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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Сучасний розвиток світових економічних та політичних зв’язків 

характеризується поглибленням глобалізаційних процесів, що вимагає від 

більшості демократичних держав, для забезпечення власних зовнішніх і 

внутрішніх потреб, постійного узгодження своїх інтересів з іншими суб’єктами 

міжнародного права. На міжнародній арені такі узгодження неминуче 

припускають взаємні поступки, розумні компроміси в області 

зовнішньополітичних позицій держав. Нормальне функціонування системи 

міжнародних відносин та її удосконалення підтримується за допомогою такого 

засобу зовнішньої політики як дипломатія. Саме вона та міжнародне право 

виконують функцію регулятора міжнародних відносин. Їхнє основне 

призначення полягає в цілеспрямованому, раціональному впливі на 

міждержавні відносини.  

У зв’язку з цим у міжнародному праві виникли та розвиваються такі 

галузі права зовнішніх зносин як дипломатичне та консульське право 

Дипломатичне та консульське право виконують організуючу і регулюючу 

функції в міжнародних відносинах і, як це випливає з Віденських конвенцій 

1961 і 1963 pp., мають на меті сприяння розвиткові дружніх відносин між 

державами незалежно від відмінностей у їхньому державному та суспільному 

ладі. 

Метою самостійної роботи з навчальної дисципліни "Дипломатичне 

та консульське право" є: 

- поглиблення теоретичних знань із дисципліни “Дипломатичне та 

консульське право”, отриманих на лекціях; 

- поглиблення знань нормативно-правових положень дипломатичного та 

консульського права; 
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- систематизація знань про дипломатичне та консульське право, які 

регулюють офіційні зв'язки і відносини суб’єктів міжнародного права; 

- ознайомлення студентів із системою органів, принципами й методами 

регулювання дипломатичних та консульських зносин взагалі та 

дипломатичних та консульських зносин України, зокрема; 

- сприяння засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та формуванню 

самостійності як особистісної риси та важливої професійної якості; 

- забезпечення активної творчої роботи студентів з опрацювання та аналізу 

рекомендованої літератури; 

- вироблення у студентів умінь використовувати отримані знання на практиці; 

- сприяння формуванню вмінь студентів щодо проведення наукових 

досліджень із проблем правового регулювання як на міжнародному так і на 

національному рівнях; 

- поглиблення знань студентів у галузі Міжнародного публічного права та 

Теорії держави і права;  

- формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та 

регіональних міжнародно-правових актів в області регулювання сфери 

зовнішніх зносин; 

- сприяння формуванню аналітичного мислення у студентів; 

- вироблення у студентів умінь щодо виявлення новел у теорії й практиці 

міжнародно-правової та національної регламентації зовнішніх зносин; 

- формування уявлення студентів про загальні тенденції розвитку правого 

регулювання дипломатичних та консульських зносин; 

- вивчення студентами законодавчих актів України та міжнародно-правових 

актів, що регулюють дипломатичні та консульські зносини;  

Завдання самостійної роботи з навчальної дисципліни 

"Дипломатичне та консульське право" полягає у: 

• засвоєнні та поглибленні знань із дисципліни “Дипломатичне та 

консульське право”; 
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• засвоєння умінь та навичок з аналізу універсальних та регіональних 

міжнародно-правових актів в області регулювання зовнішніх зносин; 

• засвоєння умінь студентів щодо проведення наукових досліджень із 

проблем правового регулювання офіційних відносин на міжнародному 

рівні; 

• закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при 

виконанні практичних завдань та творчих робіт, а також виявлення 

прогалин у системі знань із предмета. 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної 

дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, методичні матеріали 

для самостійної роботи студентів, конспект лекцій, практикум тощо. 

 

ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

дисципліни  

“Дипломатичне та консульське право” 
 

Види та форми самостійної 
роботи студентів 

Форми контролю та звітності 

І. Підготовка до поточних аудиторних занять 
1.1. Опрацювання прослуханого лекційного 
матеріалу, вивчення обов'язкової та 
додаткової літератури 

1.1. Активна участь у різних видах 
аудиторних занять 

1.2. Вивчення окремих тем або питань, що 
передбаченні для самостійного опрацювання 

1.2. Перевірка правильності виконання 
завдань 

1.3. Виконання домашніх завдань 1.3. Перевірка правильності виконання 
завдань 

1.4. Виконання та письмове оформлення 
задач та інших робіт 

1.4. Перевірка правильності виконання 
завдань на аудиторних заняттях 

1.5. Підготовка до семінарських, 
практичних (лабораторних) занять 

1.5. Активна участь у семінарських, 
практичних (лабораторних) заняттях 

1.6. Підготовка до модульного контролю та 
інших форм поточного контролю 

1.6. Написання контрольної роботи, 
тестування та ін. 

