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Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 05 

«Соціальні та 

поведінкові науки» 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація) 

052 «Політологія» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й -й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання не 

передбачено 

навчальним планом 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

1-й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5,4 

Освітній ступінь: магістр 

14 год.  год. 

Практичні, семінарські 

14 год.  год. 

Інші 

 год.  год. 

Самостійна робота 

76 год.  год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 36% до 64% 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення даної навчальної дисципліни є ознайомлення магістрів із  

історією дипломатії, встановленням дипломатичних відносин, дипломатичних 

привілеїв та імунітетів, охарактеризовані поняття дипломатичного корпусу та 

його глави; внутрішньодержавні органи, які здійснюють дипломатичну 

діяльність;  правила ведення дипломатичного листування.  В лекційному 

матеріалі  звернено увагу    на вимоги до  організації  дипломатичних переговорів, 

ведення переговорів. 

       Завданням курсу  “ Історія і теорія дипломатії ” є  доповнення і збагачення 

вже існуючого у студентів обсягу знань у галузі міжнародного права, зовнішньої 

політики і дипломатії, і на цьому новому теоретико-методологічному рівні 

пізнання засвоїти значну кількість практичних занять, навичок і правил поведінки 

в галузі дипломатичної служби, який по праву вважається одним з найважливіших 

інструментів дипломатії.  

        У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

нормативно-правову міжнародну та національну бази основи дипломатії, історію 

формування; основні принципи, поняття, терміні та категорії, що складають 

основу дипломатії, методи та засоби дипломатичної комунікації, основні види 

документів, зокрема дипломатичне листування; специфіку протокольної практики 

багатосторонньої дипломатії (міжнародних організацій, міжнародних нарад, 

конференцій, самітів, тощо); особливості дипломатичних функцій у  діяльності 

дипломатичних представництв і окремих дипломатів; основні норми і засоби 

організації дипломатичного забезпечення  зовнішньополітичних заходів України 

на високому та найвищому рівнях; методи та специфіку  повсякденної роботи з 

дипломатичними представництвами, структурними підрозділами  з питань що 

стосуються дипломатії зовнішньополітичних відомств різних країн світу; 

структуру, функції та завдання дипломатичних підрозділів державних установ в 

Україні та  відповідних органів у зарубіжних країнах.  

          Вміти: вміти правильно застосовувати дипломатичні терміни та поняття; 

знати основні права та обов’язки дипломатичного персоналу; володіти засобами 
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збору та аналізу, ведення дипломатичних переговорів;  

      Форма підсумкового контролю – залік. 

 

 

1. Програма навчальної дисципліни «“ Історія і теорія дипломатії» 

Модуль I. 

Тема 1. Походження дипломатії. Дипломати.   

1. Походження дипломатії. Дипломати . 

2. Поняття, система дипломатичного права. 

3. Джерела дипломатичного права. 

4. Дипломатичний корпус.  Глава дипломатичного корпусу. 

      Тема 2. Державні органи зовнішніх зносин. 

1. Поняття дипломатичної  служби. 

2. Внутрішньодержавні органи у сфері дипломатичної діяльності  

3. Органи держави, які здійснюють дипломатичні функції за кордоном 

 

Тема 3. Встановлення дипломатичних відносин. 

1. Юридичні підстави встановлення дипломатичних відносин 

2. Відкриття дипломатичного представництва 

3. Порядок призначення глави та членів дипломатичного представництва  

4. Припинення дипломатичної місії 

 

Тема 4. Дипломатичні функції і засоби їх забезпечення. 

1. Еволюція дипломатичних функцій 

2. Основні дипломатичні функції 

 

Модуль ІI. 

 

Тема 5. Організація внутрішньої роботи дипломатичного представництва. 

1. Структура дипломатичного представництва 

2. Загальна характеристика персоналу дипломатичного представництва 

3. План роботи дипломатичного представництва 

 

Тема 6. Дипломатичні привілеї та імунітети. 

1. Теоретичне обґрунтування дипломатичних привілеїв та імунітетів 

2. Класифікація дипломатичних привілеїв та імунітетів 

3. Особиста недоторканість 

4. Недоторканість приміщень дипломатичного представництва та їх майна 

5. Імунітет від юрисдикції 

6. Свобода зносин та правовий статус дипломатичної пошти і 

дипломатичного кур’єра 

7. Митні та податкові імунітети 
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Тема 7. Дипломатичне листування.  

