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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Дипломатична і консульська служба”
(далі — ДКС) є складовою системи знань засад, напрямів і шляхів реа-
лізації стратегічних завдань зовнішньої політики держави, забезпечен-
ня національної безпеки, економічного процвітання, захисту інтересів
держави та прав її громадян за кордоном. Мета курсу ДКС — ознайо-
мити студентів із засадами, принципами і структурою дипломатичної
і консульської служби, досвідом провідних країн світу в роботі зазна-
чених підрозділів системи міжнародного спілкування.
Завдання ДКС: формування у студентів практичних навичок і вмінь

розв’язання політико-управлінських, організаційно-правових, інфор-
маційно-аналітичних, кадрових та інших завдань у межах профе-
сійного забезпечення діяльності органів державної влади у реалізації
зовнішньополітичних інтересів держави; вивчення вітчизняного та
зарубіжного досвіду організації і функціонування дипломатичної служ-
би, адаптації кращого світового досвіду до умов сучасної України;
формування професійних якостей дипломатичного службовця з ура-
хуванням світового розвитку і функціонування дипломатичної служ-
би у своїй країні та за кордоном. У межах вивчення курсу студенти
МАУП мають опанувати сутність, поняття дипломатії та диплома-
тичної служби; вивчити структуру державних органів зовнішніх зно-
син, характер і особливості дипломатичної і консульської служби,
принципи їх діяльності; функції дипломатичних представництв і засо-
би їх здійснення.
Особлива увага приділяється питанням дипломатичної практики,

техніці ведення дипломатичних переговорів; встановленню консуль-
ських відносин, функцій консульських установ і засобів їх виконання
в роботі міжнародних організацій як формам багатосторонньої дип-
ломатії.
У процесі вивченні ДКС широко застосовуються правова інфор-

мація, історичний світовий і вітчизняний досвід, наукові розробки,
результати порівняльних досліджень сучасного вітчизняного і зарубіж-
ного досвіду організації і дотримання умов дипломатичного прото-
колу і етикету.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН
вивчення дисципліни

“ДИПЛОМАТИЧНА  І  КОНСУЛЬСЬКА  СЛУЖБА”

№ Назва теми
пор.

1 Предмет і завдання курсу
2 Поняття дипломатії та дипломатичної служби
3 Державні органи зовнішніх зносин і дипломатична служба
4 Встановлення дипломатичних відносин
5 Структура і персонал дипломатичного представництва
6 Функції дипломатичних представництв і засоби

їх здійснення
7 Дипломатичні привілеї та імунітети
8 Встановлення консульських відносин
9 Міжнародні організації як форма та вияв багатосторонньої

дипломатії
10 Методи та засоби дипломатичної комунікації

ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“ДИПЛОМАТИЧНА  І  КОНСУЛЬСЬКА  СЛУЖБА”

Тема 1. Предмет і завдання курсу

“Дипломатична і консульська служба” — дисципліна, що вивчає
засади, принципи і структуру дипломатичної і консульської служби,
досвід провідних країн світу у роботі зазначених підрозділів системи
міжнародного спілкування.
Завдання дисципліни — розвиток практичних навичок і вмінь роз-

в’язання політико-управлінських, організаційно-правових, інфор-
маційно-аналітичних, кадрових та інших завдань у межах професій-
ного забезпечення діяльності органів державної влади у реалізації
зовнішньополітичних інтересів держави; засвоєння вітчизняного та за-
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рубіжного досвіду організації і функціонування дипломатичної служ-
би, адаптації кращого світового досвіду до умов сучасної України;
формування професійних якостей дипломатичного службовця з ура-
хуванням світового розвитку і функціонування дипломатичної служ-
би у своїй країні і за кордоном.

