід Льюїс у 

книзі «Ділові культури у міжнародному бізнесі. Від зіткнення до взаєморозуміння» 

пропонує чіткі практичні поради щодо спілкування з представниками різних культур, які 

дають змогу передбачити реакцію і поведінку людей різних національностей, що дуже 

важливо у дипломатії та роботі в багатонаціональному колективі. Ю. Кашлев, 

Е. Галумов свою працю «Інформація і PR у міжнародних відносинах» присвятили 

«інформаційному вибуху», що став початком становлення всесвітнього інформаційного 

суспільства і масового втілення технологій PR у спілкування між народами і країнами.  

Прикладною є праця Філіпа Котлера і Ненсі Лі «Корпоративна соціальна 

відповідальність», у якій йдеться про корпорати вну соціа льну відповіда льність (КСВ) – 

відповідальність тих, хто приймає бізнес-рішення за тих, на кого безпосередньо чи 
опосередковано ці рішення впливають.  

Т. Холопова і М. Лебедєва у дослідженні «Протокол і етикет для ділових людей» 
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велику увагу приділяють національним особливостям ділового спілкування, основним 

етапам співпраці із зарубіжними партнерами. Цю тему в дослідженні акумулюємо у 

власні висновки. У монографії О. Висоцької «Комунікація як основа соціальних 

перетворень (у контексті становлення постмодерного суспільства)» обґрунтовано 

сутність та закономірності трансформації суспільної свідомості у процесі еволюції форм 

і засобів комунікації, дотримання етикетних норм. Предметом дослідження стали 

парадигмальні, семіотичні та прагматичні аспекти прояву й функціонування 

комунікативних практик сьогодення. Іміджмейкер В. Чекалюк у своїх монографіях 

прагне розкрити характер трансформації парадигмальних форм комунікації від 

архаїчного стану до постмодерного, семіотичні зрушення комунікації під впливом нових 

способів конструювання мовних світів за допомогою інтерактивних засобів комунікації, 
здійснює опис сучасних комунікативних практик, окреслює роль засобів масової 

комунікації у формуванні світогляду сучасної людини, визначає соціальні наслідки 

становлення постмодерного суспільства під впливом масмедіа. 

В умовах еволюції середовища внаслідок зростання різновидів засобів впливу на 

формування громадської думки зростає потреба у нових підходах до переконання й 

формування певного іміджу, з‘являються нові форми комунікацій та етикетних форм, 

зокрема в умовах глобального карантину — ми маємо онлайн етикетні стандарти. Для 

донесення певних думок і суджень важливо достеменно знати й розуміти як співрозмовника 

цільову аудиторію; враховувати менталітет, світогляд і специфіку гумору. У цьому плані у 

нагоді стала праця Ф. Удалова та А. Калинова «Про гумор у ділових стосунках», де на 

яскравих прикладах висвітлено значення і можливості гумору у діловому спілкуванні, роль 
гумору у ефективності комунікацій з дотриманням правил етикету.  

Доречним є доробок К. Вілер «Без ефективної комунікації немає ефективного 

управління». Це перша брошура із серії «Ефективна комунікація», де розглянуто прийоми й 

методи оцінки іміджу для його подальшого формування, підсилення й тиражування у ЗМІ. 

Що ми розуміємо під поняттям «ефективна комунікація», насамперед – це втілення в життя 

задуманого, коли віртуальне стає реальним, коли наукові напрацювання успішно 

апробуються, коли окреслений план формування іміджу стає реальним.  

Браун Лілліан у праці «Імідж – шлях до успіху» розкриває секрети досягнення 

успіху за допомогою позитивного іміджу і дотримання норм етикету, навчає мистецтва 

публічних виступів, ораторських та акторських навичок. З погляду наукової практичної 

складової науки про імідж цінним є напрацювання В. Маценко «Технологія іміджу», де 

об‘єктивно розглянуто основні технології і техніки створення сучасного позитивного 
іміджу в максимально зручній для ділової людини формі, запропоновано конкретні 

поради, залежно від ситуації, щодо опанування основами психологічних знань у сфері 

спілкування. Подаються результати порівняльного аналізу, специфіки соціокультурних 

маркерів політичного дискурсу у публічній площині (соціальні мережі, медіа). 