II Пошуково-аналітична робота 
2.1. Пошук та огляд літературних джерел за 
заданою проблематикою 

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під 
час аудиторних занять 
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2.2. Написання реферату чи доповіді за 
заданою проблематикою 

2.2 Обговорення (захист) реферату під час 
аудиторних занять 

2.3. Аналітичний розгляд наукової 
публікації 

2.3. Обговорення результатів проведеної 
роботи під час аудиторних занять 

2.4. Аналіз конкретної виробничої 
ситуації, підготовка до ситуаційних вправ 

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, 
участь у діловій грі, ситуаційних вправах та 
ін. 

 

Вивчення питань, винесених на самостійний розгляд, повинно проходити 

в терміни між лекціями та семінарами з даних тем. На кожному семінарському 

занятті проводиться перевірка вивчення студентами тем, даних на самостійне 

опрацювання, що передбачає проведення усного опитування, перевірки 

рефератів по заданим темам, внесення питань, винесених на самостійне 

опрацювання, в перелік питань рефератів. Готуючись до виступу на семінарі, 

студентам пропонується скласти план або тези виступу, якими можна 

користуватися під час виступу.  

Пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою 

проходить під керівництвом викладача, який вказує студенту, де можна знайти 

відповідну літературу (нормативні джерела, підручники, монографії статті 

тощо) та консультує студента з приводу аналізу різних видів літературних 

джерел, допомагає зробити аналітичний розгляд наукових публікацій.  

Самостійна підготовка до модульного контролю та інших форм поточного 

контролю передбачає : 

1. Опрацювання конспектів лекцій, із питань, які винесені на модульний 

та поточний контроль. 

2. Опрацювання спеціальної юридичної літератури та підручників по 

темах, винесених на модульний та поточний контроль. 

Підготовка до контрольної роботи повинна проходити протягом часу, 

відведеного навчальним розкладом, до відповідного семінарського заняття, на 

якому відбудеться модульний контроль знань.  

Вивчення засад правового регулювання дипломатичних та консульських 

зносин передбачає підготовку студентами рефератів по темах, які вказуються у 

планах семінарських занять. При підготовці рефератів студенти використовують 
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як основну так і додаткову літературу, проводять власний аналіз та реферування 

літературних джерел. Реферати заслуховуються та обговорюються на  

семінарських заняттях, кращі з них можуть бути рекомендовані на розгляд у 

наукових студентських гуртках, конференціях.  

Найбільш поширеною формою усного оприлюднення результатів 

пошуково-аналітичної роботи студентів є доповідь та повідомлення. Доповідь 

— документ, у якому викладаються певні питання, даються висновки, 

пропозиції. Вона призначена для усного (публічного) прочитання та 

обговорення. Вибір способу підготовки доповіді залежить від змісту матеріалу 

та завдань семінарського заняття. Обсяг доповіді становить 4— 8 сторінок. 

Якщо доповідь складається з 4—6 сторінок, вона називається повідомленням. 

Перед написанням реферату студент повинен міжнародні та національні 

правові акти, та обов`язкову й додаткову літературу по темі. Обсяг реферату 

складає 10-15 сторінок. Його структура: вступ ( 1-2 стор.), основна частина ( 8-

10 стор.), висновки ( 1-2 стор.); перелік використаних джерел. Реферат 

виконується на білому папері формату А4 .При підготовці реферату студенти  

проводять власний аналіз та реферування літературних джерел. Реферати 

заслуховуються та обговорюються на семінарських заняттях, кращі з них 

можуть бути рекомендовані на розгляд у наукових студентських гуртках, 

конференціях. 

Якщо студент не підготувався до семінару або пропустив його, він 

повинен відпрацювати відповідну тему у викладача, який веде семінарські 

заняття у групі. Відпрацювання може проходити в одній з наступних форм :  

- усна – студент повинен відповісти на питання, винесені на відповідне 

семінарське заняття, які задає йому викладач; 

- доповідь – студент готує доповідь за заданою йому викладачем темою по 

відповідному семінарському заняттю; 

- реферат – за погодженням із викладачем студент готує реферат із 

відповідної теми семінарського заняття.   
 
