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ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Метою навчальної дисципліни «Дипломатичне та консульське право» є: 

- ознайомити студентів із основними науковими проблемами права зовнішніх зносин; 

- ознайомити студентів із системою міжнародно-правових актів в сфері правового 

регулювання дипломатичних та консульських відносин; 

- сформувати уявлення студентів про загальні тенденції розвитку міжнародно-правового 

регулювання дипломатичних та консульських відносин правовідносин; 

- формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та регіональних 

міжнародно-правових актів в області дипломатичного та консульського права;  

- формування у студентів правничого світогляду, правосвідомості і правої культури 

правознавця, юридичне мислення; 

- сприяння формуванню вмінь студентів щодо застосовування теоретичних правничих 

знань на практиці. 

Завдання навчальної дисципліни «Дипломатичне та консульське право» включає 

викладання студентам навчального матеріалу для набуття ними знань: 

- основних наукових проблем міжнародного дипломатичного та консульського права; 

- правового статусу суб’єктів дипломатичного та консульського права; 

- теоретичних засад щодо системи нормативних актів дипломатичного та консульського 

права; 

- сучасних тенденцій співробітництва в сфері дипломатичного та консульського права; 

- універсальних та регіональних міжнародно-правових актів в області регулювання 

дипломатичних та консульських відносин правовідносин;  

- правового регулювання дипломатичних та консульських привілеїв.  

 

Статус дисципліни. Навчальна дисципліна «Дипломатичне та консульське право» є 

однією із вибіркових навчальних дисциплін для підготовки студентів магістратури. 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі. Навчальна дисципліна 

«Дипломатичне та консульське право» належить до обов’язкових компонентів освітньої 

програми за спеціальністю «Правознавство», галузі знань «Право». Навчальна дисципліна 

«Дипломатичне та консульське право» пов’язана з навчальними дисциплінами: «Міжнародне 

право», «Теорія держави та права», “Дипломатичний протокол”, “Зовнішня політика 

держави” тощо. 



 

Компетентності та програмні результати навчання. 

Загальні компетентності 

• Здатність до абстрактного, системного, логічного та критичного мислення, аналізу та 

синтезу. 

• Здатність до удосконалення своїх особистих і професійних якостей. 

• Здатність до критики й самокритики, активна життєва позиція. 

• Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

Фахові компетентності 

• Фундаментальні знання основ сучасного міжнародного права, різних теоретичних 

підходів до його визначення й обґрунтування юридичної обов’язковості; знання 

ключових теоретичних проблем і розуміння зв’язку теоретичних аспектів 

міжнародного права з практикою правозастосування; вміння працювати з різними 

джерелами сучасного міжнародного права. 

• Базові уявлення про різні правові системи — національні, міжнародну, європейську; 

розуміння причин їхньої множинності, а також механізми взаємодії; знання 

характеристик міжнародної нормативної системи та місця в ньому міжнародного 

права; розуміння теоретичних підходів до співвідношення національного та 

міжнародного права та практичних засобів забезпечення їхньої взаємодії. 

• Фундаментальні знання загальнотеоретичних аспектів правової науки; обізнаність з 

основними теоретичними течіями, школами, підходами до розуміння права; 

розуміння місця права серед інших феноменів соціальної реальності та наявних 

зв’язків між ними; володіння юридичним категоріальним апаратом. 

• Знання процесів нормотворення; здатність розробляти проекти нормативно-правових 

актів та супровідну документацію, а також забезпечувати їхній експертний аналіз, 

виявляти недоліки й пропонувати шляхи виправлення й удосконалення. 

• Фундаментальне розуміння ключових аспектів основних галузей і спеціальних питань 

міжнародного права: територія в міжнародному праві; міжнародно-правові механізми 

захисту прав людини; статус за міжнародним правом морських і повітряних 

просторів, космічного простору; застосування сили в міжнародному праві тощо. 

Програмні результати 

• Володіння знаннями з основ сучасного міжнародного права, його значення та 

обґрунтування юридичної обов’язковості міжнародно-правових норм; знання 



ключових теоретичних проблем і розуміння зв’язку теоретичних аспектів 

міжнародного права з практикою правозастосування. 

• Знання та розуміння сутності базових категорій міжнародного права, системи 

міжнародно-правового регулювання відносин, розуміння тенденцій втілення 

приватноправового регулювання у різні сфери суспільного буття. 

• Фундаментальне розуміння ключових аспектів основних галузей і спеціальних питань 

міжнародного права. 

• Знання та розуміння особливостей правових систем — національних, міжнародних, 

регіональних; розуміння причин їхньої множинності, а також механізмів взаємодії. 

• Знання характеристик міжнародної нормативної системи та місця в ньому 

міжнародного права, а, також, розуміння теоретичних підходів до співвідношення 

національного та міжнародного права та практичних засобів забезпечення їхньої 

взаємодії. 

• Застосування здобутих в ході навчання знань для надання юридичних висновків й 

консультації з питань міжнародного права, національного права України та інших 

держав, а, також, визначення юридичних ризиків тих або інших зовнішньополітичних 

або зовнішньоекономічних ініціатив та обрання шляхів їхньої мінімізації. 

• Формування суджень про тенденції розвитку системи сучасного міжнародного права, 

співвідношення джерел правового регулювання міжнародних відносин, напрями 

розвитку загальних принципів міжнародного права. 

• Формування суджень про стан ефективності міжнародних контрольних механізмів. 

• Формування суджень про форми, способи та чинники ефективності механізму 

імплементації міжнародно-правових норм на національному рівні. 

 

Змістові модулі : 1 модуль (теми 1-5) 

            2 модуль (теми 6-9) 

 

Передумови для вивчення дисципліни  

Передумови для вивчення навчальної дисципліни «Дипломатичне та консульське 

право» становить набуття студентами знань з дисциплін «Теорія держави і права», 

«Міжнародне право».  

 

 



 

ІІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Очікувані результати навчання дисципліни «Дипломатичне та консульське право» 

передбачає формування вміння студентів: 

• формулювати ключові поняття та тлумачити зміст ключових норм дипломатичного та 

консульського права права; 

• визначати особливості та спільні закономірності розвитку дипломатичного та 

консульського права на універсальному та регіональному рівні; 

• аналізувати міжнародні джерела дипломатичного та консульського права; 

• вивчати міжнародні акти в сфері міжнародно-правовового регулювання створення та 

діяльності дипломатичних представництв; 

• вивчати дипломатичні та консульські привілеї та імунітети. 

