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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.  

Програма курсу «Дипломатичне та консульське право» передбачає 
вивчення загальних положень дипломатичного та консульського права. Метою 
викладання програми курсу «Дипломатичне та консульське право» є: дати 
студентам систему знань про право зовнішніх відносин, яке регулює офіційні 
зв'язки і відносини суб’єктів міжнародного права; вивчення студентами 
законодавчих актів України та міжнародно-правових актів, що регулюють 
зовнішні зносини; ознайомлення студентів із системою органів, принципами й 
методами регулювання зовнішніх зносин взагалі та зовнішніх зносин України 
зокрема. Студент повинен уміти аналізувати та тлумачити правові норми, що 
регулюють зовнішньополітичні відносини; реалізувати одержані знання на 
практиці. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«ДИПЛОМАТИНЧНЕ ТА КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО» 

№ 

п/п 

 
Назва змістових модулів та тем 

І  

Змістовний модуль 1. Зовнішні зносини та дипломатичне право 

 Тема 1. Природа сучасного дипломатичного права. 

 Тема 2. Система органів зовнішніх зносин. 

 Тема 3. Внутрішньодержавна організація дипломатичної діяльності. 

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

Тема 5. Дипломатичні привілеї та імунітети. 

ІІ  

Змістовий модуль 2. Консульське право 

 Тема 6. Консульське право. 

Тема 7. Внутрішньодержавна організація консульської діяльності. 

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

 Тема 9. Консульські привілеї та імунітети. 

 Разом годин: 120 
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ЗМІСТ 

дисципліни 

«ДИПЛОМАТИНЧНЕ ТА КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО» 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

Зовнішні зносини та право зовнішніх відносин.  

 
Тема 1. Природа сучасного дипломатичного права 

Поняття та специфіка міжнародних відносин. Глобалізація й 
фрагментація міжнародних відносин. Характерні риси зовнішніх зносин як 
частини системи міжнародних відносин. 

Поняття дипломатії та міжнародного права та їх роль у врегулюванні 
міжнародних відносин. Взаємозв’язок та взаємовплив дипломатії та 
міжнародного права. Обов’язковість проведення дипломатичної діяльності 
держав з урахуванням загальновизнаних норм міжнародного права як залог 
мирного співіснування держав. 

Поняття права зовнішніх зносин. Суб’єкти права зовнішніх зносин. 
Складові компоненти права зовнішніх зносин. Загальна характеристика джерел 
права зовнішніх зносин. 

Право на участь у міжнародному спілкуванні та право посольства.  
Поняття дипломатичного права як частини права зовнішніх відносин 

(зовнішніх зносин). Історія розвитку дипломатичного права. Сфера дії 
сучасного дипломатичного права.  

Суб’єкти дипломатичного права: держави, народи та нації, що борються 
за своє самовизначення та державоподібні утворення. Діяльність органів і рухів 
опору, визнаних у міжнародному праві повсталою стороною, урядів у вигнанні 
тощо як особливого роду суб'єктів дипломатичного права. Члени федерації як 
квазісуб’єкти дипломатичного права. 

Загальна характеристика джерел правового регулювання дипломатичних 
відносин. 
Література: [1-18, 22,24,27, 28, 32, 34, 36, 74, 75, 77] 
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Тема 2. Система органів зовнішніх зносин 
Поняття органу зовнішніх зносин. Положення органів зовнішніх зносин 

держави у механізмі здійснення функцій держави. Характерні особливості 

органів зовнішніх зносин держави. Класифікація органів зовнішніх зносин. 

Конституційні органи зовнішніх зносин. Повноваження законодавчих 

органів (парламентів) у сфері зовнішніх зносин: вирішення питань війни, миру, 

територіальних змін, ратифікація міжнародних договорів і угод, визначення 

витрат на зовнішньополітичні заходи. Повноваження президента та глави уряду 

у сфері зовнішніх зносин.  

Поняття відомства іноземних справ як органу безпосереднього 

оперативного керівництва зовнішніми зносинами держави. Функції відомств 

іноземних справ зарубіжнихкраїн. 

Інші внутрішньодержавні органи здійснення зовнішніх зносин у 

спеціальних областях. 

Загальна характеристика закордонних органів зовнішніх зносин. 