1. Роль та значення дипломатичного листування у дипломатичній діяльності. 

2. Види дипломатичного листування. 

3. Мова дипломатичного листування. 

4. Протокольні вимоги до дипломатичного листування. 

 

Тема 8. Спеціальні місії як форми дипломатії. 

1. Основні етапи розвитку інституту спеціальних місій 

2. Поняття спеціальних дипломатичних місій та їх класифікація 

3. Міжнародно-правові основи організації та діяльності спеціальних місій 

4. Привілеї та імунітети спеціальних місій 

 

 

Тема 9. Специфічні галузі дипломатії. 

1. Історія становлення інституту військових аташе 

2. Суть процедури призначення військового аташе 

3. Основні функції військового аташе 

4. Підпорядкованість між главою дипломатичного представництва та 

військовим аташе 

5. Основні нормативно-правові положення, що регламентують діяльність 

українських військових аташе. 

6. «Клуб військових аташе» 

     7.Становлення гуманітарної дипломатії 

8. Гуманітарна дипломатія в постбіполярному світі 

 

 

 

4. Теми практичних занять 

 

Практичне заняття 1. Дипломатична служба як галузь зовнішніх зносин               

1. Походженння дипломатії. 

2. Джерела дипломатичного права. 

3. Предмет дипломатії. 

4. Еволюція дипломатичних функцій. 

5. Основні дипломатичні функції. 

 

 

Практичне заняття 2. Встановлення дипломатичних відносин. 

  

1. Юридичні підстави встановлення дипломатичних відносин 
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2. Відкриття дипломатичного представництва 

3. Порядок призначення глави та членів дипломатичного представництва  

4. Припинення дипломатичної місії 

 

 

Практичне заняття 3. Структура та організація внутрішньої роботи 

дипломатичного представництва. 

 

1. Персонал дипломатичного представництва 

2. Загальна характеристика персоналу дипломатичного представництва 

3. Дипломатичні ранги 

4. План роботи дипломатичного представництва 

 

 

 

Практичне заняття 4.  Дипломатичні привілеї та імунітети. 

 

1. Теоретичне обґрунтування дипломатичних привілеїв та імунітетів 

2. Класифікація дипломатичних привілеїв та імунітетів 

3. Особиста недоторканість 

4. Недоторканість приміщень дипломатичного представництва та їх майна 

5. Імунітет від юрисдикції 

6. Свобода зносин та правовий статус дипломатичної пошти і дипломатичного 

кур’єра 

7. Митні та податкові імунітети 

 

 

 Практичне заняття 5. Техніка ведення дипломатичних переговорів. 

 

1. Чинники, що впливають на визначення дня і часу проведення переговорів 

2. Основні умови проведення офіційних перегорів 

3. Предмет офіційних переговорів 

4. Сутність таємних переговорів 

5. Основні способи розв’язання спорів у контексті сучасного міжнародного 

права 

6. Найголовніший момент у контексті ведення дипломатичних переговорів – 

прикінцеве підписання міжнародного договору  

 

 

Практичне заняття 6. Спеціальні місії і торгівельні представництва як форми 

дипломатії. 

 

1. Основні етапи розвитку інституту спеціальних місій 

2. Поняття спеціальних дипломатичних місій та їх класифікація 

3. Міжнародно-правові основи організації та діяльності спеціальних місій 
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4. Привілеї та імунітети спеціальних місій 

5. Поняття торгівельного представництва та його роль в сучасній дипломатії 

 

5. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1, 2  

Змістовий модуль 1, 2 Основи дипломатії 
Тема 1. 

Походження 

дипломатії. 

Дипломати. 

12 2 2   8 12 2    10 

Тема 2. 

Державні органи 

зовнішніх 

зносин. 

12 2 2   8 12 2    10 

Тема 3. 

Встановлення 

дипломатичних 

відносин 

12 2    8 12 -    10 

Тема 4. 

Дипломатичні 

функції і засоби 

їх забезпечення 

12  2   8 12 2    20 

Тема 5. 

Організація 

внутрішньої 

роботи 

дипломатичного 

представництва 

12 2 2   8 12 1    10 

Тема 6. 

Дипломатичні 

привілеї та 

імунітети 

12 2 2   8 12 1    10 

Тема 7. 