 

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Загальні критерії оцінювання 

 I рівень оцінювання (оцінка задовільно). Відповідь студента при відтворенні 

навчального матеріалу елементарна, зумовлюється початковими уявленнями про предмет 

вивчення. Студент відтворює основний навчальний матеріал, здатний виконувати завдання за 

зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. 

II  рівень - достатній (оцінка добре). Студент знає істотні ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв'язків між ними, а також самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями, вміє робити висновки, виправляти допущені 

помилки. Відповідь повна, правильна, логічна, обґрунтована. 

ІІІ рівень - високий (оцінка відмінно). Студент здатний самостійно здійснювати 

основні види навчальної діяльності. Знання студента є глибокими, міцними, узагальненими; 

студент вміє застосовувати знання творчо, його навчальна діяльність позначена вмінням 

самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію. 

Вивчення дисципліни у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації повинно 

дати не тільки певну суму знань, а й підготувати студентів для освоєння обраної професії та 

допомоги формувати світогляд. 

Складовими навчальних досягнень студентів є вміння відтворювати отриману 

інформацію, знаходити нову, оцінювати її та застосовувати в стандартних і не стандартних 



ситуаціях. 

 

Оцінюванню підлягає: 

1) рівень володіння теоретичними знаннями; 

2) рівень вмінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач; 

3) рівень володіння практичними уміннями та навичками, які виявляються під час 

виконання практичних робіт; 

4) оцінювання творчих робіт студентів (рефератів, експериментальних робіт, особливо 

пов'язаних з майбутньою професією). 

 

 Оцінювання рівня теоретичних знань. 

Відповідь з теорії може складатися: 

1) з викладу теоретичного матеріалу; 

2) формування правил, законів, закономірностей; 

3) із завдань на вибір правильної відповіді 

При оцінюванні відповідей з теорії враховується: 

1) обсяг відтвореної інформації та її співвідношення до обсягу повної інформації з 

даного питання; 

2) обсяг додаткової інформації, здобутої студентом, та доцільність її використання; 

3) частота допомоги викладача; 

4) кількість похибок (помилок, недоліків, неточностей) у відповіді; 

5) логічний зв'язок відтвореної інформації. 

 

Оцінювання рівня володіння практичними  

вміннями та навичками 

 Оцінювання рівня володіння студентами практичними уміннями та навичками 

здійснюється під час підготовки до семінарських занять та при виконанні практичних 

завдань. 

 Частина семінарських робіт може виконуватись після вивчення відповідного 

теоретичного матеріалу на етапі узагальнення знань та вмінь. У таких випадках робота 

обов’язково оцінюється. Під час перевірки і оцінки практичних робіт необхідно звернути 

увагу на такі показники: творчість; використання наукових термінів; повнота і правильність 

відповіді; логічність побудови відповіді; повнота і глибина висновку до роботи; 

самостійність і охайність виконання роботи; застосування окремих джерел інформації, рівень 



володіння прийомами навчальної роботи. 

Для оцінювання різних рівнів пізнавальної діяльності викладач може поставити 

додаткові вимоги до виконання робіт. 

 

 Оцінювання рівня творчих завдань 

До творчих завдань належать: реферати, експериментальні роботи,  успішна участь 

в олімпіадах, конкурсах, тощо. 

Ця діяльність студента має враховуватись та оцінюватись при виставленні 

семестрових оцінок. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

   1. Низький рівень (оцінка-2). Студент не описує явища, не виявляє знання і розуміння 

основних положень теми. 

2. Середній рівень (оцінка-3). Студент описує явища, без пояснень наводить 

приклади, що ґрунтуються на власних спостереженнях, матеріалах підручника, розповідях 

викладача, виявляє знання і розуміння основних положень (законів, теорій) розв'язує прості 

задачі, які не складаються з під задач. 

3. Достатній рівень (оцінка-4). Студент може застосовувати знання в стандартних 

ситуаціях, з допомогою викладача аналізує одержані результати під час розв'язування задачі. 

Уміє пояснити явища , здійснювати аналіз, узагальнювати знання, систематизувати їх, робити 

висновки. 

4. Високий рівень (оцінка-5). Студент вільно володіє вивченим матеріалом, 

застосовує його на практиці в стандартних ситуаціях (виконання завдань, практичних робіт), 

наводить аргументи на підставі своїх думок. Студент самостійно оцінює різні явища, факти, 

виявляючи особисту позицію щодо них, знаходить джерела Інформації і використовує 

одержані знання і уміння під час виконання практичних завдань. 

  

Рейтинговий 

показник 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЕСТ8 

90-100 

за
ра

хо
ва

но
 

5 (відмінно) А (відмінно) 

82-89 

 

4 (добре) В (дуже добре, вище за середнє, але з 

деякими помилками) 



75-81 

 

 

С (добре, з декількома 

суттєвими помилками) 

68-74 

 

3 (задовільно) D (посередньо зі значними 

недоліками) 

60-67 

 

 

Е (достатньо, виконання задовольняє 

мінімуму критеріїв оцінки) 

35-59 

не
за

ра
хо

ва
но

 

2 (незадовільно) FХ (незадовільно, з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно, з обов'язковим 

повторним вивченням) 

 

 

V. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
 Діагностичний розділ визначає диференційований та об’єктивний облік результатів 

навчальної діяльності студентів і включає в себе ряд підрозділів (блоків): 

1) контроль засвоєння теоретичних знань (опитування на практичних заняттях); 

2) контроль самостійної роботи студентів, зокрема, виконання письмових завдань, 

підготовка і захист реферативних робіт, виконання індивідуальних науково-

дослідних завдань; 

3) виконання тестових завдань та контрольних робіт.  

 

 

 

 



 

 
VI. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
«ДИПЛОМАТИЧНЕ ТА КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО» 

 
№ Курс 1 Семестр 2 

Обсяг в кредитах 
ЄКТС/Всього годин 

у семестрі 
_____4/120____ 

 

Назва теми  

Кількість годин, з них: Примітка  

Лекції 

(л) 

Семінар. 

зан.  

(с) 

Практ., 

лаб. 

зан.  

(ПЗ, 

ЛЗ) 

Інд.-

конс. 

роб. 

(ІКР) 

Сам. 

роб. 

студ. 