Позитивний імідж допомагає як особистості, так і організації, державі доступніше й 

ефективніше презентувати свою діяльність, спрощує і полегшує співпрацю із засобами 

масової інформації, відкриває нові шляхи для розвитку, що сприяє збільшенню кількості 

прихильників, потенційних партнерів.  

Виклад основного матеріалу. Діловий етикет в умовах трансформації. На 

початку ХХІ ст. іміджмейкерство в Україні перебуває на стадії розвитку і 

вдосконалення, підлаштування світових стандартів під український менталітет і запити 
аудиторії, що має безпосередній вплив на етикетні правила та норми. Водночас це 

вдалий час для наукових розробок та експериментів для подальшого розвитку цієї 

перспективної галузі. Ми окреслили завдання для науковців – сформувати, адаптувати 

потрібний імідж і вдало підтримувати його на практиці, максимально професійно 

презентувати об‘єкт іміджу і достеменно знати тонкощі етикету.  

Науковці і практики іноді ототожнюють поняття іміджелогії як науки і 

іміджмейкінгу як процесу. Перше – це наука про імідж, а друге передбачає тиражування 

створеного іміджу і його збереження, підтримку, підсилення. У науковому середовищі є 

протилежні думки щодо правомірності   іміджелогії на статус окремого наукового 

напряму. Можна припустити, що саме з цієї причини одним з основних завдань наукової 

дисципліни і фаху іміджмейкера, що проходить етап становлення, є пошук аргументів і 

доказів своєї легітимності. 
За своєю природою іміджелогія і PR – соціально комунікаційна діяльність, 

спрямована на налагодження комунікаційних процесів у соціумі. Зростаючий попит на 
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створення привабливого образу породив нову професію – іміджмейкер. А в сучасних 

умовах це іміджмейкер часто виконує обов'язки протоколіста (спеціаліста по етикету). У 

класичному тлумаченні - це фахівець із конструювання іміджу об‘єкта чи суб‘єкта, 

дипломатичних, бізнесових процесів, ділових і політичних структур (наприклад 

держави, політичної партії чи громадської організації). Невід‘ємною складовою 

успішного формування іміджу є комунікація – взаємодія між цільовими групами, 

спілкування з метою обміну соціально значущою інформацією, а також дотримання 

етикетних правил. Процес комунікації, керований іміджмейкерами, визначається 

заходами паблік рілейшнз для досягнення мети.  

Під час підготовки цього дослідження було опрацьовано навчальні матеріали [5-8] 

також посібники, зокрема Н. Барна «Іміджелогія», де простежується становлення 
іміджелогії як наукової дисципліни, сутність імідж-образу, іміджмейкерство як 

професійний напрям, та В. Шепель «Іміджелогія: секрети привабливості», де 

запропоновано тести і практикуми з імеджеології. Ці методи доречні іміджмейкерам у 

роботі над підсиленням лідерських якостей дмломатів, публічних діячів для побудови 

персонального іміджу публічних діячів усіх рангів. Запропоновано підходи до 

проєктування і визначення PR-діяльності у навчальному посібнику про найцікавіші ідеї і 

технології в галузі public relations (PR) – «Звязки із громадськістю» авторів 

Є. Кондратьєва та Р. Абрамова. Заслуговує на увагу практиків іміджмейкерів 

«Метафізика комунікацій» – фундаментальне дослідження Дітріха фон Гільдебранда 

(1889–1977) із соціальної філософії, у якому висвітлено структурні відмінності між я–

ти–суспільство. Очевидним є те, що дотримання етикету це – «ключ до успіху». 
Передумови сучасної дипломатії — поняттєвий аспект. З чого починається 

дипломатія, протокол та етикет? Однозначно з основ, важливість дотримання  котрих — 

є запорукою цивілізованої комунікації, продуктивної співпраці. Деякі автори [9] 

акцентують на тому, щоб починати навчання з історії дипломатичного протоколу, суті та 

історичних етапів становлення дипломатичного протоколу. Тема за темою дають 

фахівцям повноцінну картину про знання й є фундаментом для практичної діяльності і 

ефективності у професії. Наукове підґрунтя дипломатичного протоколу передбачає 

вивчення предмета, принципів, значення дипломатичного протоколу та дипломатичного 

церемоніалу. Відведено обов‘язкове опрацювання матеріалу щодо поняття 

дипломатичного етикету. Нами пропонується починати із загальної характеристики й 

ролі дипломатичного протоколу в міжнародних відносинах [10-12]. 