 



 8 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

«ДИПЛОМАТИЧНЕ ТА КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО» 
 

№ 

п/п 

Назва змістових модулів та тем Кількі

сть 

годин 

на 

с./р. 

Види 

контролю с./р. 

по
т

оч
ни

й 

ру
бі

ж
ни

й 

пі
дс

ум
ко

ви
й 

І 
Змістовий модуль 1. Зовнішні зносини та дипломатичне 

право 

  

 

 

 

Т / 

К. 

Р. 

Іс
пи

т
 

         

Тема 1. Природа сучасного дипломатичного 
права. 

8 У, 

П.К, 

С.Р. 

Тема 2. Система органів зовнішніх зносин 

8 У, 

П.К, 

С.Р. 

Тема 3. Внутрішньодержавна організація 
дипломатичної діяльності 

8 У, 

П.К, 

С.Р. 

Тема 4. Міжнародно-правове регулювання 
створення та діяльності дипломатичних 
представництв 

8 У, 

П.К, 

С.Р. 

Тема 5. Дипломатичні привілеї та імунітети 

10 У, 

П.К, 

С.Р. 

ІІ 
Змістовий модуль 2. Консульське право   

 

 

 

Тема 6. Консульське право 11 У, 

П.К, 

С.Р. 
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Тема 7. Внутрішньодержавна організація 
консульської діяльності 

11 У, 

П.К, 

С.Р. 

 

Т / 

К. 

Р. Тема 8. Міжнародно-правове регулювання 
створення та діяльності консульських установ 

11 У, 

П.К, 

С.Р. 

Тема 9. Консульські привілеї та імунітети 
11 У, 

П.К, 

С.Р. 

 Разом за планом  :120 
 

 

Форми контролю: 

Усне опитування – У 
Контрольні роботи – КР  
Перевірка конспектів – ПК 
Тестування – Т 

 
 

ЗМІСТ 

дисципліни 

«ДИПЛОМАТИЧНЕ ТА КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО» 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Зовнішні зносини та Дипломатичне та консульське право.  

 

Тема 1. Природа сучасного дипломатичного права. 

1. Проблема взаємозв'язку і взаємовпливу внутрішньої й зовнішньої 

політики. 

2. Інструменти міжнародної політики. 

3. Цілі й засоби учасників зовнішніх зносин. 

4. Природа та специфічні риси сучасної дипломатії. 
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5. Постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993 року № 3360-ХІІ Про 

Основні напрями зовнішньої політики України.  

1. Декларація Про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року № 

55-XII.  

2. Історія розвитку права зовнішніх відносин (зовнішніх зносин). 

3. Розширення кола учасників зовнішніх зносин. 

4. Соціальна функція права зовнішніх відносин (зовнішніх зносин). 

5. Дія загальних принципів міжнародного права у сфері зовнішніх зносин. 

6. Окремі форми участі в зовнішніх зносинах : право посольства; право на 

виклад офіційної позиції кожної держави по тим чи іншим питанням, що 

торкаються законних інтересів і прав даної держави в міжнародному 

спілкуванні в зовнішньополітичних заявах, нотах і інших актах дипломатії. 

Питання для самоконтролю :  

1. Що означає термін “зовнішні зносини” ? 

2. Чим зовнішні зносини відрізняються від зовнішніх відносин ? 

3. Що означає термін “дипломатія” ? 

4. Що означає термін “дипломатична діяльність” ? 

5. Які існують інструменти зовнішньої політики держави ? 

6. З яких правових інститутів складається міжнародне Дипломатичне та 

консульське право? 

Теми рефератів :  

1. Розвиток зовнішніх зносин України після здобуття нею незалежності 

у 1991 р. 

2. Квазідержави як суб’єкти права зовнішніх зносин. 

3. Повстала сторона, уряди у вигнанні та інші як особливого роду 

суб'єктів дипломатичного права. 

Література: [1-18, 22,24,27, 28, 32, 34, 36, 74, 75, 77] 
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Тема 2. Система органів зовнішніх зносин 

1. Повноваження законодавчих органів (парламентів) у сфері зовнішніх 

зносин: вирішення питань війни, миру, територіальних змін, ратифікація 

міжнародних договорів і угод, визначення витрат на зовнішньополітичні 

заходи. 

2. Правове регулювання діяльності конституційних органів зовнішніх зносин 

в Україні. 

