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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасний розвиток світових економічних і політичних зв’язків 
характеризується поглибленням глобалізаційних процесів, що потре-
бує від більшості демократичних держав, для забезпечення власних 
зовнішніх і внутрішніх потреб, постійного узгодження своїх інтере-
сів з іншими суб’єктами міжнародного права. На міжнародній арені 
такі узгодження неминуче припускають взаємні поступки, розумні 
компроміси щодо зовнішньополітичних позицій держав. Нормальне 
функціонування системи міжнародних відносин та її удосконалення 
підтримується за допомогою такого засобу зовнішньої політики, як 
дипломатія. Саме дипломатія та міжнародне право виконують функ-
цію регулятора міжнародних відносин, основне призначення яких — 
цілеспрямований, раціональний вплив на міждержавні відносини. 

У зв’язку з цим у міжнародному праві виникла і розвивається така 
сфера, як право зовнішніх відносин (зовнішніх зносин), що скла-
дається з чотирьох компонентів: дипломатичне право; консульське 
право; право спеціальних місій; так зване дипломатичне право між-
народних організацій. Право зовнішніх відносин (зовнішніх зносин) 
виконує організуючу і регулюючу функції у міжнародних відносинах 
і, за Віденськими конвенціями 1961 і 1963 pp., має на меті сприяння 
розвитку дружніх відносин між державами незалежно від відміннос-
тей в їх державному та суспільному устрої.

Програма курсу “Право зовнішніх відносин” передбачає вивчення 
загальних положень дипломатичного та консульського права, права 
спеціальних місій, дипломатичного права міжнародних організацій. 

Мета програми курсу — дати студентам систему знань про право 
зовнішніх відносин (зовнішніх зносин), яке регулює офіційні зв’язки 
і відносини суб’єктів міжнародного права; вивчення законодавчих ак-
тів України та міжнародно-правових актів, що регулюють зовнішні 
зносини; ознайомлення студентів із системою органів, принципами 
й методами регулювання зовнішніх зносин взагалі та зовнішніх зно-
син України зокрема. Студент повинен уміти аналізувати і тлумачити 
правові норми, що регулюють зовнішньополітичні відносини; реалі-
зувати здобуті знання на практиці.



�

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
дисципліни 

“ПРАВО  ЗОВНІШНІХ  ВІДНОСИН”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми
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1 Зовнішні відносини, зовнішні зносини, зовнішня 
політика, дипломатія та міжнародне право

2 Право зовнішніх відносин
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змістовий модуль іі. Консульське право, дипломатична 
діяльність спеціальних місій і міжнародних організацій

6 Консульське право
7 Право спеціальних місій 
8 Дипломатичне право міжнародних організацій
9 Дипломатичний протокол

Разом годин: 81

ЗМІСТ  
дисципліни

“ПРАВО  ЗОВНІШНІХ  ВІДНОСИН”

змістовий модуль і. зовнішні зносини і право зовнішніх  
відносин

Тема 1. Зовнішні відносини, зовнішні зносини, зовнішня  
політика, дипломатія та міжнародне право

Поняття і специфіка міжнародних відносин. Глобалізація і фраг-
ментація міжнародних відносин. Характерні ознаки зовнішніх зно-
син як частини системи міжнародних відносин.

Співвідношення зовнішньої та внутрішньої політики держави. 
Проблема взаємозв’язку і взаємовпливу внутрішньої й зовнішньої 
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політики. Поняття і характерні риси міжнародної політики. Інстру-
менти міжнародної політики.

Цілі й засоби учасників зовнішніх зносин. Специфіка засобів, які 
використовуються учасниками зовнішніх зносин.

Поняття дипломатії та міжнародного права, їх роль у врегулюван-
ні міжнародних відносин. Природа і специфічні риси сучасної дип-
ломатії. Взаємозв’язок і взаємовплив дипломатії та міжнародного 
права. Обов’язковість здійснення дипломатичної діяльності держав з 
урахуванням загальновизнаних норм міжнародного права як запору-
ка мирного співіснування держав.

Література [1; 2; 6–9; 14–25; 29; 35; 37; 40; 42; 53; 54; 57; 108;  
111; 114]

Тема 2. Право зовнішніх відносин 
Поняття права зовнішніх відносин (зовнішніх зносин). Історія 

розвитку права зовнішніх відносин. Специфіка права зовнішніх від-
носин як складової міжнародного права. 

Суб’єкти права зовнішніх відносин (зовнішніх зносин). Розши-
рення кола учасників зовнішніх зносин. Складові компоненти права 
зовнішніх відносин (зовнішніх зносин). 

Організуюча та регулююча функції права зовнішніх відносин. Со-
ціальна функція права зовнішніх відносин.

Загальна характеристика джерел права зовнішніх відносин (зов-
нішніх зносин). Дія загальних принципів міжнародного права у сфері 
зовнішніх зносин. Спеціальні принципи права зовнішніх відносин 
(зовнішніх зносин).