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

 

Тема 3. Внутрішньодержавна організація дипломатичної діяльності 

Правові основи діяльності системи органів управління закордонними 

справами України.  

Загальна характеристика правового регулювання діяльності 

конституційних органів зовнішніх зносин в Україні. Повноваження Верховної 

Ради України, Президента України та Прем’єр міністра України у сфері 

зовнішніх зносин. 

Система органів дипломатичної служби. Загальна характеристика 

законодавства України щодо регулювання діяльності Міністерства зовнішніх 

справ України. Загальна характеристика повноважень МЗС 

України. СтруктураМЗСУкраїни. 

Поняття та ознаки дипломатичної служби. Правові основи дипломатичної 

служби в Україні. Функціональні особливості дипломатичної служби. 
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Загальна характеристика Закону України «Про дипломатичну службу». 

Умови прийняття на дипломатичну службу. Дипломатичні працівники, 

адміністративно-технічні працівники системи та обслуговуючий персонал 

органів дипломатичної служби в Україні.  

Дипломатичні ранги. Термін перебування дипломатичних працівників у 

дипломатичних рангах.  

Правові засади діяльності дипломатичних представництв України за 

кордоном. Структура дипломатичних представництв України. 

Адміністративно-правові засади діяльності дипломатичних 

представництв іноземних держав в Україні.  

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 

Міжнародно-правові джерела створення та діяльності дипломатичних 
представництв. Загальна характеристика Аахенського протоколу 1818 р., 
Гаванської конвенції про дипломатичних чиновників 1928 р., Віденської 
конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. як джерел дипломатичного права. 
Міжнародний звичай як джерело дипломатичного права. 

Визнання держави як умова встановлення дипломатичних відносин. 

Випадки, коли визнання держави виступає як наслідок встановлення 

дипломатичних відносин.  

Правові наслідки розриву та відновлення дипломатичних відносин.  

Види дипломатичних представництв відповідно до Віденської конвенції 

про дипломатичні зносини 1961 р. Порядок заснування посольств, місій та 

інших видів дипломатичних представництв. Можливість зміни рівня постійних 

дипломатичних представництв. Акредитування дипломатичного представника 

за сумісництвом у декількох країнах та акредитування декількома країнами 

однієї особи як свого дипломатичного представника відповідно до норм 

міжнародного права. 
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Загальна характеристика домовленостей про обмін дипломатичними 

представництвами. Початок дипломатичної місії. Особливості акредитації 

послів, посланників та повірених у справах. Вимоги, встановлені міжнародним 

правом до вступу на посаду глав дипломатичних представництв : запит 

державою агремана, отримання дипломатичним представником вірчих грамот; 

акт вручення вірчих грамот. 

Підстави для закінчення дипломатичної місії, встановлені міжнародним 

правом. Закінчення дипломатичної місії в наслідок оголошення особи 

«персоною нон грата». Наслідки закінчення дипломатичної місії. Підстави 

припинення діяльності дипломатичних представництв. 

Класифікація персоналу дипломатичного представництва, встановлена 

Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 р. Вимоги, встановлені 

міжнародними договорами до персоналу дипломатичних представництв.  

Функції дипломатичних представництв і засоби їх здійснення відповідно 

до норм міжнародного права. 

Дуаєн та його функції.  

Інститут торгово-економічних місій у сучасному дипломатичному праві. 

Функції торговельно-економічних місій та засоби їх здійснення. 

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

 
Тема 5.Дипломатичні привілеї та імунітети 

Поняття дипломатичних привілеїв та імунітетів. Співвідношення понять 
“дипломатичні привілеї” та “дипломатичні імунітети”. Правова природа 
дипломатичних імунітетів. Загальна характеристика основних теорій про 
підстави дипломатичних привілеїв та імунітетів : теорія екстериторіальності, 
теорія представницького характеру, теорія функціональної необхідності. 
Правові підстави надання дипломатичних привілеїв та імунітетів.  

Привілеї та імунітети дипломатичного представництва в цілому як органу 
держави, що акредитує : недоторканність приміщень представництва; 
недоторканність архівів та документів представництва; податкові пільги та 
вилучення; митні привілеї; право користування прапором та емблемою 
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акредитуючої держави тощо. Момент надання дипломатичних привілеїв та 
імунітетів дипломатичному представництву. 