Форма 

контролю 

Змістовий модуль 1.  

Зовнішні зносини та дипломатичне право 

1. Природа сучасного 
дипломатичного 
права. 

2 1 
 

  8 У, ПК, 

СР. 

 

2. Система органів 
зовнішніх зносин 

2 
1 

  8 У,ПК, 

СР. 

 

3.  Внутрішньодержавн
а організація 
дипломатичної 
діяльності 

4 

0,5 

  10   

4 Міжнародно-
правове 
регулювання 
створення та 
діяльності 
дипломатичних 
представництв 

3 1 
 

  8   

5 Дипломатичні 
привілеї та імунітети 

3 
1 

 

  8 У, СР, 

ПК, КР. 

 

Змістовий модуль 2.  



Консульське право 

6. 
Консульське право 

3 1   8 У, СР, 

ПК. 

 

7. Внутрішньодержавн
а організація 
консульської 
діяльності 

4  
1 

  10 У,ПК, 

СР.  

 

8. Міжнародно-
правове 
регулювання 
створення та 
діяльності 
консульських 
установ 

3 

1 

  10 У, ПК, 

КР. 

 

9. Консульські 
привілеї та імунітети 

2 1   10   

 Разом годин : 120 26 14   80 Екзамен  

 
 

Форми контролю: 

Усне опитування – У 

Контрольні роботи – КР 

Перевірка конспектів – ПК 

Перевірка завдань для самостійної роботи – СР   

Тестування - Т 

Інші – ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

6.1. Плани лекцій  

Змістовий модуль 1.  
Зовнішні зносини та дипломатичне право 

 

Тема 1. Природа сучасного дипломатичного права 
1. Поняття міжнародних відносин. Зовнішні відносини та зовнішні зносини. 
2. Дипломатія та міжнародне право як одні з головних засобів учасників зовнішніх 

зносин. 
3. Дипломатичне і консульське право як особлива галузь міжнародного права. 
4. Право на участь в міжнародному спілкуванні та право посольства. 

Література: [1-17, 19,23,25,26, 28, 29, 33, 35, 37, 86, 87, 89] 
 

Тема 2. Система органів зовнішніх зносин 
1. Поняття органу зовнішніх зносин та їх види. 
2. Конституційні органи зовнішніх зносин.  
3. Міністерство закордонних справ якорган безпосередньогооперативного 

керівництвазовнішнімизносинамидержави. 
4. Іншівнутрішньодержавніорганиздійсненнязовнішніхзносинвспеціальнихобластях. 
5. Загальна характеристика закордонних органів зовнішніх зносин. 

Література:[1, 3-8, 12-16, 19, 23, 24, 26-29, 33, 36, 39, 42, 60, 73-75,89] 

 

Тема 3. Внутрішньодержавна організація дипломатичної діяльності 

1. Поняттята суб’єкти дипломатичного права. 
2. Джерела дипломатичного права. 

3. Встановленнядипломатичнихвідносин та заснуваннядипломатичнихпредставництв. 

4. Початок і закінченнядипломатичноїмісії. 

5. Структура та персонал дипломатичнихпредставництв. 

6. Дипломатичний корпус. 

7. Функціїдипломатичнихпредставництві засобиїх здійснення. 
Література:[1-11, 15, 16, 19-24, 26, 28, 29, 31, 33,35, 36, 38-81, 83, 89] 

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

1. Умови встановлення дипломатичних відносин. Правові наслідки розриву та 
відновлення дипломатичних відносин.  



2. Порядок заснування посольств, місій та інших видів дипломатичних 
представництв.  

3. Загальна характеристика домовленостей про обмін дипломатичними 
представництвами.  

4. Особливості акредитації послів, посланників та повірених у справах. Підстави для 
закінчення дипломатичної місії. 

5. Класифікація персоналу дипломатичного представництва. 
6. Функції дипломатичних представництв і засоби їх здійснення відповідно до норм 

міжнародного права. 
7. Функції торговельно-економічних місій та засоби їх здійснення. 

Література:[1, 12-14, 16-19, 23, 24, 26, 28, 28, 32, 33, 35, 84, 90] 
 

Тема 5.Дипломатичніпривілеї та імунітети 

1. Поняттядипломатичнихпривілеївта імунітетів та підставиїх надання 
2. Привілеї та імунітетидипломатичногопредставництва в цілому як органу держави, 

що акредитує. 
3. Привілеїтаімунітети дипломатичного персоналупредставництв. 
4. Коло осіб, що користуютьсяпривілеямита імунітетами дипломатичного 

характеру. 
Література.[1, 12, 16, 17, 19, 22-25, 26, 28, 29, 33, 34, 52-59, 67, 70-72, 90] 

 

Змістовий модуль 2. 
Консульське право 

 

Тема 6. Консульське право 
1. Поняття та суб’єкти консульського права. Джерела правового регулювання 

консульських відносин. 
2. Встановлення консульських відносин та заснування консульських представництв. 
3. Взаємні обов’язки дипломатичних представництв, консульських установ і держави 

перебування. 
4. Призначення глав консульських установ. 

Література:[1, 2, 13, 14, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 87] 
 
Тема 7. Внутрішньодержавна організація консульської 

1. Поняття консульської установи.  
2. Загальна характеристика Консульського статуту України від 02.04.1994 р. 
3. Структура й персонал консульських установ.  
4. Припинення функцій працівників консульської установи.  
5. Основні функції консульських установ.  
6. Консульський округ. Виконання консульських функцій за межами консульського 

округу.  
7. Поняття та ознаки почесних консулів. Функції почесних консулів. 



8. Адміністративно-правові засади діяльності консульських установ іноземних 
держав в Україні. 

Література:[1, 7-10, 19, 23, 24, 26-30, 41, 43, 45, 47, 76-83] 
 

Тема 8. Міжнародно-правове регулювання створення та діяльності консульських 
установ 
1. Система міжнародних договорів в сфері правового регулювання консульських 

відносин. 
2. Міжнародні звичаї як джерела консульського права. 
3. Загальна характеристикаВіденської конвенції про консульські зносини 1963 р. у 

врегулювання консульських відносин.  
4. Порядок заснування консульств.  
5. Загальна характеристика двосторонніх консульських конвенцій.  
6. Консульські функції відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини 

1963 р. 
7. Вимоги, встановлені міжнародними договорами доперсоналу консульств.  
8. Функції консульств і засоби їх здійснення відповідно до норм міжнародного права. 
Дуаєн в консульському корпусі та його функції.  