3. Загальна характеристика законодавства України щодо регулювання 

діяльності Міністерства зовнішніх справ України. 

4. Внутрішньодержавні органи здійснення зовнішніх зносин у спеціальних 

областях. 

5. Указ Президента України від З квітня 1999року № 357/99 Про Положення 

про Міністерство закордонних справ України. 

6. Указ Президента України від 10 червня 1993 року № 198/93 Про 

Положення про дипломатичні представництва та консульські установи 

іноземних держав в Україні  

7. Закон України Про дипломатичну службу від 20 вересня 2018 року № 

2728-ІП. 

Питання для самоконтролю :  

1. Які органи зовнішніх зносин входять до групи спеціальних ? 

2. На які види поділяються закордонні органи зовнішніх зносин ? 

3. Які функції виконує голова уряду в сфері зовнішніх зносин ? 

4. Які функції виконує парламент в сфері зовнішніх зносин ? 

5. Які функції виконує МЗС в сфері зовнішніх зносин ? 

Теми рефератів :  

1. Система конституційних органів зовнішніх зносин України. 

2. Система закордонних органів зовнішніх зносин України. 
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3. Функції Міністерства закордонних справ України як спеціального органу 

зовнішніх зносин України. 

Література: [1, 4-9, 11-15, 18, 22, 23, 25-28, 33, 35, 39, 41, 44-46, 77] 

 

 

Тема 3. Внутрішньодержавна організація дипломатичної діяльності  

1. Історія розвитку дипломатичного права зі стародавніх часів до сьогодення. 

2. Державоподібні утворення як суб’єкти дипломатичного права. 

3. Члени федерації як квазісуб’єкти дипломатичного права. 

4. Діяльність урядів у вигнанні як особливого роду суб'єктів дипломатичного 

права. 

5. Вимоги, встановлені міжнародними договорами до дипломатичного 

персоналу. 

6. Військові аташе. 

7. Структура дипломатичного представництва. 

8. Діяльність дипломатичного корпусу в країні перебування. 

9. Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. 

10. Постанова ВРУ від 3 березня 1993 року № 3037-ХІІ Про відкриття 

дипломатичних або консульських представництв України. 

11. Про норми забезпечення житловою площею працівників 

дипломатичних установ України за кордоном Кабінет Міністрів України 

Постанова від 1 вересня 1992 р. № 518. 

12. Указ Президента України  від 12 вересня 1994 року №517/94Про програму 

розміщення дипломатичних представництв, консульських установ 

іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні. 

Питання для самоконтролю :  

1. З яких категорій співробітників складається штат дипломатичного 

представництва ? 

2. У чому відмінність класів дипломатичного представника від 

дипломатичних рангів ? 
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3. Як вирішується питання про чисельність персоналу дипломатичного 

представництва ? 

4. Хто такий дуаєн дипломатичного корпуса ? 

5. Які стадії процесу акредитації дипломатичного представника ви знаєте? 

Теми рефератів :  

1. Початок та закінчення дипломатичної місії. 

2. Система міжнародних договорів України з правового регулювання 

дипломатичних відносин України. 

3. Дипломатичні відносини України у 10-20 рр. ХХ ст. 

4. Правове регулювання діяльності посольств в Україні. 

5. Структура та функції дипломатичних представництв. 

Література: [1-10, 14, 15, 18-23, 25, 27, 28, 30, 32,34, 35, 37-67, 71, 77] 

 

Тема 4. Міжнародно-правове регулювання створення та діяльності 

дипломатичних представництв 

1. Види, класи, ранги, титули глав і членів дипломатичного представництва. 

2. Дипломатичний корпус. Дуаен. 

3. Поняття спеціальних місій. Типи спеціальних місій. 

4. Розвиток, кодифікація та джерела дипломатичного права міжнародних 

організацій. 

5. Поняття дипломатичного права міжнародних організацій. Постійні 

представництва держав при міжнародних організаціях. 

6. Поняття дипломатії міжнародних конференцій. Союз конференцій. 

Правила голосування. Консенсус. 

7. Керівні органи конференції. Організація роботи міжнародних 

конференцій. 

8. Поняття дипломатичної мови. 

9. Дипломатичне листування. 

10. Види документів дипломатичного листування. 
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Питання для самоконтролю :  

1. Які умови висуває Віденська конвенція про дипломатичні зносини до 

призначення на посаду голови посольства? 

2. Де акредитується повірений у справах? 