Привілеї та імунітети дипломатичного персоналу представництв. 
Особиста недоторканністьдипломатичного персоналу. Питанняпро затримання 
дипломатів. Забезпечення підвищеної захисту дипломатіввід зазіхань 
приватних осіб. Конвенція про запобігання та покараннязлочинів проти осіб, 
які користуються міжнародним захистом, у томучислі дипломатичних агентів, 
1973 г.Недоторканність приватного резиденції. Недоторканністьпаперів, 
кореспонденції і майна.Імунітети від кримінальної, цивільної та 
адміністративноїюрисдикції.Вилучення з імунітету від цивільної юрисдикції. 
Можливостізабезпечити реальне покарання дипломатів при здійсненні 
нимирізних правопорушень. 

Відмова від імунітету. Коло осіб, що користуються привілеями та 
імунітетами дипломатичного характеру. 

Привілеї та імунітети адміністративно-технічного та обслуговуючого 
персоналу дипломатичних представництв.  
Література: [1, 11, 15, 16, 18, 21-25, 27, 28, 32, 33, 48, 53, 56, 62, 69, 78] 
 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 
Консульське право 

 
Тема 6. Консульське право 

Порівняльна характеристика дипломатичних і консульських відносин. 
Історія розвитку консульських зносин. Поняття консульської установи. 

Співвідношення термінів «консульська установа» та «консульське 
представництво».  

Поняття консульського права. Загальні принципи міжнародного права, 
що регулюють консульські відносини. Галузеві принципи консульського права. 
Самостійність консульського права як регулятора консульських відносин. 

Суб’єкти консульського права. Загальна характеристика основних джерел 
правового регулювання консульських відносин : Кодекс Бустаманте 1928 р., 
Гаазька конвенція про дипломатичних чиновників 1928 р., Віденська конвенція 
про консульські зносини 1963 р. 
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Взаємні обов’язки дипломатичних представництв, консульських установ і 

держави перебування. 

Умови встановлення консульських відносин та заснування консульських 
представництв. Класи консульських установ : а) генеральні консульства; б) 
консульства; в) віце-консульства; г) консульські агентства. Консульські відділи 
в посольствах. Функції консульських установ. 

Призначення глав консульських установ. Поняття консульського патенту. 
Видача екзекватури приймаючою стороною. Початок консульської місії інших 
консульських посадових осіб. Повідомлення влади консульського округу. 
Повідомлення держави перебування про призначення, прибуття та відбуття. 

Припинення функцій працівників консульської установи. Відбуття з 
держави перебування. Особи, визнані персонами non grata. 

Поняття консульського корпусу. Підстави закінчення консульських місій. 
Література: [1, 2, 12, 13, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 75] 

 

Тема 7. Внутрішньодержавна організація консульської діяльності 
Поняття консульської установи. Національно-правові джерела 

консульського права. Загальна характеристика Консульського статуту України 
від 02.04.1994 р. 

Види консульських установ. Загальна характеристика класів самостійних 
консульських установ. 

Структура й персонал консульських установ.  
Основні функції консульських установ.  
Функції консула у ставленні до виконання доручень слідчих органів і 

судів України. Функції консула у ставленні до усиновлення (удочеріння), 
встановлення батьківства, зміни прізвища неповнолітнього, опіки і піклування. 
Функції консула з питань реєстрації актів цивільного стану; функції консула 
щодо до майна громадян України. Функції консула в ставленні до громадян 
України, які перебувають під арештом, затриманим, позбавленим волі в іншій 
формі або відбуває покарання. Функції консула з питань паспортів і віз. 
Функції консула з питань громадянства і постійного проживання; нотаріальні 
дії, консульська легалізація, консульські збори.  

Консульський округ. Виконання консульських функцій за межами 
консульського округу. Виконання консульських функцій від імені третьої 
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держави. Вчинення консульськими посадовими особами дипломатичних актів. 
Виконання консульських функцій дипломатичними представництвами. 

Поняття та ознаки почесних консулів. Функції почесних консулів. 
Адміністративно-правові засади діяльності консульських установ 

іноземних держав 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 

Система міжнародних договорів в сфері правового регулювання 

консульських відносин. 

Міжнародні звичаї як джерела консульського права. 

