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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 Дисципліна «Дипломатична та консульська служба» є складовою частиною 

вивчення циклу дисциплін загальної підготовки вибіркової частини навчального плану.  

Дисципліна є професійно-орієнтованою дисципліною освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців з міжнародних відносин і має за мету сформувати у 

здобувачів вищої систему знань, щодо особливостей та діяльності сучасної дипломатичної 

та консульської служби України.  

Дисципліна викладається протягом третього семестру, складається із лекційних та 

практичних занять та закінчується заліком. 

Мета дисципліни – надання теоретичних і практичних знань здобувачам вищої 

освіти щодо основних характеристик, особливостей та організації сучасної дипломатичної 

та консульської служби України, сформувати у здобувачів вищої освіти сучасне мислення 

з міжнародних відносин, ознайомити здобувачів вищої освіти з сучасним станом роботи 

української дипломатичної і консульської служб, а також базовими поняттями, умовами 

та правилами дипломатичної і консульської служби;  роботою дипломатичної і 

консульської служби України.  

Завданням дисципліни:  

- сформувати у здобувачів вищої освіти чіткого уявлення про специфіку та понятійно-

категоріальний апарат дипломатичної та консульської служби;  

- оволодіти сучасними знаннями в галузі національного законодавства та міжнародного 

права щодо забезпечення й регулювання дипломатичної та консульської служби;  

- опанувати систему і механізм діяльності Міністерства закордонних справ, його 

вітчизняних та закордонних підрозділів;  

- знати основні завдання і функції дипломатичних і консульських установ та ін.  

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни 

«Дипломатична та консульська служба» є комплекс самостійних робот здобувача вищої 

освіти з метою більш глибокого оволодіння матеріалом у вільний від обов’язкових занять 

час.  

Методичні вказівки містять перелік завдань, які здобувач вищої освіти має 

виконати, самостійно опрацювавши фахову вітчизняну та іноземну літературу, 

нормативно-правові акти міжнародного характеру тощо.  

Перелік завдань для самоперевірки знань здобувачем вищої освіти в зазначених 

методичних вказівках згруповано за відповідними змістовними модулями, вони є 

орієнтиром при проведенні контрольного опитування під час лекційного заняття. 

З усіма питаннями, які виникають у здобувача вищої освіти під час вивчення 

дисципліни, в тому числі при самостійній роботі та підготовці до аудиторних занять, він 

може звернутися до викладача (лектора та/або викладача з практичних занять) відповідно 

до графіку його консультацій щотижня, а також безпосередньо на лекційних заняттях. 
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СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА 
 
 

Лекція 1. Поняття дипломатії та дипломатична служба. Виникнення та основні 

історичні типи дипломатії. ([2] С. 14-23; [4] С. 12-34; [5] С. 5-11; [6] С. 28-60; [7] С. 9-16;)  

1. Поняття і визначення дипломатії. Дипломатія та дипломатична служба: роль, значення, 

задачі. 

2. Форми та методи дипломатії. 

3. Виникнення та формування основних історичних типів дипломатії. 

 

Основні поняття: дипломатія, дипломатична служба, значення дипломатії, завдання 

дипломатії, форми дипломатичної діяльності, методи, історичні типи. 

 

Лекція 2. Державні органи зовнішніх зносин.([1] С. 18-25; [2] С. 22-29; [3] С. 14-31; [5] 

С. 16-34; [7] С. 18-26;)  

1. Поняття та особливості державних органів зовнішніх зносин, їх роль і місце в структурі 

державної влади. 

2.  Система органів зовнішніх зносин держави. 

3. Нормативно-правова база зовнішніх зносин між державами. 

4. Принципи, форми організації і методи роботи дипломатичної служби України. 

 

Основні поняття: зовнішні зносини, структура зовнішніх зносин, система органів, 

принципи, функції, форми організації, методи дипломатичної діяльності. 

 

Лекція 3. Встановлення дипломатичних відносин.([2] С. 34-40; [3] С. 32-46; [4] С. 39-

52.)  

1. Міжнародно-правові підстави для встановлення дипломатичних відносин. 

2. Процедура відкриття дипломатичного представництва. 

3. Види дипломатичних представництв: посольства і місії. 

4. Завершення дипломатичної місії. 

 

Основні поняття: дипломатичні відносини, встановлення дипломатичних відносин, 

припинення дипломатичних відносин, дипломатичне представництво, посольство, місія. 

 

Лекція 4. Дипломатичні представництва: структура, персонал, функції. ([1] С. 29-35; 

[3] С. 67-82; [4] С. 112-119; [5] С. 73-89; [6] С. 65-72;)  

1. Завдання, структура та методи роботи дипломатичних представництв. 

2. Традиційні функції дипломатичних представництв. 

3. Категоризація персоналу дипломатичних представництв. Дипломатичні класи та ранги. 