3. Чи повинна приймаюча держава пояснювати відмову кандидатурі на пост 

посла? 

4. Які строки встановлює Віденська конвенція про дипломатичні зносини 

для відповіді про кандидатуру на пост посла? 

5. Які категорії персоналу посольства встановлює Віденська конвенція про 

дипломатичні зносини? 

6. Хто зазвичай призначається на посади в дипломатичному персоналі 

посольства? 

7. Хто зазвичай призначається на посади в адміністративно-технічному 

персоналі посольства ? 

Теми рефератів :  

1. Регіональні конвенції в сфері регулювання створення та діяльності 

дипломатичних представництв. 

2. Правові наслідки розриву та відновлення дипломатичних відносин. 

3. Закінчення дипломатичної місії в наслідок оголошення особи «персоною 

нон грата». 

4. Функції дипломатичних представництв і засоби їх здійснення відповідно 

до норм міжнародного права. 

Література: [1, 11-13, 15-18, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 32, 34, 72, 78] 

 

Тема 5. Дипломатичні привілеї та імунітети 

1. Основні теорії про підстави надання дипломатичних привілеїв та 

імунітетів. 

2. Привілеї та імунітети дипломатичного представництва. 

3. Привілеї та імунітети адміністративно-технічного та обслуговуючого 

персоналу дипломатичних представництв. 
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4. Про відчуження на митній території України транспортних засобів, що 

належать іноземним дипломатичним представництвам, консульським 

установам іноземних держав, представництвам міжнародних організацій, 

їх персоналу та членам сімей персоналу Кабінет Міністрів України 

Постанова від 27 серпня 1999р. № 1569.  

5. Про затвердження Порядку звільнення від обкладення податком на 

додану вартість операцій з продажу та ввезення (пересилання) на митну 

територію країни товарів (робіт, послуг), передбачених для власних 

потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних 

держав та дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та 

членами їх сімей, які проживають разом із засобами цього персоналу 

Кабінет Міністрів України Постанова від 2 червня 1998 р. № 772  

6. Про затвердження Інструкції про порядок пропуску через державний 

кордон України вищих посадових осіб, офіційних делегацій Державний 

комітет у справах охорони державного кордону України Міністерство 

закордонних справ України від 22.02.2001р. № 19/21/6-410-98. 

Питання для самоконтролю :  

1. Яка природа дипломатичних імунітетів і привілеїв ? 

2. У яких випадках дипломат може бути позбавлений імунітетів і привілеїв 

? 

3. Чи можна дипломата піддати арешту за порушення законів країни 

перебування ? 

4. Чи звільняє дипломатичний імунітет від юрисдикції акредитуючої 

держави ? 

5. Чи може дипломат відмовитися від імунітетів і привілеїв ? 

6. Чи правомочний глава дипломатичного представництва надати притулок 

громадянину держави перебування ? 

Теми рефератів :  

1. Імунітети та привілеї дипломатичних представництв. 
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2. Імунітети та привілеї персоналу дипломатичних представництв. 

3. Відповідальність за скоєння злочинів проти дипломатів та їх сімей. 

Література: [1, 11, 15, 16, 18, 21-25, 27, 28, 32, 33, 48, 53, 56, 62, 69, 78] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Консульське право 

 

Тема 6. Консульське право 

1. Історія розвитку консульських зносин. 

2. Консульські відділи в посольствах. 

3. Структура й персонал консульських установ. 

4. Консульські привілеї й імунітети. 

5. Гаазька конвенція про дипломатичних чиновників 1928 р. 

6. Віденська конвенція про консульські зносини 1963 р. 

7. Указ Президента України Про консульський статут України від 2.04.1994 

р. 

8. Про затвердження Інструкції про порядок пропуску через державний 

кордон України дипломатичних агентів, консульських посадових осіб і 

членів їх сімей та транспортних засобів з дипломатичними номерами 

Голова державного комітету у справах охорони державного кордону 

України. Командуючий прикордонними військами України Наказ від 

28.05.99р.№ 252. 

9. Щодо недоторканності кореспонденції іноземних диппредставництв. 

Державна митна служба України Лист від 18.06.99р.№ 09/1-1849-ЕП  

10. Розпорядження Президента України Про порядок доставки дипломатичної 

пошти України від 27 липня 1992 року № 130/92-рп. 