Загальна характеристика Каракаської конвенції про консульські функції 

1911 і 1954 рр., Гаванської конвенції про консульських чиновників 1928 р., 

Європейської конвенції про консульські функції 1967 та Конвенції держав-

учасниць ГУАМ про взаємне надання допомоги з консульських питань 2001 р. 

Роль Віденської конвенції про консульські зносини 1963 р. у врегулювання 

консульських відносин.  

Правові наслідки розриву та відновлення консульських відносин.  

Види дипломатичних представництв відповідно до Віденської конвенції 

про консульські зносини 1963 р. Порядок заснування консульств. Можливість 

виконання консулом своїх функцій від імені та в інтересах третьої держави на 

території держави перебування або виконання окремих доручень на території 

третьої держави. 

Загальна характеристика двосторонніх консульських конвенцій. 

Двосторонні консульські конвенції України.  

Особливості акредитації консулів. Вимоги, встановлені міжнародним 

правом до вступу на посаду консулів. 

Консульські функції відповідно до Віденської конвенції про консульські 

зносини 1963 р. 
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Підстави для закінчення функцій консула відповідно до міжнародного 

права. Закінчення дипломатичної місії в наслідок оголошення особи «персоною 

нон грата». Наслідки закінчення дипломатичної місії.  

Класифікація персоналу консульства, встановлена Віденською 

конвенцією про консульські зносини 1963 р. Вимоги, встановлені 

міжнародними договорами до персоналу консульств. Функції консульств і 

засоби їх здійснення відповідно до норм міжнародного права. 

Дуаєн в консульському корпусі та його функції.  

Література:[1, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 27-29, 71] 
 
Тема 9. Консульські привілеї та імунітети 
Поняття консульських імунітетів і привілеїв. Види консульських 

імунітетів і привілеїв. 
Дія консульських імунітетів і привілеїв. Обов'язки третіх держав. 
Недоторканність консульських приміщень: зміст, що допускається 

обмеження. 
Недоторканність архівів і документів представництва. недоторканність 

консульського архіву і документів. Звільнення консульських приміщень від 
податків. Свобода пересування. Свобода зносин: недоторканність офіційної 
кореспонденції консульської установи; контакт з громадянами акредитуючої 
держави; зносини з органами держави перебування. Користування державним 
прапором і гербом. Консульські збори. Особливості режиму, застосовуваного 
до консульських установ, очолюваним почесними консульськими посадовими 
особами.  

Захист консульських посадових осіб. Особиста недоторканність 
консульських посадових осіб: поняття та межі. Імунітет від юрисдикції. 
Податкові вилучення. Звільнення від митних зборів і огляду.  

Відмова від привілеїв та імунітетів.  
Двосторонні договори і конвенції з консульських питань.  
Особливості режиму, застосовуваного до почесних консульських 

посадових осіб. 
Література:[1, 12, 18, 22-25, 27-29, 37, 47, 53, 69, 78] 
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ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

1. Дипломатичне і консульське право як особлива галузь міжнародного права. 
2. Дипломатичне і консульське право як особлива галузь міжнародного права. 
3. Система конституційних органів зовнішніх зносин України. 
4. Система закордонних органів зовнішніх зносин України. 
5. Функції Міністерства закордонних справ України як спеціального органу 

зовнішніх зносин України. 
6. Зарубіжні органи зовнішніх зносин: постійні і тимчасові. 
7. Початок та закінчення дипломатичної місії. 
8. Національне законодавство про правове становище і порядку діяльності 

органів зовнішніх зносин. 
9. Система міжнародних договорів України з правового регулювання 

дипломатичних відносин України. 
10. Дипломатичні відносини України у 10-20 рр. ХХ ст. 
11. Розвиток зовнішніх зносин України після здобуття нею незалежності у 

1991 р. 
12. Правове регулювання діяльності посольств в Україні. 
13. Порядок встановлення дипломатичних відносин та заснування 

дипломатичного представництва. 
14. Структура та функції дипломатичних представництв. 
15. Імунітети та привілеї дипломатичних представництв. 
16. Імунітети та привілеї персоналу дипломатичних представництв. 
17. Відповідальність за скоєння злочинів проти дипломатів та їх сімей.  
18. Спеціальні посли з особливих доручень. 
19. Початок та закінчення консульської місії. 
20. Консульське представництво, його склад і функції. 
21. Правове регулювання діяльності консульств в Україні. 
22. Система міжнародних договорів України з правового регулювання 