Дипломатичне 

листування 

12  2   8 12 -    10 

Тема 8. 

Спеціальні місії 

як форми 

12 2    8 12 -    10 
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дипломатії 

Тема 9. 

Специфічні 

галузі 

дипломатії. 

12 2 2   8 12 -    10 

Проміжний 

заліковий модуль 

2 

            

Усього годин  108 14 14   72  108 8    100 

 

                                                                                                  

6. Теми практичних занять 

 
Номер 

заняття 
Назва теми та зміст заняття 

Кількість 

годин 

Заняття 

1 

Дипломатична служба як 

галузь зовнішніх зносин   

2 

Заняття 

2 

Встановлення 

дипломатичних відносин. 

2 

Заняття 

3 

Структура та організація 

внутрішньої роботи 

дипломатичного 

представництва 

2 

Заняття 

4 

Дипломатичні привілеї та 

імунітети 

2 

Заняття 

5 

Техніка ведення 

дипломатичних переговорів 

2 

Заняття 

6 

еціальні місії і торгівельні 

представництва як форми 

дипломатії 

2 

Заняття 

7 
Організація та методи роботи 

МЗС України 
2 

 

 

6. Самостійна робота 

 

Модуль 1, 2 
Кількість годин 

ДФН ЗФН 

Тема 1. 

Дипломатична служба у новій міжнародній системі 

другої половини ХХ і початку ХХІ століття: загальна 

характеристика 

 

7 10 

Тема 2. 

Дипломатичні структури Європейського Союзу 

7 10 
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Тема 3. 

Дипломатична служба Великобританії: загальна 

характеристика 

 

7 10 

Тема 4. 

1. Дипломатична служба Франції: загальна 

характеристика 

 

7 10 

Тема 5. 

Дипломатична служба Німеччини: загальна 

характеристика 

 

7 10 

Тема 6. Дипломатична служба Італії: загальна 

характеристика 

 

7 10 

Тема 7. Дипломатична служба Іспанії: загальна 

характеристика 

 

7 10 

Тема 8. Дипломатична служба Словацької Республіки: 

загальна характеристика  

 

7 10 

Тема 9. Дипломатична служба США: загальна 

характеристика 

 

7 10 

Тема 10. Дипломатична служба Китайської 

Народної Республіки: загальна характеристика 

 

9 10 

Разом за курс 72 100 

            

 

 

 

7. Методи навчання 

 
Предмет навчальної дисципліни передбачає здійснення  таких основних 

методів навчання: 

1) лекційні заняття, в процесі пояснюють кожну тему, основні питання тієї 

чи іншої теми, питання, які носять проблемний характер і є предметом наукової  

дискусії.  

2) конспектування та відповідне опрацювання студентами попередньо 

запропонованих питань, в основі яких є важливі правові пам’ятки, джерела, 

монографічна дослідження, з наступним  обговоренням їх у формі колоквіуму.  
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3) самостійна робота студентів, в процесі якої їм потрібно навчитись 

працювати з першоджерелами, а також систематично опрацьовувати доступну 

емпіричну базу, що стосується предмету навчальної дисципліни.  

4) самостійне письмове виконання кожним студентом творчих завдань (есе), 

в яких належить засвідчити здатність використання основних методів наукового 

пізнання, актуальних для предмету навчальної дисципліни, креативність 

мислення; 

5) консультативна робота викладачів, які ведуть навчальну дисципліну, 

основним покликанням якої є навчити студентів вчитися, уміло застосовувати для 

цього спеціальні методи наукового пізнання, техніко-юридичні прийоми 

засвоєння знань тощо; 

 
8. Методи контролю 

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.  

Навчальна дисципліна "Історія і теорія дипломатії"  складається з двох 

змістовного  модулів.( ЗМ 2) 

 

Максимальна кількість балів, які студент може отримати: 

- на практичних заняттях – 30 

- за самостійну роботу  - 12 

- за модульну контрольну роботу – 50 

- за відвідування – 8 

        

       Загальна сума балів – 100. 