Дипломатичний протокол є невід‘ємною складовою дипломатії, її політичним 
інструментом, формою, якою супроводжується будь-яка зовнішньополітична акція (акт, захід) 

держави та якої дотримуються її представництва чи представники. Дипломатія має 

надзвичайно довгу історію, оскільки з‘явилася практично з виникненням родового суспільства, 

першого обміну продуктами, а також перших проблем, пов‘язаних із територіями, 

суперечками й конфліктами. З розвитком суспільства, продуктивних сил, громадського 

мислення та первісних юридичних норм розвивалася й дипломатія. Засади дипломатичного 

протоколу зародилися з практики європейських держав і поширилися на весь світ. 

Дипломатичний протокол базується на таких чотирьох основних наукових 

дисциплінах, як міжнародне право, дипломатичне право, соціологія, історія. 

Міжнародне право – це зведення правових засад, які регулюють відносини між 

державами, міжнародними організаціями, а також між цими суб‘єктами, тобто між 
державами та міжнародними організаціями. 

Дипломатичне право є частиною міжнародного права, забезпечує та регулює більш 

вузьке поле його застосування, а саме: офіційну діяльність установ та людей, що 

здійснюють за кордоном зовнішню політику своєї держави, тобто дипломатичних установ 

та їхніх співробітників. Спираючись на дипломатичне право, діє управління (відділ, 

служба) дипломатичного протоколу – цей своєрідний інструмент дипломатії, бо саме через 

нього посли та інші представники іноземних держав встановлюють свої перші контакти з 

країною перебування; через це управління отримується згода на акредитацію глави місії, 

вирішується питання агремана та його передачі зацікавленій стороні; організовується 

вручення вірчих грамот, проведення різних прийомів, обмін дипломатичною 

кореспонденцією тощо. Через управління дипломатичного протоколу посли й 

співробітники дипломатичних представництв отримують, відповідно до свого статусу, 
спеціальні посвідчення, які дають право користуватися належними їм привілеями та 

імунітетами. Уся протокольна діяльність базується лише на засадах дипломатичного права 
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й відбувається з дотриманням принципів міжнародної ввічливості. 

Етикет – це норми відносин, негласні стандарти спілкування, прийняті людьми. 

Етикет сучасного суспільства – це переважно форма стосунків людей у повсякденному 

житті. Це своєрідний вид угоди між людьми про те, що прийняте і є правильним у стосунках 

у конкретно-історичному суспільстві. Його виконання сприяє нормалізації людських 

стосунків. Існує декілька видів етикету: придворний, дипломатичний, військовий, світський, 

діловий. Дипломатичний етикет – правила поведінки дипломатів та інших офіційних осіб 

при контактах один із одним на різних дипломатичних прийомах, візитах, переговорах. 

Однією з форм ділового спілкування є прийоми. Дипломатичні прийоми – одна із 

загальноприйнятих та поширених форм зовнішньополітичної діяльності урядів, 

міністерств закордонних справ, дипломатичних представництв та дипломатів. Прийоми 
проводяться на відзначення важливих подій (національні свята своєї держави, її 

найважливіші ювілейні дати та події, які відзначаються всією країною, ювілейні річниці 

підписання міжнародних договорів, ювілейні річниці встановлення дипломатичних 

відносин тощо). Прийоми також влаштовуються з нагоди проведення різних офіційних 

заходів (конгресів, симпозіумів, конференцій, презентацій, відкриття й закриття 

міжнародних виставок, підписання договорів). Офіційні прийоми із запрошенням на них 

членів дипломатичного корпусу влаштовуються главою держави, головою та членами 

уряду, відповідальними представниками міністерства закордонних справ. У 

дипломатичній практиці найбільш розповсюдженими є прийоми, які влаштовуються 

дипломатичними представництвами та міністерствами закордонних справ у порядку 

повсякденної діяльності незалежно від певних подій. 
Залежно від учасників, на честь яких влаштовують свято, а також події, яка стала 

приводом для організації урочистостей, прийоми поділяють на офіційні та неофіційні. 