консульських відносин України. 
23. Імунітети та привілеї консульських установ. 
24. Імунітети та привілеї персоналу консульських установ. 
25. Інститут почесного консула в праві зовнішніх зносин.  
26. Правовий аналіз Конвенцій про привілеї та імунітети міжнародних 
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організацій як джерела дипломатичного і консульського права.  
27. Інститут дипломатичного притулку і практика його застосування. 
28. Тимчасове укриття в приміщеннях дипломатичного представництва. 
29. Правовий статус глав держав, урядів і міністрів закордонних справ, їх 

привілеї та імунітети. 
30. Встановлення консульських відносин і заснування консульського 

представництва. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Співвідношення понять «міжнародні відносини» та «зовнішні зносини». 
2. Співвідношення зовнішньої та внутрішньої політики держави. Зовнішня 

політика та дипломатична діяльність держав. 
3. Взаємозв’язок та взаємовплив дипломатії та міжнародного права. 
4. Поняття права зовнішніх зносин та його складові. 
5. Історія розвитку права зовнішніх зносин.  
6. Функції права зовнішніх зносин.  
7. Джерела права зовнішніх зносин. 
8. Джерела дипломатичного і консульського права. Договір і звичай. 
9. Двосторонні угоди з дипломатичних питань, консульські конвенції. 
10. Національне законодавство про правове становище і порядок діяльності 

органів зовнішніх зносин. 
11. Кодифікація дипломатичного і консульського права в сучасному 

міжнародному праві. 
12. Суб’єкти права зовнішніх зносин.  
13. Спеціальні принципи права зовнішніх зносин.  
14. Форми участі в зовнішніх зносинах. 
15. Поняття органу зовнішніх зносин та його положення у механізмі 

здійснення функцій держави. 
16. Класифікація органів зовнішніх зносин. 
17. Повноваження законодавчих органів (парламентів) у сфері зовнішніх 

зносин. 
18. Повноваження президента, глави уряду та уряду у сфері зовнішніх зносин.  
19. Правове регулювання діяльності конституційних органів зовнішніх зносин 

в Україні. 
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20. Функції відомств іноземних справ.  
21. Роль органів, що регулюють зовнішню торгівлю, інші спеціальні 

внутрішньодержавні органи, які відають питаннями зовнішніх культурних 
зв'язків держави, питаннями науково-технічних зв'язків тощо в сфері 
зовнішніх зносин. 

22. Внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин України. 
23. Міністерство закордонних справ України. 
24. Зарубіжні органи зовнішніх зносин: постійні і тимчасові. 
25. Тимчасові органи - делегації держав на сесіях міжнародних організаціях, 

на міжнародних конференціях, спеціальні місії і їх загальна характеристика. 
26. Поняття дипломатичного права як частини права зовнішніх зносин.  
27. Історія розвитку дипломатичного права. Сфера дії сучасного 

дипломатичного права.  
28. Суб’єкти дипломатичного права.  
29. Джерела дипломатичного права. 
30. Загальна характеристика Віденської конвенції про дипломатичні зносини 

1961 р.  
31. Міжнародний звичай як джерело дипломатичного права. 
32. Підстави встановлення дипломатичних відносин між державами.  
33. Порядок заснування посольств, місій та інших видів дипломатичних 

представництв.  
34. Призначення дипломатичного представництва. 
35. Стадії акредитації глави дипломатичного представництва.  
36. Вимоги, встановлені міжнародним правом до вступу на посаду глав 

дипломатичних представництв. 
37. Запит агремана; затримка і відмова в наданні агремана. 
38. Вірча грамота і її правове значення. зміст вірчих грамоти. Вручення вірчих 

грамот. Відмова у визнанні дійсності вірчих грамот: повторне вручення 
вірчих грамот. 