Література [9; 10; 14; 15; 27; 30; 42; 44–48; 50]

Тема 2. Поняття дипломатії та дипломатичної служби

Дипломатія як особливий вид державної служби. Дипломатичні
представництва. Дипломатичні відомства. Дипломатичні місії. Дип-
ломатичний корпус. Дипломати. Походження термінів: “протокол”,
“консул”, “дипломат”, “дипломатія”, “грата” і “нон грата”, “дуаєн”,
“нота”, “вірчі грамоти”, “відкличні грамоти”, “агреман”, “церемонії”,
“імунітет”, “акредитація” тощо.
Зародження дипломатії як виду державної служби. Основні істо-

ричні етапи розвитку світової дипломатії. Становлення української
дипломатичної та консульської служби наприкінці XX — на початку
XXI ст. Правова база, на яку спирається ДКС у міжнародних відноси-
нах.

Література [9; 10; 15; 27; 42; 44–48; 50; 56–59]

Тема 3. Державні органи зовнішніх відносин і дипломатична
служба

Центральні (внутрішні) конституційні органи зовнішніх зносин, їх
компетенція, завдання та функції. Спеціалізовані органи зовнішніх
зносин, які безпосередньо здійснюють зовнішні функції. Закордонні
органи зовнішніх зносин, їх види та особливість роботи. Структура
МЗС України. Роль МЗС України в реалізації зовнішньополітичного
курсу Президента держави.

Література [30; 56–59; 64; 74; 75]

Тема 4. Встановлення дипломатичних відносин

Відкриття дипломатичних представництв і завершення диплома-
тичної місії. Спеціальні місії як форма дипломатії. Міжнародно-пра-
вове визнання держави і встановлення дипломатичних відносин.
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Дипломатичні відносини де-факто і де-юре. Порядок призначення
глави дипломатичної місії. Класифікація глав дипломатичних пред-
ставництв і процедура їх призначення. Технологія призначення та всту-
пу на посаду членів дипломатичного персоналу. Особливості при-
значення військових, військово-морських та військово-повітряних
аташе.

Література [4; 5; 9; 10; 15; 16; 30]

Тема 5. Структура і персонал дипломатичного
представництва

Дипломатичні співробітники. Кількісний склад посольств згідно з
Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 р. Повнова-
ження глави дипломатичного представництва в країні перебування.
Адміністративно-технічний та обслуговуючий персонал. Його ком-
петенція та функції. Внутрішня охорона посольств, її правовий ста-
тус. Дипломатичний корпус, його склад. Дуаєн.

Література [29; 31; 32; 40; 45; 46; 52–54]

Тема 6. Функції дипломатичних представництв і засоби
їх здійснення

Класифікація видів сучасних дипломатичних представництв. Функ-
ції дипломатичних представництв і засоби їх виконання:
а) функція представництва;
б) функція захисту;
в) функція ведення переговорів;
г) інформаційна функція.
Роль українських дипломатичних представництв у забезпеченні

зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних інтересів держави. Кри-
терії оцінки роботи дипломатичної місії.

Література [27–29; 37–42; 51–55; 60–63]

Тема 7. Дипломатичні привілеї та імунітети

Специфічні галузі дипломатії. Техніка ведення дипломатичних пе-
реговорів.
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Історія зародження та формування інституту дипломатичних при-
вілеїв та імунітетів. Міжнародно-правова база, що нормує диплома-
тичні привілеї та імунітети. Основні види дипломатичних привілеїв
та імунітетів (юридичних і фізичних осіб). Тенденції розвитку дипло-
матичних привілеїв та імунітетів на сучасному етапі.
Структура, персонал і функції торговельних представництв. При-

вілеї та імунітети торговельних представництв та їх особливості. Ста-
тус торговельно-економічних місій у складі українських посольств за
кордоном.

Література [27–29; 37–42; 51–55; 60–63]

Тема 8. Встановлення консульських відносин

Функції консульських установ і засоби їх виконання. Консульські
привілеї та імунітети. Особливості встановлення консульських відно-
син. Спільне та відмінне з процедурою встановлення дипломатичних
відносин. Класифікація консульських установ. Консульський Статут
України про поняття “консульські установи”. Інститут почесних кон-
сулів. Його роль і місце у світовій консульській службі. Діяльність ук-
раїнських почесних консулів за кордоном.
Призначення консульської служби, її цілі та завдання. Основні

функції консульської установи, засоби виконання консульських функ-
цій. Обов’язки консула, інших консульських службових осіб. Особ-
ливі випадки виконання консульських функцій. Консульські привілеї
та імунітети.