 

Поточний контроль включає в себе такі форми роботи та порядок їх 

оцінювання: 
 

 усна відповідь – до 30 балів  (до 5 балів на кожному практичному занятті); 

 доповнення – до 20 балів (1-3 бали на кожному практичному занятті); 

 виконання домашнього індивідуального завдання – до 12 балів;  

 написання модульної контрольної роботи – 50 балів; 

 відвідування- до 8 балів 

 

У випадку відсутності студента на лекції або практичному занятті він 

зобов’язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в 

позааудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене 

заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше 

половини від загальної кількості лекцій та практичних занять). Невідпрацьовані 

заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. 

 

                                                                        
 

 

9.  Розподіл балів, які отримують студенти . 
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Поточна робота 
Самостійна 

робота 

Модульний 

контроль 
Сума 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т

4 

Т 

5 

Т

6 

Т 

7 

Т

8 

Т

 

9 

Т

1

0 

   

5 2 2 5 5 5 2 5 5 2 12 50 100 

 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

11. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни здійснюється на підставі  

нормативно-методичних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України та методичних матеріалів кафедри, які включають:  

1) навчальний план дисципліни, з конкретизацією її структури відповідно до 

вимог кредитно-модульної системи навчання; 

2) робочу навчальну програму дисципліни, з деталізацією змісту кожної з 

тем, що є складовими змістового модуля і складають предмет дисципліни;  

3) перелік контрольних питань за кожним із змістових модулів навчальної 

дисципліни, які виносяться на підсумкову (залік) форму контролю; 

4) нормативні джерела, визначені у списку рекомендованої літератури; 
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5) підручники та навчальні посібники, визначені у списку рекомендованої 

літератури; 

6) наукова література (монографії, наукові статті, збірники наукових праць), 

визначена у списку рекомендованої літератури; 

7) інформаційні ресурси з юридичної деонтології (інтернет-сайти наукових 

установ; он-лайн версії наукових журналів; нормативні бази). 

 

 

12. Рекомендована література 

Рекомендована література 

 

1. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В.Міжнародне право. Основні 

галузі. Підручник. –К.: Либідь, 2004.  

2. Блажей В. В. Правові засади організації дипломатичної служби України (За 

національним законодавством) // Науковий вісник Дипломатичної академії 

України при Міністерстві закордонних справ України. Київ, 1998. Вип. 1. С 

178-186.  

3. Блищенко И.П. Дипломатическое право. –М.: Высшая школа, 1972.  

4. Бобылев Г.В., Зубков Н.Г. Основы консульской службы. –М.: 

Международные отношения, 1994.  

5. Борунков А. Ф. Дипломатический протокол в России и дипломатический 

этикет. Москва, 1993. 

6. Галиняк Б. Дипломатична служба // Дипломатична безпека Українського 

Визвольного Руху. Мюнхен, 1945. Ч. 1.  

7. Ганюшкин Б. В. Дипломатическое право международных организаций. 

Москва, 1972. 

8. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. –К., 1998. 

9. Гуменюк Б.І. Дипломатична служба: правове регулювання: Навч. посібник. 

–К.: Либідь, 2007.  

10. Гуменюк Б, Щерба О. Сучасна дипломатична служба. –К.: Либідь, 2001. 

11. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. –

М.: Международные отношения, 1995. 

12. Дипломатическая служба. Учебное пособие / Под ред. А.В.Торкунова. –М: 

Рос. Политическая энциклопедия, 2002.  

13.  Дипломатичний корпус: Управління державного протоколу. Київ, 2002. 

14. Дипломатия зарубежных государств. Учебное пособие / Под ред. Зоновой 

Т.В. –М.: Московский государственный институт международных 

отношений; «Российская политическая энциклопедия», 2004. 

15. Дипломатія сучасної України: Енциклопедичний довідник. –К, 1997. 

16. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. Навчальний 

посібник. –К., 2001 

17. Дюрозель Ж.Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. –К.: Основи, 

1995.  

18. Зонова Т.В. Современная модель дипломатии: истоки становления и 

перспективы развития. –М: Российская политическая энциклопедия, 2003.  
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19. Камбон  Ж. Дипломат. – К., 1997. 

20. Киссинджер Г. Дипломатия. –М.: Научн.-изд. центр «Ладомир», 1997.  

21. Ковалев А. А. Привилегии и иммунитеты в современном международном 

праве. Москва, 1986.  

22. Ковалев А. Азбука дипломатии. Москва, 1993.  

23. Кузнецов С. А. Представители государств в международных организациях. 

Москва, 1980. 