Право на участь у міжнародному спілкуванні і право посольства. 
Форми участі у зовнішніх зносинах: право посольства; членство дер-
жав у міжнародних організаціях; участь держав у роботі міжнародних 
конференцій; входження держав у міжнародні органи ad hoc; право 
на участь у створенні норм міжнародного права; право на участь у за-
гальних міжнародних договорах; право на викладення офіційної по-
зиції кожної держави з тих чи інших питань, що стосуються законних 
інтересів і прав цієї держави в міжнародному спілкуванні в зовнішнь-
ополітичних заявах, нотах та інших актах дипломатії.

Література [1; 2; 14–25; 29; 35; 37; 39; 40; 42; 52; 55; 57;  
108–110; 114]
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Тема 3. Система органів зовнішніх зносин
Поняття органу зовнішніх зносин. Положення органів зовнішніх 

зносин держави у механізмі здійснення функцій держави. Характерні 
особливості органів зовнішніх зносин держави. Класифікація органів 
зовнішніх зносин.

Конституційні органи зовнішніх зносин. Повноваження законо-
давчих органів (парламентів) у сфері зовнішніх зносин: вирішення 
питань війни, миру, територіальних змін, ратифікація міжнародних 
договорів і угод, визначення витрат на зовнішньополітичні заходи. 
Повноваження президента, глави уряду та уряду у сфері зовнішніх 
зносин. Правове регулювання діяльності конституційних органів 
зовнішніх зносин в Україні.

Поняття відомства іноземних справ як органу безпосереднього 
оперативного керівництва зовнішніми зносинами держави. Функції 
відомств іноземних справ. Загальна характеристика законодавства 
України щодо регулювання діяльності Міністерства закордонних 
справ України.

Інші внутрішньодержавні органи здійснення зовнішніх зносин у 
спеціальних сферах.

Загальна характеристика закордонних органів зовнішніх зносин.
Література [1–13; 35; 39; 40; 42; 52; 56; 57; 59; 61; 62; 85; 112; 114]

Тема 4. Природа сучасного дипломатичного права
Поняття дипломатичного права як частини права зовнішніх від-

носин (зовнішніх зносин). Історія розвитку дипломатичного права. 
Сфера дії сучасного дипломатичного права. 

Суб’єкти дипломатичного права: держави, народи і нації, що бо-
рються за своє самовизначення та державоподібні утворення. Діяль-
ність органів і рухів опору, визнаних у міжнародному праві повсталою 
стороною, урядів у вигнанні тощо як особливих суб’єктів диплома-
тичного права. Члени федерації як квазісуб’єкти дипломатичного 
права.

Загальна характеристика Аахенського протоколу 1818 р., Гавансь-
кої конвенції про дипломатичних чиновників 1928 р., Віденської кон-
венції про дипломатичні зносини 1961 р. як джерел дипломатичного 
права. Міжнародний звичай як джерело дипломатичного права.

Підстави для встановлення дипломатичних відносин між дер-
жавами. Міжнародне визнання de  jure як основна підстава для 
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встановлення дипломатичних відносин. Порядок заснування 
посольств, місій та інших дипломатичних представництв. 

Загальна характеристика трьох основних класів глав дипломатич-
них представництв. Стадії акредитації глави дипломатичного пред-
ставництва. Вимоги, встановлені міжнародним правом до вступу на 
посаду глав дипломатичних представництв: запит державою агре-
мана, отримання дипломатичним представником вірчих грамот; акт 
вручення вірчих грамот.

Підстави для закінчення дипломатичної місії, встановлені міжна-
родним правом. Наслідки закінчення дипломатичної місії. Підстави 
для припинення діяльності дипломатичних представництв.

Класифікація персоналу дипломатичного представництва, вста-
новлена Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 р. 
Вимоги, встановлені міжнародними договорами до дипломатичного 
персоналу. Дипломатичні ранги. Структура дипломатичного пред-
ставництва.

Функції дипломатичних представництв і засоби їх здійснення.
Визначення дипломатичного корпусу. Діяльність дипломатично-

го корпусу у країні перебування. Дуаєн та його функції. 
Література [8–13; 16; 23–25; 31–33; 39; 40; 42; 44; 47; 48; 52–55; 

58; 63–74; 86; 88; 91; 97; 111; 112; 114]

Тема 5. Дипломатичні привілеї та імунітети
Поняття дипломатичних привілеїв та імунітетів. Співвідношення 

понять “дипломатичні привілеї” та “дипломатичні імунітети”. Право-
ва природа дипломатичних імунітетів. Загальна характеристика ос-
новних теорій про підстави дипломатичних привілеїв та імунітетів: 
теорії екстериторіальності, представницького характеру, функціо-
нальної необхідності. Правові підстави для надання дипломатичних 
привілеїв та імунітетів. 

Привілеї та імунітети дипломатичного представництва в цілому 
як органу держави, що акредитує: недоторканність приміщень пред-
ставництва, архівів і документів представництва; податкові пільги та 
вилучення; митні привілеї; право користування прапором та ембле-
мою акредитуючої держави тощо. Момент надання дипломатичних 
привілеїв та імунітетів дипломатичному представництву.