Література:[1, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 26, 28-30, 83] 
 

Тема 9. Консульські привілеї та імунітети 
1. Поняття та види консульських імунітетів і привілеїв. 
2. Недоторканність консульських приміщень: зміст, що допускається обмеження. 
3. Недоторканність архівів і документів представництва. недоторканність 

консульського архіву і документів.  
4. Консульські збори.  
5. Особливості режиму, застосовуваного до консульських установ, очолюваним 

почесними консульськими посадовими особами.  
6. Особиста недоторканність консульських посадових осіб: поняття та межі. Імунітет 

від юрисдикції.  
Література:[1, 13, 19, 23-26, 28-30, 40, 52, 54, 55, 57, 67, 76, 90] 

 

6.2. Плани семінарських занять 

Метою семінарських занять з навчальної дисципліни «Дипломатичне та консульське 

право» є:  

o поглиблення теоретичних знань з основних категорій дипломатичного та 

консульського права, отриманих на лекціях; 

o  заохочення студентів до аналізу міжнародно-парвових актів в сфері зовнішніх 

зносин,  



o забезпечення активної творчої роботи студентів з опрацювання та аналізу  

рекомендованої літератури; 

o вироблення у студентів умінь використовувати отримані знання на практиці.  

o сприяння формуванню вмінь студентів щодо проведення наукових досліджень з 

проблем дипломатичного та консульського права; 

o сприяння розширенню правового світогляду студентів; 

o формування вміння студентів здійснювати аналіз універсальних та регіональних 

міжнародно-правових актів; 

o вироблення у студентів вмінь здійснювати узагальнення, знаходити спільні та 

відмінні риси у міжнародно-правових нормах універсального та регіонального рівня; 

o сприяння формуванню аналітичного мислення у студентів;   

o вироблення у студентів вмінь щодо виявлення новел у теорії і практиці 

міжнародного права; 

o стимулювання прагнення студентів на підставі знання основ теорії міжнародного 

права вдосконалювати правову культуру та повагу до об’єктивного права та 

суб’єктивних прав людини; 

o формування уявлення студентів про загальні тенденції розвитку системи 

дипломатичного та консульського права.  

Завдання семінарських занять з навчальної дисципліни «Дипломатичне та 

консульське право» полягає у наданні студентам знань з: 

• основних категорій міжнародного економічного права; 

• предмету і завдань курсу «Дипломатичне та консульське право»; 

• зв'язку дисципліни з гуманітарними, соціально-економічними та загально-

юридичними дисциплінами 

• сутності та системи дипломатичного та консульського права; 

• різних підходів до співвідношення внутрішньодержавного права та міжнародного 

дипломатичного та консульського права; 

• специфічних рис, що характеризують розвиток дипломатичного та консульського 

права на сучасному етапі; 

• імунітетів і привілеїв дипломатичних та консульських представництв та їх 

персовналу. 

 На семінарські заняття виносяться основні питання тем курсу. В ході підготовки до 

семінару студент повинен з`ясувати  план заняття, прочитати конспект лекцій з теми 

семінару і відповідні розділи підручника, ознайомитись з рекомендованою літературою, 



опрацювати нормативно-правовий матеріал. Питання курсу «Дипломатичне та консульське 

право», які не виносяться на семінарські заняття вивчаються студентами самостійно.  

 Обговорення питань на семінарському занятті ведеться у формі вільної дискусії, тому 

кожен студент повинен уважно слухати доповіді всіх учасників і може виступити з 

доповненням, або вказати на помилки, які були допущені під час відповіді на поставлене 

запитання іншим студентом.  

 На семінарське заняття студенти можуть підготувати реферати з питань, які 

стосуються теми, яка виноситься на семінарське заняття.  

 Перед написанням реферату студент повинен міжнародні та національні правові акти, 

та обов`язкову і 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. За 

погодженням з викладачем студент може підготувати реферат з пропущеної теми дисципліни 

«Дипломатичне та консульське право». Тему реферату студент може вибрати як із 

запропонованих тем, так і вибрати самостійно, але лише за погодженням з викладачем. 

 

Зміст овий модуль 1.  
Зовнішні зносини та дипломатичне право 

 
Тема 1. Природа сучасного дипломатичного права 
1. Дипломатія та міжнародне право як одні з головних засобів учасників зовнішніх 

зносин. 
2. Дипломатичне і консульське право як особлива галузь міжнародного права. 
3. Право на участь в міжнародному спілкуванні та право посольства. 
4. Суб’єкти дипломатичного права 
Теми доповідей : 

1. Поняття дипломатичного права як частини права зовнішніх відносин 
(зовнішніх зносин).  

2. Історія розвитку дипломатичного права.  
3. Сфера дії сучасного дипломатичного права.  

Література: [1-17, 19,23,25,26, 28, 29, 33, 35, 37, 86, 87, 89] 
 



Тема 2. Система органів зовнішніх зносин 
1. Конституційні органи зовнішніх зносин.  
2. Міністерство закордонних справ якорган безпосередньогооперативного 

керівництвазовнішнімизносинамидержави. 
3. Іншівнутрішньодержавніорганиздійсненнязовнішніхзносинвспеціальнихобластях. 
4. Загальна характеристика закордонних органів зовнішніх зносин. 
Теми доповідей : 

1. Функції відомств іноземних справ 
зарубіжнихкраїн. 

2. Повноваження президента та глави 
уряду у сфері зовнішніх зносин. 

3. Спеціальні внутрішні органи 
зовнішніх зносин. 

Література:[1, 3-8, 12-16, 19, 23, 24, 26-29, 33, 36, 39, 42, 60, 73-75,89] 

 

Тема 3. Внутрішньодержавна організація дипломатичної діяльності 
1. Джерела дипломатичного права. 

2. Встановленнядипломатичнихвідносин та заснуваннядипломатичнихпредставництв. 

3. Початок і закінченнядипломатичноїмісії. 

4. Структура та персонал дипломатичнихпредставництв. 

5. Дипломатичні класи та ранги. 

6. Структура дипломатичного представництва. 
7. Дипломатичні працівники, адміністративно-технічні працівники системи та 

обслуговуючий персонал органів дипломатичної служби в Україні. 
8. Дипломатичний корпус. 
9. Функціїдипломатичнихпредставництві засобиїх здійснення. 
Теми доповідей : 

1. Порядок встановлення дипломатичних відносин та заснування дипломатичного 
представництва. 