 

Основні поняття: дипломатичне представництво, завдання дипломатичного 

представництва, типова структура, методи, функції, дипломатичний клас, дипломатичний 

ранг. 

 

Лекція 5. Дипломатичні привілеї та імунітети.([2] С. 97-103; [3] С. 62-71; [7] С. 95-102.) 

1. Походження інституту «дипломатичних привілеїв та імунітетів».  

2. Початок і завершення дії привілеїв та імунітетів. 

3. Привілеї та імунітети посольства (місії). 

4. Особисті привілеї та імунітети персоналу дипломатичного представництва. 
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Основні поняття: дипломатичний привілей, дипломатичний імунітет, тривалість дії 

дипломатичних привілеїв та імунітетів. 

Завдання на самостійну роботу відповідно до змістовного модулю 1 

 
1. Визначте в чому на Вашу думку полягає роль дипломатичної діяльності? 

2. Вкажіть якими імунітетами та привілеями користується родина дипломата? 

3. Вкажіть які правові наслідки має процедура міжнародного визнання. 

4. Наведіть визначення поняття «дипломатія» та «дипломатична служба». 

5. Наведіть визначення дипломатичного представництва. 

6. Наведіть визначення наукової категорії «дипломатичний ранг». 

7. Назвіть  основні форми дипломатичної діяльності. 

8. Назвіть  основні функції дипломатичної діяльності. 

9. Назвіть методи дипломатичної діяльності. 

10. Опишіть процедуру відкриття дипломатичного представництва. 

11. Охарактеризуйте основні історичні етапи розвитку дипломатії. 

12. Перерахуйте підстави припинення діяльності дипломатичного представництва. 

13. Перерахуйте правові підстави оголошення представника дипломатичного пердставництва 

«persona non grata». 

14. Назвіть функції дипломатичного представництва. 

15. Розкрийте поняття «дипломатичні привілеї та імунітети». 

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА 
 

Лекція 6. Консульські відносини та консульські установи. ([1] С. 65-74; [2] С. 122-126; 

[3] С. 94-106; [5] С. 90-94; [6] С. 82-95;)  

1. Історія становлення консульських представництв. 

2. Міжнародно-правова база встановлення та здійснення консульських відносин. 

3. Класи консульських установ. Консульський корпус. 

4. Основні напрямки діяльності консульських установ. 

5. Завершення консульської місії. 

 

Основні поняття: консульська служба, консульська установа, консульські класи, 

консульський корпус, консульська місія. 

 

Лекція 7. Консульські привілеї та імунітети. ([2] С. 132-136; [3] С. 122-126; [4] С. 94-106; 

[5] С. 144-150; [7] С. 128-140;)  

1. Історія виникнення та формування інституту консульських привілеїв та імунітетів. 

2. Початок і завершення дії консульських привілеїв та імунітетів. 

3. Привілеї та імунітети консульства як закордонного органу зовнішніх зносин держави. 

4.  Особисті привілеї та імунітети консульських посадових осіб. 

 

Основні поняття:консульський привілей, консульський імунітет, спеціальний імунітет, 

особистий привілей, консульський збір. 

 

Лекція 8. Специфічні галузі дипломатії. ([2] С. 2015-240; [4] С. 132-146; [6] С.139-152.) 

1. Військова дипломатія. 

2. Економічна дипломатія. 

3. Дипломатія в культурній сфері. 
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4. Релігійна дипломатія. 

 

Основні поняття: аташе, військова дипломатія, економічна дипломатія, культурна 

дипломатія, релігійна дипломатія, завдання, роль, функції. 

Завдання на самостійну роботу відповідно до змістовного модулю 2  

 

1. Назвіть в чому відмінність привілеїв та імунітетів консульських посадових осіб від 

дипломатичних агентів. 

2. Визначте в яких випадках обсяг привілеї та імунітетів дипломатичних агентів та 

консульських посадових осіб може бути однаковим. 

3. Назвіть які правові наслідки наступають для консульської посадової особи при 

відмові його акредитуючої держави від привілеїв та імунітетів. 

4. Охарактеризуйте поняття «абсолютний імунітет», і в яких випадках він 

застосовується. 

1. Визначте роль та значення військової дипломатії на сучасному етапі. 

2. Визначте роль та значення економічної дипломатії на сучасному етапі. 

3. Визначте роль та значення культурної дипломатії на сучасному етапі. 

4. Вкажіть чи є відмінність в обсязі привілеїв та імунітетів почесних та штатних 

консулів. 

5. Вкажіть яка різниця між повноваженнями, привілеями та імунітетами штатних та 

почесних консульських службовців. 

6. Наведіть порядок встановлення консульських відносин. 

7. Назвіть який нормативно-правовий акт України регулює консульську службу 

України. 

8. Назвіть який основний міжнародний документ регулює міждержавні консульські 

зносини. 
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