Література [1; 2; 5; 18; 23; 35; 42; 55; 62; 63]

Тема 9. Міжнародні організації як форма та вияв
багатосторонньої дипломатії

Відмінності між спеціальною місією та дипломатичним представ-
ництвом. Початок функціональної діяльності спеціальної місії. При-
вілеї та імунітети спеціальних місій. Поняття недоторканності примі-
щень спеціальної місії та особистого помешкання представників
спеціальної місії. Формування інституту постійних представництв дер-
жав при міжнародних (міжурядових) організаціях. Основні функції
постійного представництва при міжнародній організації. Процедура
видачі повноважень главі постійного представництва. Участь Украї-
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ни у діяльності провідних універсальних і регіональних міжнародних
організацій. Визначення поняття “міжнародна конференція”. Техно-
логія формування складу делегацій на міжнародні конференції.

Література [29; 37–42; 51–55]

Тема 10. Методи та засоби дипломатичної комунікації

Поняття і зміст письмових актів дипломатії. Категорії та основні
види дипломатичного листування:
а) нота (її види);
б) пам’ятна записка;
в) меморандум;
г) нові види дипломатичної документації.
Основні умови успішного ведення дипломатичного листування.

Роль архівної служби у веденні дипломатичної документації. Історико-
архівне управління МЗС України, його структура та функції.

Література [27–29; 37–42; 51–55; 60–63]

ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ

1. Засади і принципи функціонування дипломатичної і консуль-
ської служби.

2. Світова практика формування структури дипломатичних і кон-
сульських установ.

3. Досвід провідних країн світу у роботі підрозділів ДКС системи
міжнародного спілкування.

4. Завдання дисципліни “Дипломатична і консульська служба”.
5. Формування професійних якостей дипломатичного службовця.
6. Термінологія і понятійний апарат з курсу дипломатичної і кон-

сульської служби.
7. Теоретико-методологічні засади діяльності дипломатичної і

консульської служби.
8. Основні міжнародно-правові документи, що визначають роль і

завдання дипломатичної і консульської службі.
9. Державні документи України, що визначають завдання дипло-

матичної і консульської служби.
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10. Структура дипломатичних і консульських підрозділів зовніш-
ньополітичних відомств провідних країн світу.

11. Структура дипломатичних і консульських установ МЗС України.
12. Роль МЗС України в реалізації зовнішньополітичного курсу

Президента держави.
13. Зародження дипломатії як виду державної служби.
14. Закон України “Про дипломатичну службу”.
15. Класифікація дипломатичних працівників (посади і ранги).
16. Сутність і походження термінів: “протокол”, “консул”, “дипло-

мат”, “дипломатія”, “грата” і “нон грата”, “дуаєн”, “нота”, “вір-
чі грамоти”, “відкличні грамоти”, “агреман”, “церемонії”, “іму-
нітет”, “акредитація” тощо.

17. Основні історичні етапи становлення і розвитку світової дип-
ломатії, ДКС.

18. Становлення української дипломатичної та консульської служ-
би наприкінці XX — на початку XXI ст.

19. Міжнародно-правова база, на яку спирається ДКС у міжнарод-
них відносинах.