Офіційними вважаються прийоми, коли запрошені особи пов‘язані між собою 

службовою діяльністю. Вони подібні до дипломатичних прийомів і влаштовуються на 

честь прибуття глави іноземної держави або дипломатичних представництв та інших 

офіційних представників бізнесових кіл. Нагодою для них можуть бути національні й 

державні свята, ювілейні дати, а також конгреси, симпозіуми, конференції, відкриття або 

закриття міжнародних виставок, підписання договорів, торгових угод тощо. 

Неофіційні прийоми організовуються з приводу загальних, товариських подій, 

сімейних свят та інших традиційних урочистостей. У дипломатичній та діловій практиці 

основними видами як офіційних, так і неофіційних прийомів є «келих вина», «келих 

шампанського», «перший сніданок», «другий сніданок», «обід», «обід-буфет», «вечеря», 
«а-ля фуршет», «коктейль», «жур фікс», а також малі прийоми: «чай» та «кава». Прийоми 

поділяються на денні та вечірні, а також на прийоми з розміщенням за столом і без нього. 

Денними прийомами вважаються «келих вина» або «келих шампанського», «перший 

сніданок», «другий сніданок». Усі інші належать до вечірніх. Прийом «келих 

шампанського», «келих вина» триває приблизно годину й не вимагає великої і тривалої 

підготовки, проводиться він зазвичай із приводу національних свят, відкриття виставок, 

фестивалів, прибуття й від‘їзду делегацій тощо. Із напоїв подається шампанське або вино, 

соки, мінеральна вода. Закуска на такому прийомі не обов‘язкова, але офіціанти можуть 

запропонувати гостям канапе, сандвічі, горішки тощо. Форма одягу здебільшого 

повсякденна. «Сніданок» триває від однієї до двох годин. Перед сніданком пропонується 

коктейль, вино, соки. Зазвичай перші страви за сніданком відсутні, хоча все залежить від 
традицій і звичаїв країн. Як правило, форма одягу вказується в запрошенні. Переважно для 

«сніданку» вона повсякденна. «Чай» влаштовується лише для жінок. Наприклад, дружина 

глави одного дипломатичного представництва запрошує на чай дружин глав інших 

дипломатичних представництв. Триває прийом до півтори години. Гостям пропонуються 

кондитерські вироби до чаю, з напоїв сухе вино, сік, мінеральна вода. В окремих випадках 

на столиках запрошених можуть бути легкі закуски: сандвічі, канапе, фрукти тощо. Форма 

одягу повсякденна. «Жур фікс» влаштовується дружиною міністра закордонних справ, 

дружиною глави дипломатичного представництва або іншої офіційної особи в період 

осінньо-зимового сезону (зазвичай із жовтня по травень) в спеціально фіксований день 

тижня. Запрошення на них направляються один раз на початку сезону й діють до його 

закінчення. Як правило, це музичні, літературні вечори, виступи майстрів мистецтв тощо. 

«Коктейль» триває до двох годин і проводиться стоячи. Гостям пропонують холодні 
закуски, кондитерські вироби, фрукти, які розносять офіціанти. Форма одягу –

 повсякденний костюм або смокінг, залежно від конкретного випадку та вказівки з цього 
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приводу в запрошенні. «А-ля фуршет» дуже схожий на прийом типу «коктейль» з тією 

лише різницею, що страви розставляються на столиках, і кожен гість вибирає пригощання 

за своїм смаком, відходячи потім убік від столу з розташованими на ньому закусками, щоб 

надати можливість підійти іншим запрошеним. Напої можуть розносити офіціанти або 

вони можуть бути виставлені на столиках, іноді влаштовується спеціальний бар. «Обід» – 

найбільш тривалий і почесний вид прийому, який триває до двох з половиною годин. 

