
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН 
 
Метою курсу є поглиблене вивчення правового регулювання зовнішніх 

зносин держави. 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 «Правове регулювання зовнішніх 
зносин» має безпосередній зв’язок із такими дисциплінами, як: міжнародне 
публічне право, міжнародне торговельне право, теорія міжнародних 
відносин. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: набуття компетентностей необхідних для вивчення 
питань правового регулювання зовнішніх зносин.  

Програмні результати навчання: 
знати: стан основних проблем і коло джерел дипломатичного та 

консульського права; стан кодифікації норм у цій галузі; стан розвитку 
вітчизняного законодавства з питань діяльності органів зовнішніх зносин; 
основні положення національного законодавства про діяльність органів 
зовнішніх зносин України та органів зовнішніх зносин іноземних держав на 
території України; систему органів зовнішніх зносин; місце дипломатичних 
представництв та консульських установ у цій системі; порядок заснування та 
припинення діяльності дипломатичних представництв та консульських 
установ, їх функції; поняття й юридичну природу дипломатичних і 
консульських імунітетів та привілеїв; зміст основних імунітетів і привілеїв, 
якими користуються дипломатичні представництва й консульські установи та 
їх персонал; 

вміти: аналізувати і тлумачити норми дипломатичного та 
консульського права й вітчизняного законодавства з питань діяльності 
органів зовнішніх зносин; використовувати дані науки міжнародного права 
для підвищення професійних знань; застосовувати теоретичний матеріал у 
професійній діяльності; 

володіти: міжнародно-правовою термінологією; навичками роботи з 
правовими актами. 

Змістове наповнення навчальної дисципліни: 
Правове регулювання міжнародних зносин і право держави на участь у 

них. Поняття зовнішніх зносин держави. Зовнішні зносини як об’єкт 
міжнародного права. Поняття зовнішньої політики держави. Засоби 
здійснення зовнішньої політики держави. Поняття дипломатії, її місце серед 
інших засобів здійснення зовнішньої політики держави. Співвідношення 
дипломатії та міжнародного права. Поняття органів зовнішніх зносин 
держави, їх класифікація. Нормативно-правове регулювання в Україні 
юридичного статусу закордонних органів зовнішніх зносин України. Поняття 



дипломатичної служби держави. Закон України “Про дипломатичну службу”: 
історія прийняття, основні інститути. Найважливіші дипломатичні функції, 
закріплені у Віденській конвенції про дипломатичні зносини 1961 р.  

Правове регулювання дипломатичних привілеїв та імунітетів.  Поняття 
службового імунітету, його реалізація у Віденській конвенції про 
дипломатичні зносини 1961 р. Українське законодавство про дипломатичні 
привілеї та імунітети. Значення Віденської конвенції про консульські 
зносини 1963 р., її співвідношення із двосторонніми консульськими 
конвенціями. Сучасний стан правового регулювання статусу спеціальних 
місій. Значення Віденської конвенції про спеціальні місії 1969 р., її 
співвідношення із звичаєвими нормами права спеціальних місій. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг – 120 годин, у т. ч. – 40 годин аудиторних занять і 80 годин – 
самостійна та індивідуальна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 