20. Класифікація видів сучасних дипломатичних представництв.
21. Функції дипломатичних  представництв і засоби їх виконання.
22. Центральні (внутрішні) конституційні органи зовнішніх зносин,

їх компетенція, завдання та функції.
23. Спеціалізовані органи зовнішніх зносин, які безпосередньо здійс-

нюють зовнішні функції.
24. Закордонні органи зовнішніх зносин, їх види та особливість ро-

боти.
25. Міжнародно-правове визнання держави і встановлення дипло-

матичних відносин.
26. Процес встановлення дипломатичних відносин.
27. Відкриття дипломатичних представництв та завершення дип-

ломатичної місії.
28. Спеціальні місії як форма дипломатії.
29. Дипломатичні відносини де-факто і де-юре.
30. Порядок призначення глави дипломатичної місії.
31. Класифікація глав дипломатичних представництв і процедура

їх призначення.
32. Технологія призначення та вступу на посаду членів дипломатич-

ного персоналу.
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33. Особливості призначення військових, військово-морських і вій-
ськово-повітряних аташе.

34. Класифікація особистих візитів дипломатів.
35. Термін “дуаєн” і можливі випадки його обрання згідно із між-

народною протокольною практикою.
36. Дипломатичний корпус.
37. Структура і персонал дипломатичного представництва.
38. Дипломатичні співробітники. Кількісний склад посольств згідно

з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 р.
39. Повноваження глави дипломатичного представництва у країні

перебування.
40. Адміністративно-технічний та обслуговуючий персонал.
41. Внутрішня охорона посольств, її правовий статус.
42. Поняття акредитації. Особливості акредитації у деяких країнах.
43. Функція захисту.
44. Функція аналізу і попередження.
45. Функція ведення переговорів.
46. Інформаційна функція.
47. Іміджева функція.
48. Роль дипломатичних представництв у забезпеченні зовнішньо-

політичних і зовнішньоекономічних  інтересів держави.
49. Критерії оцінки роботи дипломатичної місії.
50. Специфічні галузі дипломатії.
51. Техніка ведення дипломатичних переговорів.
52. Історія зародження та формування інституту дипломатичних

привілеїв та імунітетів.
53. Міжнародно-правова база, що нормує дипломатичні привілеї

та імунітети.
54. Основні види дипломатичних привілеїв та імунітетів (юридич-

них і фізичних осіб).
55. Тенденції розвитку дипломатичних привілеїв та імунітетів на

сучасному етапі.
56. Структура, персонал і функції торговельних представництв.
57. Привілеї та імунітети торговельних представництв та їх особли-

вості.
58. Статус торговельно-економічних місій у складі українських по-

сольств за кордоном.
59. Функції консульських установ і засоби їх виконання.
60. Консульські привілеї та імунітети.
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61. Особливості встановлення консульських відносин.
62. Класифікація консульських установ.
63. Призначення консульської служби, її цілі та завдання.
64. Основні функції консульської установи.
65. Генеральне консульство: особливості утворення і функціону-

вання.
66. Засоби виконання консульських функцій.
67. Обов’язки консула, інших консульських службових осіб.
68. Консульський Статут України про поняття “консульські уста-

нови”.
69. Інститут почесних консулів. Його роль і місце у світовій кон-

сульській службі.
70. Діяльність українських почесних консулів за кордоном.
71. Поняття і сутність діяльності дипломатичного представника/

представництва за сумісництвом.
72. Поняття і сутність легалізації документів.
73. Витребування документів
74. Громадянство. Суть і зміст. Особливості надання громадянства

в різних країнах.
75. Конституція України про громадянство.
76. Закордонні паспорти. Різновиди і зміст закордонних паспортів.

Поняття паспортизації.
77. Функції візового підрозділу консульських установ.
78. Відмінності між спеціальною місією та дипломатичним пред-

ставництвом.
79. Привілеї та імунітети спеціальних місій.
80. Поняття недоторканності приміщень спеціальної місії та осо-

бистого помешкання представників спеціальної місії.
81. Привілеї членів сімей дипломатичного корпусу та працівників

дипломатичних місій — громадян країни акредитації.
82. Міжнародні організації як форма та вияв багатосторонньої ди-

пломатії.
83. Відмінності між спеціальною місією та дипломатичним пред-

ставництвом. Початок функціональної діяльності спеціальної
місії.

84. Основні функції постійного представництва при міжнародній
організації.

85. Процедура видачі повноважень главі постійного представ-
ництва.
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