Форма одягу вказується в запрошенні. Залежно від приводу для чоловіків це можуть бути 

темний костюм або смокінг, для жінок – вечірня сукня. 

Вибір виду прийому визначається, передусім, подією, якій він приурочений, та 

фінансовими можливостями його організаторів. Також береться до уваги мета 

проведення заходу й протокольні традиції країни перебування. 
Для проведення прийому з розсаджуванням використовується дві зали: одна для 

збору гостей, друга – для банкету. У першій залі  ставлять крісла, низькі столики, на які 

можна покласти сигарети, розставити попільниці. Тут запрошені збираються до початку 

прийому й приходу головного гостя. Столи накривають у другому, основному залі прийому. 

У разі проведення прийому без розсаджування гостей можна обмежитися однією залою. 

Складання списку осіб, що запрошуються па прийом – один із найважливіших 

елементів підготовчої роботи. Визначається загальна чисельність гостей, яка має не 

перевищувати нормальних можливостей обслуговування та розмірів приміщення, де 

відбуватиметься прийом. Необхідно пам‘ятати про певний відсоток гостей, які через 

різні обставини не зможуть бути присутніми на прийомі, що береться до уваги під час 

складання кошторису витрат на його проведення. 
На прийоми, що даються на честь високого гостя або іноземної делегації, які 

перебувають із офіційним візитом, крім супроводжуючих його осіб (членів делегації), 

запрошують посла та старших дипломатичних співробітників посольства країни гостя. 

Також запрошують осіб, які спілкувалися з гостями під час візиту. Якщо делегація 

гостей представлена подружніми парами (парою), то й офіційних осіб приймаючої 

сторони на прийом запрошують із дружинами. Якщо прийоми влаштовуються з нагоди 

ювілейних дат у двосторонніх відносинах, то запрошення дипломатичного корпусу не 

передбачається. Іноземні дипломати присутні на прийомах, присвячених національним 

святам країн, а також на протокольних заходах, які проводять дипломатичні 

представництва в порядку їх повсякденної діяльності. 

Якщо глава держави присутній на прийомі, який дається іноземним послом у 

своїй резиденції, план розсаджування за столом готує місцева протокольна служба. 
Основні принципи розсаджування: якщо глава держави присутній без дружини, він 

займає місце напроти посла, і дружина посла сидить праворуч від нього. Якщо глава 

держави присутній на прийомі з дружиною, він займає місце напроти посла. Його 

дружина сідає праворуч від посла, а дружина посла — праворуч від глави держави. У 

всіх випадках, якщо глава держави суверен, посол поступається йому своїм місцем і 

сідає праворуч від нього. 

Правила дипломатичного протоколу передбачають, що запрошені на прийом 

співробітники дипломатичних представництв, міністерств закордонних справ приходять 

перед прибуттям своїх керівників і йдуть із прийому після них. Пунктуальність особливо 

важлива під час проведення прийомів із розсаджуванням, на які гості з‘їжджаються протягом 

10 хв. Якщо ж обставини примусили гостя трохи затриматися і він приїздить, коли прийом 
уже почався, йому треба підійти до господині та господаря, викласти без деталей причину 

свого спізнення, привітати їх, вклонитися присутнім і зайняти відведене йому місце. 

Затримуватися на прийомах не рекомендується, оскільки це обтяжливо для 

господарів. Прийшовши й залишаючи прийом, не обов‘язково потискати руку кожному з 

присутніх. Вітатися чи прощатися за руку треба лише з господарем та господинею, а 

всім іншим можна лише вклонитися.  

Безмовна дипломатія — незмінні стандарти. У сучасному етикеті є деякі загальні 

принципи й правила представлення, яких зазвичай дотримуються в більшості країн. 

Вони засновані на нормах увічливості та взаємної поваги. Молодшого за рангом або за 

посадовим становищем представляють старшому. Якщо люди рівні за посадовим 

становищем, рангом, то молодшого за віком представляють старшому. Якщо знайомлять 

людей одного віку й статі, то менш знайому людину представляють більш знайомій.  
Часто дипломати «без слів» розуміють зміст (контекст) зустрічі. Є низка 

досліджень, присвячених метамові, про те як читати між рядками. 
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Метамова – це мовний підтекст, прихований у звичайній розмові контекст. Як  

міміка, мова тіла та жестів, метамова базується на передчуттях та певних шаблонах, 

набутому досвіді, на так званому шостому почутті та розумінні, що слова і думки, 

дії особи – це не одне й те саме, а може мати протилежний сенс. 

