
ДИПЛОМАТИЧНА ТА КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА 
 

Мета курсу – формування у студентів знань теоретичних основ дипломатії, історії 
розвитку дипломатичної та консульської служби, сучасної дипломатичної практики, 
особливостей регулювання діяльності закордонних представництв; дослідження історії 
розвитку та діяльності дипломатичної служби України, основних напрямків діяльності 
дипломатичних агентів та консульських посадових осіб у процесі забезпечення національних 
інтересів, завдань зовнішньої політики, захисту інтересів держави та громадян у 
міжнародному спілкуванні, вмінь використовувати отримані знання в практичній 
професійній діяльності; ознайомлення студентів зі сферою дипломатичних і консульських 
відносин між країнами світу, з сучасним станом роботи української дипломатичної і 
консульської служби, зі складом дипломатичного представництва України. 

Міжпредметні зв’язки. Дисципліна «Дипломатична та консульська служба» в 
структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Вступ до 
спеціальності», «Історія міжнародних відносин», «Міжнародні відносини та світова 
політика», «Міжнародні організації», «Зовнішня політика України», вона інтегрується з 
вивченням ОК: «Дипломатичний протокол та етикет». 
        Вивчення дисципліни формує засади для подальшого вивчення студентом наступних 
ОК: «Аналіз зовнішньої політики». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі і знань про природу і суспільство, та у 
розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового образу життя; здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями; знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності; здатність працювати в міжнародному контексті; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел; здатність працювати як автономно, так і у команді; здатність 
виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти природу, динаміку, принципи 
організації  міжнародних відносин, суспільних комунікацій та/або регіональних студій; 
здатність аналізувати міжнародні процеси у різних контекстах, зокрема політичному, 
безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному; 
здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері 
міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, суспільних комунікацій, регіональних 
досліджень; здатність застосовувати засади дипломатичної та консульської служби, 
дипломатичного протоколу та етикету,  уміння вести дипломатичне та ділове листування 
(українською та іноземними мовами); усвідомлення національних інтересів України на 
міжнародній арені; здатність аналізувати структуру та динаміку міжнародних суспільних 
комунікацій, виявляти їх вплив на міжнародну систему, державні та суспільні інститути; 
здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, їх місця у системі 
міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними;  здатність до 
здійснення комунікації та інформаційно-аналітичної діяльності у сфері міжнародних 
відносин (українською та іноземними мовами); знання основних положень міжнародного 
права та національного законодавства з питань організації і діяльності дипломатичної та 
консульської служби України; знання питань організації та діяльності дипломатичних та 
консульських установ; знання структуру та функції закордонних представництв, особливості 
статусу всіх категорій персоналу дипломатичної та консульської служби України; знання 
зміст та сутність основних привілеїв та імунітетів, порядок їх надання, основні види та коло 
осіб, які користуються цими привілеями та імунітетами; знання протокольних вимог щодо 
організації і діяльності дипломатичних представництв. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні положення міжнародного права та національного законодавства з 

питань організації і діяльності дипломатичної та консульської служби України; структуру 
організації та діяльності дипломатичних та консульських установ; структуру та функції 
закордонних представництв, особливості статусу всіх категорій персоналу дипломатичної та 
консульської служби України; зміст та сутність основних привілеїв та імунітетів, порядок їх 
надання, основні види та коло осіб, які користуються цими привілеями та імунітетами. 
теоретичний матеріал усіх тем і розділів, основні категорії дисципліни; етапи формування 
дипломатичної та консульської служби; протокольні вимоги щодо організації і діяльності 
дипломатичних представництв; основні види дипломатичних документів; протокольні 
вимоги щодо підготовки та організації візитів; основні норми міжнародної ввічливості у 
міжнародних відносинах; 



уміти: користуватися різними методами самостійної роботи з навчальною та науковою 
літературою; аналізувати конкретні події з сучасної дипломатичної практики та на їх підставі 
робити аргументовані висновки й рекомендації; аналізувати документи з питань 
міжнародних відносин, міжнародне та національне законодавство, підзаконні акти і давати 
їм свою оцінку; опрацьовувати навчальну та спеціальну літературу з дипломатичної 
практики; складати основні види дипломатичних документів, визначати стиль офіційних 
документів; застосовувати теоретичний матеріал у практичній діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Дипломатична служба. Дипломатичні відносини та дипломатичні представництва. 

Питання організації та діяльності. Структура і персонал диппредставництва. Функції 
диппредставництв держави і засоби їх здійснення. Привілеї та імунітети диппредставництв 
як органу держави. Привілеї та імунітети персоналу диппредставництв.  

Консульська служба. Консульські установи держав: класифікація та організація 
діяльності. Привілеї та імунітети консульських установ. Функції консульських установ та 
засоби їх здійснення. Норми міжнародної ввічливості у міжнародних стосунках. 
Дипломатичний протокол в міжнародних організаціях та конференціях.  

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, у 
тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та індивідуальної 
роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
Викладач – Крупеня Ірина Миколаївна, канд.політ.наук,  доцент кафедри 

міжнародних відносин та туризму. 
 