39. Заходи, пов'язані зі вступом дипломатичного представництва в посаду. 
40. Вірчі листи для повірених у справах, їх оформлення та вручення. 
41. Призначення і прибуття в країну інших членів дипломатичного персоналу. 
42. Підстави для закінчення дипломатичної місії. 
43. Підстави припинення діяльності дипломатичних представництв. Захист 

інтересів країн. які припинили відносини, третіми країнами. 
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44. Оголошення personanongrata (небажаною особою). Дисмисла. Інсуррекція. 
45. Класифікація персоналу дипломатичного представництва. 
46. Вимоги, встановлені міжнародними договорами до дипломатичного 

персоналу.  
47. Дипломатичні ранги.  
48. Структура дипломатичного представництва. Відділи, їх завдання. 
49. Загальна характеристика Положення про дипломатичне представництво 

України за кордоном від 22 жовтня 1992 р. 
50. Загальна характеристика Положення про порядок розміщення 

дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, 
представництв міжнародних організацій та представництв іноземних 
організацій держави-агресора в Україні від 27 лютого 1995 р. 

51. Загальна характеристика Положення про дипломатичні представництва та 
консульські установи іноземних держав в Україні від 10 червня 1993 р. 

52. Функції дипломатичних представництв і засоби їх здійснення. 
53. Захист в державі перебування інтересів акредитуючої держави і його 

громадян. Межі такого захисту. 
54. Переговорна функція, її значення для діяльності представництва. 
55. Участь представництва в розвитку відносин акредитуючої держави з 

державою перебування в області економіки, науки і культури. 
56. Виконання дипломатичним представництвом консульських фікцій. 
57. Поняття приміщення дипломатичного представництва. Службова 

резиденція представництва і особиста резиденція глав представництва. 
Придбання необхідних для дипломатичного представництва приміщення 
(Покупка, оренда, поступка на умовах взаємності, дарування). 

58. Торговельне представництво як складова частина дипломатичного 
представництва, його функції. 

59. Поняття та діяльність дипломатичного корпусу в країні перебування.  
60. Дипломатичний паспорт і дипломатична картка. 
61. Поняття дипломатичних привілеїв та імунітетів та їх правова природа.  
62. Привілеї та імунітети дипломатичного представництва. 
63. Привілеї та імунітети дипломатичного персоналу представництв.  
64. Привілеї та імунітети адміністративно-технічного та обслуговуючого 

персоналу дипломатичних представництв.  
65. Особи, що користуються привілеями та імунітетами дипломатичного 
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характеру.  
66. Привілеї та імунітети, які стосуються майна, архівів і кореспонденції. 
67. Інститут дипломатичного притулку і практика його застосування. 

Тимчасове укриття в приміщеннях дипломатичного представництва. 
68. Недоторканність приміщень: поняття, зміст, межі. 
69. Теорії, що пояснюють природу імунітетів (екстериторіальність, 

функціональна необхідність, представницька теорія, «Комбінована» теорія). 
70. Право шифру. Дипломатична пошта, пільги для перевозу дипломатичної 

пошти, її недоторканність. Статус дипломатичного кур'єра. 
71. Податкові та митні пільги та імунітети представництва. 
72. Поняття консульських установ та їх класи.  
73. Поняття та ознаки почесних консулів.  
74. Поняття консульського права.  
75. Суб’єкти консульського права.  
76. Загальна характеристика основних джерел правового регулювання 

консульських відносин. 
77. Умови встановлення консульських відносин та заснування консульських 

представництв.  
78. Призначення глав консульських установ.  
79. Початок та закінчення консульської місії. 
80. Структура, персонал та функції консульських установ.  
81. Функції консульського представництва. 
82. Захист консулами інтересів громадян держави, яку вони представляють. 
83. Нотаріальні функції. 
84. Паспортно-візова робота консульства. Інші візи і аспекти консульської 

діяльності. Консульські збори. 
85. Консульські привілеї й імунітети. їх відмінності по порівняно з 

дипломатичними. 
86. Обов'язки консульських представників по відношенню до країни 

перебування. 
87. Положення Віденської конвенції 1963 року про форс-мажорних обставинах. 
88. Консульська валіза, можливості її розкриття з боку влади держави 

перебування. Податкові, митні та ін. Пільги і привілеї. 
89. Імунітети і привілеї членівперсоналу консульської установи, їх 

функціональний характер. 
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90. Розробка в Комісії міжнародного права ООН конвенції про дипломатичну 
пошту і дипломатичних кур'єрів. 
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