Певні фрази легко розпізнаються та вживаються людьми, але свідомо інтерпретуються 

лише кілька метаслів для того щоб розкрити істинний сенс сказаного. Метамова з давніх-давен 

використовується як у діловому, так і побутовому спілкуванні. Зокрема? така манера передачі 

інформації притаманна для прийомів та зустрічей «без краваток». 

Висновки. Реалії сьогодення, глобалізація та інші суспільні чинники диктують нові 

умови для розвитку дипломатії і нові запити ринку. Етикетні стандарти в умовах 

трансформації суспільства набувають статус дієвого інструменту у бізнес та політичних 
комунікаціях. Нестабільна політична й економічна ситуації негативно впливають на 

побудову позитивного державного іміджу, проте саме нестабільність спонукає науковців, 

освітян і фахівців до дій і пошуку ефективних шляхів формування іміджу, в таких умовах 

культурна дипломатія набуває сили й ваги у суспільстві. Ці процеси сприяють змінам в  

усталених стандартах дипломатії, еволюції галузі і системи соціальних комунікацій.  

Власні авторські дослідження, практичний досвід, зіставлення думок і висновків 

дослідників колег, авторитетних науковців-практиків [13-15], оприлюднених у наукових 

працях, усе це дає змогу прогнозувати можливі шляхи і перспективи впливу новітніх 

форм комунікацій, трансформації етикетних норм та стандартів, їх вплив на творення 

державного іміджу в умовах реального часу і на короткострокову перспективу, оскільки 

зовнішні чинники суттєво впливають на методи роботи над іміджом та нові етикетні 
норми, зокрема запроваджені під час карантину. Бути культурною людиною – це 

мистецтво, знати і застосовувати закони дипломатії – це професійний успіх. Крім 

безумовної ввічливості, привітної міміки і правильної мови, правила хорошого етикету 

мають на увазі також охайний зовнішній вигляд, вміння контролювати свої емоції, мати 

медичну (захисну) маску, тримати дистанцію, тощо... і діяти відповідно до 

загальноприйнятих норм поведінки, які швидко змінюються. 
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ABSTRACT 
Arif Huliyev, Veronika Chekalyuk. Diplomacy. Corporate culture and etiquette. The topic of 

etiquette is given the main place in diplomacy and in the formation of corporate culture, interpersonal 
communications. We are talking about verbal and nonverbal ways, etiquette of business communication. 
This paper presents the research results and experience of practicing scientists, conclusions on diplomacy, 
corporate culture, the art of effective communication. Despite global changes in the communications system, 
etiquette remains a key component of the universal communication culture. The authors emphasize the 
relevance of the topic of the article, focus on a set of knowledge and rules developed historically, and offer 
the author's vision of compliance with etiquette for the effectiveness of negotiators at all levels. 

It has been concluded that the realities of today, globalization and other social factors dictate new 
conditions for the development of diplomacy and new market demands. Etiquette standards in the 
conditions of society transformation acquire the status of an effective tool in business and political 
communications. Unstable political and economic situations have a negative impact on building a positive 
state image, but it is instability that motivates scientists, educators and professionals to act and find 
effective ways to form an image, in such conditions, cultural diplomacy gains strength and weight in 
society. These processes contribute to changes in established standards of diplomacy, the evolution of the 
industry and the system of social communications. 

Own author's research, practical experience, comparison of opinions and conclusions of fellow 
researchers, authoritative scientists-practitioners, published in scientific works, all this allows to predict 
possible ways and prospects of influence of the newest forms of communications, transformation of 
etiquette norms and standards, their influence on state image creation. in real time and in the short term, 
as external factors significantly affect the methods of working on the image and new etiquette, in 
particular introduced during quarantine. 

Keywords: etiquette, protocol, diplomacy, corporate culture, diplomatic protocol, diplomatic 
etiquette, diplomatic ceremony. 