2. Види дипломатичних представництв.  
3. Правове регулювання дипломатичної служби в Україні. 
4. Функціональні особливості дипломатичної служби. 
5. Структура дипломатичного представництва України. 
6. Забезпечення дипломатичного представництва приміщенням. 
7. Адміністративно-правові засади діяльності дипломатичних представництв іноземних 

держав в Україні. 
Література:[1-11, 15, 16, 19-24, 26, 28, 29, 31, 33,35, 36, 38-81, 83, 89] 

 
Тема 4. Міжнародно-правове регулювання створення та діяльності дипломатичних 
представництв 
1. Умови встановлення дипломатичних відносин. Правові наслідки розриву та 

відновлення дипломатичних відносин.  



2. Порядок заснування посольств, місій та інших видів дипломатичних представництв.  
3. Загальна характеристика домовленостей про обмін дипломатичними 

представництвами.  
4. Особливості акредитації послів, посланників та повірених у справах. Підстави для 

закінчення дипломатичної місії. 
5. Класифікація персоналу дипломатичного представництва. 
6. Функції дипломатичних представництв і засоби їх здійснення відповідно до норм 

міжнародного права. 
7. Функції торговельно-економічних місій та засоби їх здійснення. 
Теми доповідей : 

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, 12-14, 16-19, 23, 24, 26, 28, 28, 32, 33, 35, 84, 90] 
 

Тема 5.Дипломатичніпривілеї та імунітети 
1. Поняттядипломатичнихпривілеївта імунітетів та підставиїх надання 
2. Привілеї та імунітетидипломатичногопредставництва в цілому як органу держави, що 

акредитує. 
3. Привілеїтаімунітети дипломатичного персоналупредставництв. 
4. Коло осіб, що користуютьсяпривілеямита імунітетами дипломатичного характеру. 
Теми доповідей : 

1. Дипломатичні привілеї та імунітети і їх міжнародно-правове обґрунтування. Дія їх у 
часі. 

2. Теорії, що пояснюють природу імунітетів (екстериторіальність, функціональна 
необхідність, представницька теорія, «Комбінована» теорія. 

3. Відмова від імунітету.  
4. Коло осіб, що користуються привілеями та імунітетами дипломатичного характеру. 
5. Проблема службового імунітету. 
6. Правове становище приватних домашніх працівників. 
7. Обов'язки дипломатичного представництва і його співробітників до відношенні 

держави перебування. 
Література.[1, 12, 16, 17, 19, 22-25, 26, 28, 29, 33, 34, 52-59, 67, 70-72, 90] 

 

Змістовий модуль 2. 
Консульське право 

 

Тема 6. Консульське право 
1. Поняття та суб’єкти консульського права. Джерела правового регулювання 

консульських відносин. 



2. Встановлення консульських відносин та заснування консульських представництв. 
3. Взаємні обов’язки дипломатичних представництв, консульських установ і держави 

перебування. 
4. Призначення глав консульських установ. 
Теми доповідей : 

1. Консульські відносини - міжнародні адміністративно правові відносини. 
2. Класи консульських установ. 
3. Захист інтересів своєї держави і його громадян. 
4. Спеціальні і загальні принципи міжнародного права, що використовуються в 

консульської практиці. 
Література:[1, 2, 13, 14, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 87] 
 
Тема 7. Внутрішньодержавна організація консульської 
1. Поняття консульської установи.  
2. Загальна характеристика Консульського статуту України від 02.04.1994 р. 
3. Структура й персонал консульських установ.  
4. Припинення функцій працівників консульської установи.  
5. Основні функції консульських установ.  
6. Консульський округ. Виконання консульських функцій за межами консульського 

округу.  
7. Поняття та ознаки почесних консулів. Функції почесних консулів. 
8. Адміністративно-правові засади діяльності консульських установ іноземних держав в 

Україні. 
Теми доповідей : 

1. Функції консула у ставленні до виконання доручень слідчих органів і судівУкраїни. 
2. Функції консула у ставленні до усиновлення (удочеріння), встановлення батьківства, 

зміни прізвища неповнолітнього, опіки і піклування. 
3. Функції консула з питань реєстрації актів цивільного стану; функції консула щодо до 

майна громадян України. 
4. Консульська легалізація, консульські збори 
5. Штатні та нештатні консули. 

Література:[1, 7-10, 19, 23, 24, 26-30, 41, 43, 45, 47, 76-83] 
 

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

1. Система міжнародних договорів в сфері правового регулювання консульських 
відносин. 

2. Міжнародні звичаї як джерела консульського права. 
3. Загальна характеристикаВіденської конвенції про консульські зносини 1963 р.  
4. Порядок заснування консульств.  
5. Загальна характеристика двосторонніх консульських конвенцій.  
6. Консульські функції відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини 1963 

р. 
7. Вимоги, встановлені міжнародними договорами доперсоналу консульств.  
8. Функції консульств і засоби їх здійснення відповідно до норм міжнародного права. 



Теми доповідей : 
1. Дуаєн в консульському корпусі та його функції. 
2. Двосторонні консульські конвенції України. 

Література:[1, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 26, 28-30, 83] 
 

Тема 9. Консульські привілеї та імунітети 
1. Поняття та види консульських імунітетів і привілеїв. 
2. Недоторканність консульських приміщень: зміст, що допускається обмеження. 
3. Недоторканність архівів і документів представництва. недоторканність консульського 

архіву і документів.  
4. Консульські збори.  
5. Особливості режиму, застосовуваного до консульських установ, очолюваним 

почесними консульськими посадовими особами.  
6. Особиста недоторканність консульських посадових осіб: поняття та межі. Імунітет від 

юрисдикції.  
Теми доповідей : 

1. Церемоніальні привілеї. 
2. Привілеї та імунітети членів сім'їконсула. 
3. Привілеї та імунітети адміністративно-технічного та обслуговуючого 
персоналу консульських установ. 

Література:[1, 13, 19, 23-26, 28-30, 40, 52, 54, 55, 57, 67, 76, 90] 
 

6.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

Основні завдання 

1. Опрацювати нормативно-правові акти, основну та додаткову літературу з навчальних 

тем. 

2. Скласти плани-конспекти підготовки до семінарських занять. Тези виступів. 