11. Наказ Міністерства закордонних справ України від 11.07.95р. N9 1041 Про 

затвердження Інструкції про порядок забезпечення комплексної безпеки 

Дипломатичних установ України за кордоном.  
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12. Указ Президента України Про нештатних (почесних) консулів України від 

17.02.97р. № 150/97. 

Питання для самоконтролю :  

1. Що означає термін “консульська установа” ? 

2. Які існують консульські установи в Україні ?  

3. Як класифікується персонал консульських установ ?  

4. Що таке “консульський корпус” ? 

5. Чим привілеї і імунітети консула відрізняються від привілеїв та імунітетів 

посла ?  

Теми рефератів :  

1. Початок та закінчення консульської місії. 

2. Правове регулювання діяльності консульств в Україні. 

3. Система міжнародних договорів України з правового регулювання 

консульських відносин України. 

4. Імунітети та привілеї консульських установ. 

5. Імунітети та привілеї персоналу консульських установ. 

6. Інститут почесного консула в праві зовнішніх зносин. 

Література: [1, 2, 12, 13, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 75] 

 

Тема 7. Внутрішньодержавна організація консульської діяльності 

1. Консульський СтатутУкраїни. 

2. Порядок призначення глави консульської установи. 

3. Поняття «екзекватура», «консульський патент», «консульський округ». 

4. Класи консульських установ. 

5. Припинення функцій консульських установ. Припинення функцій глав 

консульських установ. 

6. Штатні і почесні консули. 

7. Функції консула з питань паспортів і віз. 

8. Нотаріальні функції консула. 

9. Консульська легалізація. 
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10. Консульські збори. 

11. Функції консула щодо захисту прав та інтересів держави, юридичних осіб 

і громадян. 

Питання для самоконтролю :  

1. Які види консульських установ Ви знаєте?  

2. Якими нормативними актами регулюється консульська діяльність в 

Україні? 

3. Хто такий почесний консул? 

4. Які критерії обрання почесного консула? 

5. Яку структуру має консульська установа? 

6. Що закріплюють положення Консульського Статуту України? 

7. Що таке «консульський округ»? 

Теми рефератів :  

1. Функції консула у ставленні до усиновлення (удочеріння), 

встановлення батьківства, зміни прізвища неповнолітнього, опіки і 

піклування. 

2. Функції консула з питань реєстрації актів цивільного стану; функції 

консула щодо до майна громадян України. 

3. Консульська легалізація, консульські збори. 

4. Початок та закінчення консульської місії. 

5. Консульське представництво, його склад і функції. 

6. Правове регулювання діяльності консульств в Україні. 

Література:[1, 3, 5, 6, 9, 18, 22, 23, 25-29, 38, 43, 47, 50, 52, 55, 64-66, 70, 71] 

 

Тема 8. Міжнародно-правове регулювання створення та діяльності 

консульських установ 

1. Факультативний протокол про набуття громадянства до Віденської 

конвенції про консульські зносини 1963 р  

2. Факультативний протокол про обов'язкове вирішенні суперечок до 

Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р. 
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3. Гаазька конвенція про дипломатичних чиновників 1928 р. 

4. Європейська конвенція про консульські функції 1967 р. 

5. Конвенції держав-учасниць ГУАМ про взаємне надання допомоги з 

консульських питань 2001 р. 

6. Двосторонні консульські конвенції України. 

Питання для самоконтролю :  

1. Які конвенції існують в сфері регулювання консульських зносин? 

2. Які види дипломатичних дипломатичних представництв існують 

відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р.?   

3. Який порядок заснування консульств? 

4. З ким Україна уклала двосторонні консульські конвенції? 

5. Які основні питання регулюють двосторонні консульські конвенції? 

6. В чому полягають особливості акредитації консулів? 

7. Які вимоги, встановлені міжнародним правом до вступу на посаду 

консулів? 

8. Які консульські функції встановлені відповідно до Віденської конвенції 

про консульські зносини 1963 р.? 

9. Які підстави для закінчення функцій консула відповідно до 

міжнародного права? 

Теми рефератів :  

1. Кодифікація дипломатичного і консульського права в сучасному 

міжнародному праві. 

2. Система міжнародних договорів України з правового регулювання 

консульських відносин України. 

3. Дуаєн в консульському корпусі та його функції. 

4. Двосторонні консульські конвенції України. 

Література:[1, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 27-29, 71] 

 

Тема 9. Консульські привілеї та імунітети 

1. Привілеї та імунітети консульських установ. 
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2. Пошта консульських установ, її недоторканність. 