24. Лукашук И.И. Международное право. Ученик. –М, 2001.  

25. Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер. з англ. –

Харків: Консум, 2000. 

26. Репецький В.М. Дипломатичне та консульське право: Підручник.  – 2-е вид., 

переробл. і доп. – К.: Знання, 2006.  

27. Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво: організація і 

форми роботи: Навч. посібник. –К.: Україна, 2001.  

28. Словарь международного права / Бацанов С.Б., Ефимов Г.К., Кузнецов В.И. 

– 2-е изд., перераб. и доп. –М, 1986.  

29. Barston R.Р. Modern Diplomacy. U.K., 1988. 

30. Callieres F. The Art of Diplomacy. – New York; London, 1983. 

31. Feltham R. Q. Diplomatic Handbook. U. K., 1993.  

32. First Line of Defense: Ambassadors, Embassies and American Interests Abroad. 

Washington, 2000. 

33. Harr J.E. The Professional Diplomat. – New York; 1969. 

34. Melissen Jan. Summit Diplomacy of Coming Age. Netherlands Institute of 

International Relations, 2003. 

35. Moses Jon, Knudsen T. Globalization and Reorganization of Foreign affairs 

Ministries. Netherlands Institute of International Relations, 2002.  

36. Динис Георгій. Агресія Російської Федерації проти  України та  

міжнародно-правові зобов’язання  ERGA OMNES Росії перед іншими 

державами та міжнародним співтовариством . Український  часопис 

міжнародного  права. Науково- практичний журнал. ISSN 1814- 3385. 

Спецвипуск: Міжнародна  науково-практична конференція «Інтереси 

України: міжнародно-правовий захист» Київ,28-29 серпня 2014 року 

 

Документи 

 

Всі зазначені нижче документи доступні українською або російською мовою 

на веб-сторінках державних органів України: 

 

 

 

Міжнародно-правові акти 

      1.   Віденська конвенція про дипломатичні зносини, 1961 р. 

1. Віденська конвенція про консульські зносини, 1963 р. 

2. Віденська конвенція про дипломатичні місії, 1969 р. 
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3. Віденська конвенція про право міжнародних договорів  від 23 травня 1969 

р. 

4. Віденська конвенція про представництво держав у їхніх відносинах з 

міжнародними організаціями універсального характеру, 1975 р.  

5. Віденська конвенція про право договорів між державами та міжнародними 

організаціями або між міжнародними організаціями від 21 березня 1986 р.   

6. Конвенція про привілеї та імунітети ООН, 1946 p. 

7. Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН, 1947 р. 

8. Конвенція про запобігання і покарання злочинів проти осіб, які 

користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів, 

1979 р. 

9. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. 

– Про приєднання до Конвенції див. Закон України № 2933- ІІІ від 

10.01.2002 р.  

 

Нормативно-правові акти національного законодавства 

10. Конституція України від 28 червня 1996 р. 

11. Закон України «Про міжнародні договори України» від  17 грудня 1993 р. 

12. Закон України «Про дипломатичну службу» від 20 вересня 2000 р. 

13. Закон України «Про дипломатичні ранги України» від 28 листопада 2002 р. 

14. Закон України «Про Основи національної безпеки України» від 19 червня 

2003 р. 

15. Указ Президента України « Про положення про дипломатичне пред-

ставництво України за кордоном»  від 22 жовтня 1992 р. 

16. Консульський Статут України, затверджений Указом Президента від 2 

квітня 1994 р.  

17. Указ Президента України «Про програму розміщення дипломатичних 

представництв, консульських установ іноземних держав і представництв 

міжнародних організацій в Україні» від 12 вересня 1994 р. 

18. Указ Президента України «Про Положення про дипломатичні представництва 

та консульські установи іноземних держав в Україні» від 10 червня 1993 р. 

19. Указ Президента України «Про торговельно-економічну місію у складі 

дипломатичного представництва України за кордоном» від 30 квітня 1994  

20. Указ Президента України «Про підготовку спеціалістів для роботи у сфері 

міжнародних відносин» від 30.05.1995 р. 

21. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення координації 

діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин» від 18 

вересня 1996 р. 

22. Указ Президента України «Про Представництво України при Європейських 

Співтовариствах» від 21 квітня 1997 р. 

23. Указ Президента України «Про заснування Місії України при НАТО» від у 

4 грудня 1997 р. 

