
Анотація на вибіркову дисципліну 

ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН 

Метою курсу є поглибити вивчення правового регулювання 
дипломатичної, консульської та  інших сфер зовнішніх зносин держави, які у 
сукупності складають право зовнішніх зносин. Під час викладення курсу 
поглибленому аналізу піддаються кодифікаційні конвенції, що складають ядро 
системи норм права зовнішніх зносин. Визначається система органів зовнішніх 
зносин держави. Аналізується зовнішньополітична концепція та дипломатична 
діяльність України. Характеризуються зовнішні зносини України та основні 
положення українського законодавства з питань зовнішніх зносин.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Право зовнішніх зносин» має безпосередній 
зв’язок із такими дисциплінами, як: конституційне право, міжнародне право, теорія 
міжнародних відносин. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей необхідних для вивчення питань, що 
стосуються теоретичних знань щодо поняття, системи, джерел права зовнішніх 
зносин; вміти проводити різницю між дипломатичними і консульськими 
привілеями та імунітетами; орієнтуватися у системі національного законодавства  в 
сфері зовнішніх зносин.  

Програмні результати навчання: 
знати: зміст та особливості розвитку зовнішніх зносин держав; правову 

організацію, обсяг й межі діяльності органів зовнішніх зносин; джерела, принципи, 
систему  та інститути права зовнішніх зносин; структуру, персонал, функції органів 
зовнішніх зносин; сутність, принципи, сучасну систему  привілеїв та імунітетів у 
міжнародному праві; проблеми та перспективи розвитку права зовнішніх зносин;  
основні положення українського законодавства з питань зовнішніх зносин;  

вміти: користуватися обсягом знань з права зовнішніх зносин; визначати 
зміст та тлумачити основні інститути права зовнішніх зносин; виявляти проблеми 
сучасного права зовнішніх зносин,  прогнозувати та  оцінювати шляхи його 
розвитку та удосконалення; визначати необхідний масив міжнародно-правових та 
національних  норм щодо забезпечення зовнішньополітичної діяльності держави; 
аналізувати та узагальнювати положення законодавства України з питань 
зовнішніх зносин; оцінювати події України на міжнародної арені та її пріоритетні 
завдання у зовнішньополітичної діяльності; 

володіти: системою знань про право зовнішніх відносин (зовнішніх 
зносин), яке регулює офіційні зв’язки і відносини суб’єктів міжнародного права; 
вивчення законодавчих актів України та міжнародно-правових актів, що 
регулюють зовнішні зносини; системою органів, принципами й методами 
регулювання зовнішніх зносин взагалі та зовнішніх зносин України зокрема. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Поняття, система та джерела права зовнішніх зносин. Становлення і 

розвиток права зовнішніх зносин к галузі міжнародного права. Право зовнішніх 
зносин с системі міжнародного публічного права. Джерела права зовнішніх зносин. 
Органи зовнішніх зносин держави та їх система. Основні етапи розвитку та сучасні 
форми здійснення зовнішніх зносин України 



Дипломатичне і консульське право. Право спеціальних місій. Правове 
регулювання  організації та діяльності постійних дипломатичних представництв. 
Дипломатичний корпус. Дипломатичні привілеї та імунітети. Правове регулювання 
організації та діяльності консульських установ. Право представництва при 
міжнародних організаціях. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 105 годин, у т. ч. – 36 годин аудиторних занять і 69 годин – самостійна та 
індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