3. Персонал консульських установ, його особиста недоторканність. 

4.  Імунітети від кримінальної, цивільної та адміністративної юрисдикції. 

5.  Церемоніальні привілеї. 

6. Привілеї та імунітети членів сім'їконсула. 

7. Привілеї та імунітети адміністративно-технічного та обслуговуючого 

персоналу консульських установ. 

Питання для самоконтролю :  
1. Які привілеї має консульська установа? 

2. Які імунітети має консульська установа? 

3. Які привілеї і імунітети має консул ? 

4. Чим привілеї і імунітети консула відрізняються від привілеїв та імунітетів посла ?  

5. Чим відрізняються привілеї дипломатичного представництва від привілеїв 

консульської установи? 

6. Чим відрізняються привілеї посла від привілеїв консула? 

Теми рефератів :  

1. Імунітети та привілеї консульських установ. 

2. Імунітети та привілеї персоналу консульських установ. 

3. Інститут почесного консула в праві зовнішніх зносин.  

Література:[1, 12, 18, 22-25, 27-29, 37, 47, 53, 69, 78] 

 

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

Варіант І 

 

1. Встановлення дипломатичних відносин відбувається :  

1) на прохання якоїсь зі сторін; 

2) за взаємною згодою сторін; 

3) за рекомендацією дружніх країн; 

4) за рекомендацією ООН  
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2. Дипломатична місія закінчується :  

1) при зміні класу дипломатичного представництва; 

2) у випадку перевиборів голови держави; 

3) з відставкою глави уряду; 

4) черговими виборами депутатів парламенту. 

 

3. В посольстві можуть працювати громадяни держави перебування :  

1) зі згоди акредитуючої держави; 

2) з дозволу голови представництва; 

3) за рекомендацією голови консульської установи; 

4) тільки зі згоди цієї держави. 

 

4. Конвенція про дипломатичні зносини прийнята:  

1) в Гавані (Куба) у 1928 р.; 

2) у Відні (Австрія) у 1961 р.; 

3) у Відні (Австрія) у 1963 р.; 

4) на віденському конгресі у 1815 р. 

 

5. Дипломатичний корпус має право : 

1) виступати по церемоніальних питаннях; 

2) втручатися в питання внутрішньої політики; 

3) критично висловлюватися про зовнішню політику; 

4) заявляти колективні протести. 

 

6. Чисельний склад дипломатичного представництва визначається :  

1) главою представництва; 

2) державою перебування; 

3) акредитуючою державою; 

4) дуаєном дипломатичного корпусу. 
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7. Основне завдання глави представництва : 

1) контроль за дотримання договорів і угод; 

2) захист інтересів акредитуюої держави; 

3) участь у міжнародних конференціях; 

4) виконання представницьких функцій. 

 

8. Дипломат користується привілеями і імунітетами з моменту:  

1) повідомлення МЗС про вступ на посаду; 

2) прибуття в державу призначення; 

3) початку виконання своїх обов'язків у державі перебування; 

4) призначення на посаду. 

 

9. Старшинство глав дипломатичних представництв визначається : 

1) часом одержання агремана; 

2) датою призначення на посаду; 

3) часом перетинання границі країни перебування; 

4) класом і датою вручення вірчих грамот. 

 

10. Дипломатичний корпус очолюється дуаєном, яким являється :  

1) дипломат, рекомендований МЗС країни перебування; 

2) дипломат старший по класі і часу перебування в країні; 

3) найбільш літній глава дипломатичного представництва; 

4) найбільш заслужений і досвідчений дипломат. 

 

11. На дипломатичний персонал поширюється юрисдикція : 

1) акредитуючої держави; 

2) держави перебування; 

3) обох держав; 

4) держав - членів ООН. 
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12. Дипломатичне представництво є органом зовнішніх зносин :  

1) тимчасовим; 

2) постійним; 

3) внутрішньодержавним; 

4) міждержавним. 

 

13. Відомості про старшинство дипломатичного персоналу повідомляються 

в : 

1) особисту канцелярію глави держави; 

2) секретаріат прем'єр-міністра; 

3) протокольний відділ парламенту; 

4) протокольний відділ МЗС. 

 

14. Визнання держави де-юре означає : 

1) визнання його політичної системи; 

2) наявність дружніх відносин; 

3) готовність підтримувати економічні відносини; 

4) готовність підтримувати дипломатичні відносини. 