24. Указ Президента України «Про Положення про Місію України при НАТО» 

від 15 вересня 1998 р. 
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25. Указ Президента України « Про положення про нештатних (почесних 

консулів) України» від 17.02.1997 р. 

26. Указ Президента України «Про Перелік посад, приписаних до 

дипломатичних рангів України» від 26 березня 2002 р. 

27. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання військових аташе» від 12 

січня 1993 р. 

28. Постанова Кабінету Міністрів України «Про військових аташе» від 28 

жовтня 1993 р. 

29. Постанова Кабінету Міністрів України «Про організацію роботи 

торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв 

України за кордоном» від 28 грудня 1993 р. 

30. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ 

іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в 

Україні»  від 27 лютого 1995  р. 

31. Постанова Кабінету Міністрів України «Про доповнення переліку посад та 

кількісного складу апарату військових аташе при дипломатичних 

представництвах України за кордоном»  від 14 листопада 1995 р. 

32. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін і доповнень до 

переліку посад та кількісного складу апарату військових аташе при 

дипломатичних представництвах України за кордоном» від 1 лютого 1997 р. 

33. Постанова Кабінету Міністрів України «Про упорядкування умов оплати праці 

працівників дипломатичних представництв і консульських установ України 

за кордоном» від 13 липня 1999 р. 

34. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

Представництво Міністерства закордонних справ України на території 

України» від 25 липня 2002  

35. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу» від 16 

листопада 2002  

36. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавок до 

посадових окладів за знання та використання в роботі іноземної мови» від 5 

липня 1994  

37. Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями зовнішньої 

політики України». від 2 липня 1993 р. 

38. Постанова Верховної Ради України «Про відкриття дипломатичних або 

консульських представництв України»  від 3 березня 199 р. 

39. Наказ Міністерства закордонних справ України «Про затвердження 

Інструкції про порядок забезпечення комплексної безпеки дипломатичних 

установ України за кордоном» від 11 липня 1995 р.  

40. Наказ Міністерства закордонних справ України «Про затвердження 

Положення про консульський збір України»   

41. Наказ Міністерства закордонних справ України «Про затвердження 

Положення про акредитацію співробітників дипломатичних і консульських 
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установ іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх представництв, 

інших іноземних організацій» від 13 січня 2003 р. 

 

 
13. Інформаційні ресурси 
 
1. http://rada.gov.ua/ru - офіційний веб-портал Верховної Ради України. 

2. http://www.president.gov.ua/ - офіційне інтернет-представництво Президента України. 

3. http://www.kmu.gov.ua/control/ - єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. 

4. http://mfa.gov.ua/ua - Міністерство закордонних справ України. 

 

                                    

 

 

 

                                14. Питання для підсумкового контролю. 

 

1. Дайте визначення понять „дипломатія”, „зовнішня політика”, „міжнародні 

відносини”.  

2. Перші вияви дипломатичної діяльності в історії людства 

3. Історія започаткування практики призначення постійних представників за 

кордоном 

4. Розвиток теорії міжнародних відносин в ХVІІІ – ХІХ ст. та вдосконалення 

дипломатичної служби 

5. Реформи дипломатичної служби парламентських держав першої половини 

ХХ століття 

6. Вплив неурядової дипломатії на систему міжнародних відносин 

7. Основні положення Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. 

8. Внутрішньодержавні органи у сфері дипломатичної діяльності  

9. Органи держави, які здійснюють дипломатичні функції за кордоном 

10. Юридичні підстави встановлення дипломатичних відносин 

11. Відкриття дипломатичного представництва 

12. Порядок призначення глави та членів дипломатичного представництва  

13. Припинення дипломатичної місії 

14. Структура дипломатичного представництва 

15. Загальна характеристика персоналу дипломатичного представництва 

16. План роботи дипломатичного представництва 

17. Поділ центральних (внутрішніх) органів зовнішніх зносин держави 

18. Управління, що входять до складу МЗС України. Зміст їхньої діяльності 

19. Дипломатичні ранги, що присвоюються міністром закордонних справ 

України 

20. Поділ за категоріями закордонних державних органів зовнішніх зносин 

21. Повноваження глави дипломатичного представництва в країні перебування.  