 
Додаткові завдання 

Змістовий модуль 1. 

 Зовнішні зносини та дипломатичне право 

 

Тема 1. Природа сучасного дипломатичного права 
Питання, винесені на самоопрацювання : 

1. Поняття і джерела дипломатичного і консульського права. 
2. Виникнення і розвиток дипломатичного і консульського права. 
3. Зовнішня політика, дипломатія і дипломатична служба. 
4. Роль і місце Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р в дипломатичному 

праві. 
5. Терміни, що використовуються в Віденської конвенції 1961 р 



Література: [1-17, 19,23,25,26, 28, 29, 33, 35, 37, 86, 87, 89] 
 

Тема 2. Система органів зовнішніх зносин 
Питання, винесені на самоопрацювання : 

1. Центральні та внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин держави. 
2. Зарубіжні органи зовнішніх зносин держави. 
3. Конституція України про повноваження Президента у визначенні та реалізації 

зовнішньої політики держави. 
4. Конституція України про повноваження Парламенту і Уряду в визначенні і реалізації 

зовнішньої політики держави. 
5. Положення про МЗС України  
6. Основні завдання МЗС України. 
7. Функції МЗС України. 
8. Загальна структура МЗС України. 
9. Керівництво МЗС Україниі його функції. 
10. Структурні підрозділи МЗС Україниі його функції. 

Література:[1, 3-8, 12-16, 19, 23, 24, 26-29, 33, 36, 39, 42, 60, 73-75,89] 
 

Тема 3.Внутрішньодержавна організація дипломатичної діяльності 
Питання, винесені на самоопрацювання : 

1. Поняття дипломатичних відносин і дипломатичної служби. 
2. Порядок встановлення дипломатичних відносин. 
3. Структура і склад дипломатичного представництва. 
4. Дипломатичні функції. 
5. Початок і кінець дипломатичних функцій. Вірчі грамоти. Агреман. 
6. Припинення (розрив) дипломатичних відносин і їх наслідки. 
7. Припинення діяльності глави дипломатичного представництва і його членів 

(експульсія, інсуррекція, дисмисла і ін.) 
8. Відкличні грамоти. 
9. Місцезнаходження дипломатичного представництва. Приміщення дипломатичного 

представництва. 
Література:[1-11, 15, 16, 19-24, 26, 28, 29, 31, 33,35, 36, 38-81, 83, 89] 
 
Тема 4.Міжнародно-правове регулювання створення та діяльності дипломатичних 

представництв 
Питання, винесені на самоопрацювання : 

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. 

Література:[1, 12-14, 16-19, 23, 24, 26, 28, 28, 32, 33, 35, 84, 90] 
 
Тема 5.Дипломатичні привілеї та імунітети. 

Питання, винесені на самоопрацювання : 
1. Теорії, що пояснюють природу імунітетів. 
2. Привілеї та імунітети дипломатичного представництва. 
3. Особисті привілеї та імунітети дипломатів. Повні і обмежені привілеї та імунітети. 
4. Позбавлення дипломатичного імунітету. Поняття «personanon-grata». 
5. Особиста недоторканність і захист. Імунітет від кримінальної, цивільної та 

адміністративної відповідальності. 
6. Інститут дипломатичного притулку. 

Література.[1, 12, 16, 17, 19, 22-25, 26, 28, 29, 33, 34, 52-59, 67, 70-72, 90] 
 
 

Змістовий модуль 2.  
Консульське право 

 
Тема 6. Консульське право 

Питання, винесені на самоопрацювання : 
1. Віденська конвенція про консульські зносини 1963 р 
2. Порядок встановлення консульських відносин. 
3. Суб’єкти консульського права. 
4. Взаємні обов’язки дипломатичних представництв, консульських установ і держави 

перебування. 
5. Особи, визнані персонами nongrata. 

Література:[1, 2, 13, 14, 19, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 87] 
 
Тема 7. Внутрішньодержавна організація консульської діяльності 

Питання, винесені на самоопрацювання : 
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. 
10. Консульські збори. 
11. Функції консула щодо захисту прав та інтересів держави, юридичних осіб і громадян. 

Література:[1, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 26, 28-30, 83] 



 
Тема 8.Міжнародно-правове регулювання створення та діяльності консульських 

установ 
Питання, винесені на самоопрацювання : 

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. 

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. 

Література:[1, 13, 19, 23-26, 28-30, 40, 52, 54, 55, 57, 67, 76, 90] 
 
Тема 9.Консульські привілеї та імунітети 

Питання, винесені на самоопрацювання : 
4. Привілеї та імунітети консульських установ. 
5. Пошта консульських установ, її недоторканність. 
6. Персонал консульських установ, його особиста недоторканність. 
7.  Імунітети від кримінальної, цивільної та адміністративної юрисдикції. 
8.  Церемоніальні привілеї. 
9. Привілеї та імунітети членів сім'їконсула. 
10. Привілеї та імунітети адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу 

консульських установ. 
 

6.4.Індивідуально-консультативна робота 

Індивідуально-консультативна робота передбачає проведення індивідуальних та 

групових консультацій із студентами, які недостатньо засвоїли навчальний матеріал з курсу 

«Дипломатичне та консульське право», а також відпрацювання студентами пропущених 

занять та незадовільних оцінок. Консультації проводяться на кафедрі міжнародного права та 

порівняльного правознавства. 

 

6.5 Методика активізації процесу навчання 

1. Приведення достатньої кількості практичних прикладів. 

2. Усне опитування. 

3. Проведення консультацій. 

4. Застосування засобів заохочення до вивчення дисципліни. 

 



Активізація вивчення студентами дисципліни «Дипломатичне та консульське право» 

передбачає:  

а) прищеплення у студентів навичок самостійно опрацьовувати навчальну та наукову 

літературу в процесі підготовки до питань, що виносяться на семінарське заняття, а також 

у процесі самостійного написання рефератів; 

б) заохочення студентів до активної роботи по обговоренню теоретичних питань з 

актуальних проблем міжнародного економічного права; 

в) прищеплення їм навичок творчо мислити, самостійно формулювати, викладати та 

аргументувати свої думки;  

г) вироблення у студентів здатності зв’язувати загальнотеоретичні положення з вимогами 

повсякденної практики розбудови правової держави і громадянського суспільства. 

д) формування у студентів здібностей перетворення одержаних знань у повсякденну 

правомірну поведінку, застосовувати їх при вирішенні юридично значимих життєвих 

ситуацій. 