 

15. Старшинство постійних представників при міжнародній організації 

універсального порядку визначається:  

1) часом перебування на відповідній посаді; 

2) за дипломатичним рангом глави представництва; 

3) за алфавітним порядком назв держав; 

4) датою акредитації глави представництва 

 

 

Варіант ІІ 
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1. Постійні представники держав при міжнародній організації 

універсального порядку акредитовані:  

1) при даній міжнародній організації; 

2) у державі перебування міжнародної організації 

3) при міжрегіональній організації; 

4) при ООН. 

 

2. На дипломата, що проїжджає транзитом до місця призначення, 

поширюється юрисдикція: 

1) акредитуючої держави; 

2) держави призначення; 

3) держав, через які він проїжджає; 

4) держав, що підписали Конвенцію 1961 року. 

 

3. Суперечки по тлумаченню Віденської конвенції 1961 року вирішуються :  

1) Верховним судом акредитуючої держави; 

2) Верховним судом держави перебування; 

3) Вищим міжнародним арбітражним судом;  

4) Міжнародним судом ООН. 

 

4. Постійні дипломатичні зносини здійснюються :  

1) спеціалізованими установами; 

2) спеціальними місіями; 

3) дипломатичними представництвами; 

4) про консульськими установами 

 

5. Дипломатичним співробітникам забороняється :  

1) брати участь у протокольних заходах; 

2) наносити візити політичним діячам;  

3) виступати з критикою на адресу уряду; 
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4) відвідувати мітинги і збори. 

 

6. Відкличні грамоти адресуються:  

1) протокольному відділу МЗС; 

2) міністрові закордонних справ; 

3) главі держави; 

4) главі уряду. 

 

7. Дуаєн дипломатичного корпуса являється :  

1) гарантом прав диппредставнцтв; 

2) посередником між дипкорпусом і МЗС; 

3) гарантом привілеїв і імунітетів дипкорпусу4 

4) захисником прав іноземних громадян 

 

8. Відкличні грамоти вручаються главі держави перебування :  

1) прес-аташе посольства; 

2) тимчасовим повіреним у справах; 

3) послом, який залишає країну; 

4) знову призначеним послом. 

 

9. Вручення нових вірчих грамот необхідно у випадку :  

1) переобрання президента в державі перебування; 

2) зміни в класі глави дипломатичного представництва4 

3) зміни глави кабінету міністрів; 

4) перевиборів парламенту. 

 

10. Функції глави дипломатичного представництва припиняються з:  

1) остаточним виїздом із країни перебування; 

2) прибуттям нового глави дипломатичного представництва; 

3) врученням відкличних грамот главі держави перебування; 
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4) врученням вірчих грамот новим послом главі держави перебування. 

 

11. Керівництво зовнішньою політикою України здійснює :  

1) Президент; 

2) Верховна Рада України; 

3) Міністр закордонних справ; 

4) Прем'єр-міністр Голова Уряду  

 

12. Влада держави перебування може вступати в приміщення 

дипломатичного представництва тільки за згодою:  

1) члена дипломатичного персоналу;  

2) глави дипломатичного представництва;  

3) глави консульської установи;  

4) працівника консульського персоналу. 

 

13. Вірчі грамоти підписуються : 

1) главою держави; 

2) главою уряду; 

3) міністром іноземних справ; 

4) головою парламенту. 

 

14. Міністерство закордонних справ країни перебування надає 

імунітети особам, які мають : 

1) цивільний паспорт; 

2) дипломатичний паспорт; 

3) службовий паспорт; 

4) вид на проживання. 

 

15. «Віддільські консульства» були створені в : 
1) 80-х рр. ХІХ ст.; 
2) 10-х рр. ХХ ст.; 
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3) 20-х рр. ХХ ст.; 
4) 50-х рр. ХХ ст. 

 

 

 

Ключі до тестів 

 

Варіант І  
Номер 

питання 
Прави-льна відпо-відь Номер 

питання 
Прави-льна відповідь 

1. 2) 1. 1) 
2. 1) 2. 1) 
3. 4) 3. 4) 
4. 2) 4. 3) 
5. 1) 5. 3) 
6. 3) 6. 3) 
7. 2) 7. 2) 
8. 2) 8. 4) 
9. 4) 9. 2) 
10 2) 10 1) 
11. 1) 11. 1) 
12. 2) 12. 2) 
13. 4) 13. 1) 
14. 4) 14. 2) 
15. 2) 15. 3) 
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