22. Визначення старшинства представництв відповідного класу в країні 

перебування. Визначення старшинства в самому представництві 

http://rada.gov.ua/ru
http://mfa.gov.ua/ua
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23. Еволюція дипломатичних функцій 

24. Основні дипломатичні функції 

25. Дайте визначення понять „агреман”, „дипломатичний ранг”, 

„дипломатичний корпус”. 

26. Базові відділи, що входять до структури дипломатичного представництва 

27. Функції дипломатичного представництва  згідно ст. 3 Віденської конвенції 

про дипломатичні зносини 1961 р. 

28. Що означає термін „персона грата”, „персона нон грата”, „почесний консул” 

29. Розкрийте зміст поняття „недоторканість дипломатичного представництва”, 

„недоторканість приватної резиденції дипломатичного агента”,  

„дипломатичний притулок”  

30. Дайте визначення понять „дипломатичні імунітети” і „дипломатичні 

привілеї”. Міжнародні конвенції, що нормують дипломатичні імунітети і 

привілеї 

31. В якому документі і хто сповіщає дипломатичне представництво про 

скоєння правопорушення з боку дипломата.  

32. Особиста недоторканість 

33. Недоторканість приміщень дипломатичного представництва та їх майна 

34. Імунітет від юрисдикції 

35. Свобода зносин та правовий статус дипломатичної пошти і 

дипломатичного кур’єра 

36. Митні та податкові імунітети 

37. Загальні положення Закону України „Про міжнародні договори України” 

від 22.12.1993 р. 

38. Чинники, що впливають на визначення дня і часу проведення переговорів 

39. Основні умови проведення офіційних перегорів 

40. Сутність таємних переговорів 

41. Основні способи розв’язання спорів у контексті сучасного міжнародного 

права 

42. Найголовніший момент у контексті ведення дипломатичних переговорів – 

прикінцеве підписання міжнародного договору  

43. Поняття і роль спеціальних місій 

44. Функції спеціальних місій. Їх місцеперебування 

45. Віденська конвенція про спеціальні місії 1969 р. 

46. Основні етапи розвитку інституту спеціальних місій 

47. Міжнародно-правові основи організації та діяльності спеціальних місій 

48. Привілеї та імунітети спеціальних місій 

49. Функції протокольного відділу (управління) МЗС України 

50. Основні вимоги до кандидатів на дипломатичну службу України згідно 

Положення про дипломатичну службу в Україні 1993 р. 

51. Роль та значення дипломатичного листування у дипломатичній діяльності. 

52. Види дипломатичного листування. 

53. Мова дипломатичного листування. 

54. Протокольні вимоги до дипломатичного листування. 

55. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях. 
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56. Суть процедури призначення військового аташе 

57. Історія становлення інституту військових аташе 

58. Основні функції військового аташе 

59. Поняття торгового представництва та його роль в сучасній дипломатії 

60. Правова основа діяльності торговельно-економічної місії України за 

кордоном 

61. Основні завдання торговельно-економічних місій  

62. Оперативні функції торговельно-економічних місій  

63. Керівництво та штат торговельно-економічної місії 

64. Привілеї та імунітети, якими користуються торговельно-економічні місії та 

члени їхнього персоналу 

65. Економічна дипломатія як фактор багатосторонньої дипломатії 

66. Актори економічної дипломатії 

67. Стратегічне значення економічної дипломатії в контексті захисту 

національних інтересів України 

68. Досвід дипломатичної діяльності Святого престолу 

69. Дипломатична служба у новій міжнародній системі другої половини ХХ і 

початку ХХІ століття: загальна характеристика 

70. Дипломатичні структури Європейського Союзу  

71. Дипломатична служба Великобританії: загальна характеристика 

72. Дипломатична служба Франції: загальна характеристика 

73. Дипломатична служба Німеччини: загальна характеристика 

74. Дипломатична служба Італії: загальна характеристика 

75. Дипломатична служба Іспанії: загальна характеристика 

76. Дипломатична служба Словацької Республіки: загальна характеристика  

77. Дипломатична служба Японії: загальна характеристика 

78. Дипломатична служба Святого престолу: загальна характеристика 

79. Дипломатична служба США: загальна характеристика 

80. Дипломатична служба Китайської Народної Республіки: загальна 

характеристика 

81. Багатостороння і колективна дипломатія Латиноамериканських держав: 

загальна характеристика 

 

 

 

 

 