Під час першого заняття викладач ознайомлює студентів з основними вимогами, що 

ставляться до семінарських занять. 

При підготовці до семінарських занять студент вивчає рекомендовану літературу. В 

робочому зошиті він конспектує найбільш важливі нормативні документи, монографії та 

інші джерела згідно з планом, передбаченим для семінарських занять. Замість конспекту 

можна скласти розгорнутий план чи тези виступу.  

Семінарські заняття можуть проходити в різних формах: усного опитування, 

співбесіди, творчої дискусії, розв’язання тестових завдань, заслуховування підготовлених 

рефератів, перевірки завдань для самостійної роботи, вирішення практичних завдань, 

перевірки конспектів, поточних контрольних робіт та ін. 

Вивчення найбільш важливих і складних питань передбачає підготовку студентами 

рефератів по темах, які додаються до плану семінарського заняття. При підготовці реферату 

студенти мають використовувати не тільки основну, але й додаткову літературу. Найбільш 

ґрунтовні реферати заслуховуються на семінарських заняттях, а також використовуються у 

проведенні студентських наукових конференцій. 

До кожного семінарського заняття пропонуються питання для самостійної роботи й 

самоконтролю студентів, підготовка відповідей на які є обов’язковою. Відповіді на питання 

для самостійної роботи й самоконтролю викладаються в письмовій формі в зошиті для 

самостійних завдань. З метою перевірки ступеню засвоєння матеріалу та здатності 

самостійно й творчо мислити для виконання деяких завдань студентам пропонується така 

форма роботи, як виконання схем та ілюстрацій до пройденого матеріалу. Це передбачає 



ознайомлення з додатковою літературою.  

В кінці семінарського заняття викладач робить висновок по питанням теми, відмічає 

позитивні й негативні сторони у відповідях наступне заняття. 

 

VII. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
Метою контролю є перевірка засвоєння студентами навчального матеріалу 

дисципліни «Дипломатичне та консульське право».  

Об'єктами контролю є навчальна діяльність студентів на семінарських заняттях, де 

перевіряються ступінь засвоєння ними матеріалу викладеного в лекціях, закріпленого під час 

самостійної підготовки та індивідуальної роботи з додатковою літературою і нормативними 

матеріалами. 

До контрольних заходів відноситься поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять та 

виконання рубіжних контрольних робіт і практичних завдань і має своєю метою перевірку 

рівня знань у студентів по засвоєнню ними матеріалів, передбачених програмою курсу 

«Дипломатичне та консульське право». Під час семінарських занять застосовуються такі 

засоби контролю: 

- усне опитування з питань передбачених планами семінарських занять ; 

- перевірка самостійної роботи, ведення план-конспектів занять ; 

- виконання завдань на практичних заняттях. 

- рубіжна контрольна робота складається з трьох питань згідно варіантів і виконується 

письмово. 

Підсумковий контроль включає в себе перевірку знань під час проведення заліку. 

Підсумковий контроль здійснюється усно, або письмово за всіма темами курсу не 

менше ніж із трьох - чотирьох питань. 

Оцінка поточних результатів навчальної діяльності здійснюється в такий спосіб : 

- усне опитування ; 

- за результатами поточної контрольної роботи ; 

- за результатами іспиту. 

При зазначених вище видах контролю оцінка рівня знань студентів проводиться за 

такими критеріями : 

- оцінка «відмінно» виставляється студентові, який показує послідовне, глибоке і 

змістовне розуміння й знання сутності поставленого запитання; 



- оцінка “добре” виставляється студентові, який грамотно розкриває сутність 

поставлених запитань, добре володіє термінами дисципліни, але допускає несуттєві 

помилки; 

- оцінка “задовільно” виставляється студентові, який поверхово і не в повному обсязі 

викладає суть навчального матеріалу, допускає багато помилок при відповідях на 

поставлені питання, але орієнтується по суті матеріалу; 

- оцінка “незадовільно” виставляється студентові, який не знає суті поставлених 

запитань, при побудові відповіді по навчальному матеріалу допускає грубі помилки, не 

орієнтується в сутності матеріалів. 

Підсумковий залік із відповідною позитивною оцінкою виставляється студенту за 

умови, якщо він одержав: 

- загальну позитивну оцінку за результатами його навчальної діяльності на 

семінарських заняттях; 

- позитивну оцінку за результатами контрольних робіт. 

Рівень позитивної оцінки за підсумковим заліком – це середня оцінка, яка виводиться на 

підставі оцінок, отриманих студентами окремо за кожний з попередніх двох видів навчальної 

діяльності. 

Перед заліком передбачається ознайомлення студентів із переліком орієнтовних 

питань, які виносяться для здачі заліку. 

При зазначених умовах підсумкового контролю, за здачу заліку виставляється 

“зараховано” чи “не зараховано”. 

 

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО (РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ) 

 

Змістовий модуль 1.  

Зовнішні зносини та дипломатичне право 

1. Дайте визначення поняття “зовнішні зносини”. 

2. Дайте визначення поняття “зовнішня політика. 

3. Дайте визначення поняття “міжнародна політика”. 

4. Опишіть інструменти зовнішньої політики. 

5. Назвіть цілі учасників зовнішніх зносин. 

6.  Назвіть засоби учасників зовнішніх зносин. 

7. Дайте визначення поняття “дипломатія”. 

8. Розкрийте співвідношення зовнішньої та внутрішньої політики держави. 



9. Розкрийте взаємозв’язок дипломатії та міжнародного права. 

10. Розкрийте взаємозв’язок міжнародного права та зовнішньої політики держави. 

11. Розкрийте взаємозв’язок міжнародного права та внутрішньої політики держави. 

1. Дайте визначення поняття “право зовнішніх зносин”. 

2. Визначте функції права зовнішніх зносин. 

3. Опишіть принципи права зовнішніх зносин. 

4. Розкрийте співвідношення принципів права зовнішніх зносин та загальних принципів 

міжнародного права. 

5. Розкрийте зміст права на участь в міжнародному спілкуванні. 

6. Розкрийте зміст права посольства. 

7. Розкрийте співвідношення права на участь в міжнародному спілкуванні та права 

посольства. 

8. Дайте визначення поняття “орган зовнішніх зносин”. 

9. Дайте загальну характеристику видів органів зовнішніх зносин. 

10. Назвіть постійні закордонні органи зовнішніх зносин. 

11. Назвіть тимчасові закордонні органи зовнішніх зносин. 

12. Назвіть конституційні органи зовнішніх зносин. 

13. Назвіть спеціальніі органи зовнішніх зносин. 

14. Розкрийте функції Президента України як органу зовнішніх зносин. 

15. Розкрийте функції Верховної Ради України як органу зовнішніх зносин. 

16. Розкрийте функції Прем’єр-міністра України як органу зовнішніх зносин. 

17. Розкрийте функції Уряду України як органу зовнішніх зносин. 

18. Розкрийте функції Міністерства закордонних справ України як органу зовнішніх зносин. 

19. Дайте визначення поняття “дипломатичного права”.  

20. Дайте визначення поняття “суб’єктдипломатичного права”.  

21. Назвіть суб’єктів дипломатичного права. 

22. Дайте загальну характеристику джерел дипломатичного права. 

23. Розкрийте основний зміст Віденської Конвенціїї ООН про право дипломатичних зносин 

1961 р. 

24. Опишіть порядок встановленнядипломатичнихвідносин. 

25. Опишіть порядок заснуваннядипломатичнихпредставництв. 

26. Якими нормативними актами регулюється порядок 

встановленнядипломатичнихвідносин України ? 

27. Якими нормативними актами регулюється порядок 

заснуваннядипломатичнихпредставництв України? 



28. Опишіть порядок початку дипломатичноїмісії. 

29. Опишіть порядок закінченнядипломатичноїмісії. 

30. Якими нормативними актами регулюється порядок початку  та порядок 

закінченнядипломатичноїмісії України ? 

31. Охарактеризуйте структуру дипломатичнихпредставництв. 

32. Якими нормативними актами регулюється структура дипломатичнихпредставництв 

України ? 

33. Опишіть склад персоналу дипломатичнихпредставництв. 

34. Якими нормативними актами регулюються ранги дипломатичних представників 

України? 

35. Опишіть функції персоналу дипломатичнихпредставництв. 

36. Дайте визначення поняття “дипломатичний корпус” 

37. .Дайте визначення поняття “дуаєн”. 

38. Опиіть функції дуаєна. 

39. Які функції виконує дипломатичнепредставництво ? 

40. Які ви знаєте засобиздійсненняфункцій дипломатичногопредставництва?  

41. Якими нормативними актами регулюється питання функцій диппредставництва України?  

42. Дайте визначення поняття “дипломатичніпривілеї” 

43. Дайте визначення поняття “дипломатичні імунітети”. 

44. Опишіть підставинадання дипломатичних привілеїв та імунітетів. 

45. Опишіть привілеї та імунітетидипломатичногопредставництва. 

46. Опишіть привілеїта імунітети дипломатичного персоналупредставництв. 

47. Якими нормативними актами України регулюється надання дипломатичних привілеїв та 

імунітетів? 

48. Опишіть привілеї та імунітети дипломатичного характеру. 

49. Назвіть колоосіб, що користуютьсяпривілеямита імунітетами дипломатичного 

характеру. 

 

Змістовий модуль 2.  

Консульське право 

1. Дайте визначення поняття консульського права. 

2. Дайте визначення поняття суб’єкта консульського права.  

3. Опишіть джерела правового регулювання консульських відносин. 

4. Якими нормативними актами регулються консульські відносини в Україні ?  



5. Опишіть порядок встановлення консульських відносин  

6. Опишіть порядок заснування консульських представництв. 

7. Опишіть порядок початку і закінчення консульських місій. 

8. Дайте загальну характеристику структурі і персоналу консульських установ. 

9. Опишіть функції консульських установ. 

10. Опишіть функції генеральних консульських установ. 

11. Опишіть функції консула. 

12. Назвіть консульські привілеі і імунітети. 

13. Дайте визначення поняття права спеціальних місій. 

14. Дайте визначення поняття суб’єкта права спеціальних місій.  

15. Дайте загальну характеристику джерел правового регулювання створення та 

функціонування спеціальних місій. 

16. Опишіть історію створення спеціальних місій. 

17. Опишіть порядок відрядження спеціалних місій. 

18. Опишіть порядок  функціонування спеціалних місій. 

19. Назвіть функції спеціалних місій. 

20. Якими нормативними актами України регулюється діяльність спеціалних місій? 

21. Дайте визначення поняття дипломатичного права міжнародних організацій.  

22. Назвіть суб’єктів дипломатичного права міжнародних організацій.  

23. Дайте загальну характеристику джерел правового регулювання створення та 

функціонування постійних місій при міжнародних організаціях. 

24. Опишіть функції спостерігачів при міжнародних організаціях. 

25. Опишіть порядок створення і функціонування постійних представництв при 

міжнародних організаціях. 

26. Якими нормативними актами України регулюється діяльність постійних представництв 

при міжнародних організаціях ? 

27. Назвіть привілеі персоналу постійних представництв при міжнародних організаціях. 

28. Назвіть імунітети персоналу постійних представництв при міжнародних організаціях. 

29. Дайте визначення поняття дипломатичного протоколу. 

30. Опишіть структуру дипломатичного протоколу. 

31. Дайте визначення поняття дипломатичного церемоніалу. 

32. Класифікуйте дипломатичні візити.  

33. Опишіт норми дипломатичного протоколу України щодо підготовки і проведення 

візитів. 

34. Класифікуйте дипломатичні прийоми. 



35. Дайте визначення поняття офіційного листування. 

36. Дайте визначення поняття напівофіційної переписки. 

37. Дайте визначення поняття неофіційної переписки. 

38. Які формули звертання використовують при написанні нот президенту та прем’єр-

міністру ? 

39. Як компліменти використовують при написанні нот президенту та прем’єр-міністру ? 

 

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. 
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. 
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 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. 

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

 

 
VIII. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
Одним із напрямів навчально-методичного забезпечення дисципліни «Дипломатичне 

та консульське право» є розробка електронних засобів навчання і технологій їхнього 

застосування. Електроні навчальні матеріали застосовуються як для самостійної роботи 

студентів, так і з використанням мультимедійного устаткування на лекційно-семінарських 

заняттях. 

 Бібліотечні друковані та електронні ресурси, електронні наукові видання, електронні 

навчальні курси із можливістю дистанційного навчання та самостійної роботи, хмарні 

сервіси Microsoft.  
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