Привілеї та імунітети дипломатичного персоналу представництв. 
Привілеї та імунітети адміністративно-технічного та обслуговуючо-
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го персоналу дипломатичних представництв. Відмова від імунітету. 
Особи, які користуються привілеями та імунітетами дипломатичного 
характеру.

Література [9–11; 14–21; 25; 29–33; 36; 39; 40; 42; 44; 52; 57; 60; 
75–84; 88; 95–97; 113; 114]

змістовий модуль іі. Консульське право, дипломатична  
діяльність спеціальних місій  
і міжнародних організацій

Тема 6. Консульське право
Історія розвитку консульських зносин. Поняття консульської 

установи. Співвідношення термінів “консульська установа” та “кон-
сульське представництво”. 

Поняття консульського права. Суб’єкти консульського права. 
Загальна характеристика основних джерел правового регулювання 
консульських відносин: Кодекс Бустаманте 1928 р., Гаазька конвен-
ція про дипломатичних чиновників 1928 р., Віденська конвенція про 
консульські зносини 1953 р.

Умови встановлення консульських відносин і заснування кон-
сульських представництв. Класи консульських установ: а) генераль-
ні консульства; б) консульства; в) віце-консульства; г) консульські 
агентства. Консульські відділи у посольствах. Функції консульських 
установ.

Призначення глав консульських установ. Поняття консульського 
патенту. Видача екзекватури приймаючою стороною. Початок кон-
сульської місії інших консульських посадових осіб. Поняття кон-
сульського корпусу. Підстави для закінчення консульських місій.

Структура й персонал консульських установ. Поняття та ознаки 
почесних консулів. Функції консульських установ.

Консульські привілеї та імунітети.
Література [8–10; 12; 20; 21; 29–31; 33; 34; 39–44; 46; 52; 57; 

63–66; 70; 71; 75–79; 81; 83; 84; 88–94; 97; 101–107; 114]

Тема 7. Право спеціальних місій 
Поняття спеціальних місій та їх права. Види спеціальних місій. 

Суб’єкти права спеціальних місій: держави, квазідержави та народи 
і нації, що борються за своє самовизначення. Історія створення спе-
ціальних місій.
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Джерела правового регулювання створення та функціонуван-
ня спеціальних місій. Роль Віденського регламенту від 19 березня 
1815 р., Віденського протоколу 1915 р., Гаванської конвенції про дип-
ломатичних чиновників 1928 р. і Конвенції про привілеї та імуніте-
ти ООН від 13 лютого 1946 р. в регулюванні діяльності спеціальних 
місій. Загальна характеристика Конвенції про спеціальні місії від 
8 грудня 1969 р.

Порядок відрядження й функціонування спеціальних місій. За-
кінчення функцій спеціальних місій. Привілеї й імунітети членів 
спеціальних місій. 

Література [19; 22; 39; 42; 51; 52; 57; 66; 67; 71; 77; 84; 114]

Тема 8. Дипломатичне право міжнародних організацій 
Поняття і суб’єкти дипломатичного права міжнародних організа-

цій. Джерела правового регулювання взаємовідносин між державами 
та міжнародними організаціями: Конвенція про привілеї та імуніте-
ти ООН від 13 лютого 1946 р., Конвенція про привілеї та імунітети 
спеціалізованих установ ООН від 27 листопада 1947 р., Загальна кон-
венція про привілеї та імунітети Організації Африканської Єдності 
1964 р., Конвенція про привілеї та імунітети Ради Економічної Взає-
модопомоги 27 червня 1985 р., договори про штаб-квартиру. Привілеї 
та імунітети міжнародних організацій та їх працівників.

Джерела правового регулювання створення та функціонування 
постійних місій при міжнародних організаціях. Роль Статуту Ліги 
Націй і Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 р. в ре-
гулюванні створення та функціонування постійних представництв 
при міжнародних організаціях. Загальна характеристика Віденської 
конвенції про представництво держав в їх відносинах із міжнародни-
ми організаціями універсального характеру від 14 березня 1975 р.

Порядок створення й функціонування постійних представництв 
при міжнародних організаціях. Привілеї та імунітети персоналу пос-
тійних представництв при міжнародних організаціях.

Література [10; 12; 14; 15; 17; 18; 22; 28; 38; 39; 42; 43; 45;  
52; 57; 63; 67; 70; 71; 75; 77; 79; 83; 84; 87; 88;  

91; 92; 95; 96; 98–100; 114]
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Тема 9. Дипломатичний протокол
Поняття та історія розвитку дипломатичного протоколу. Структу-

ра дипломатичного протоколу. Дипломатичний церемоніал та етикет 
як складові дипломатичного протоколу. 

Міжнародне та національне законодавство про дипломатичний 
протокол.

Дипломатичний візит як спосіб спілкування держав. Класифіка-
ція дипломатичних візитів. Участь дипломатичних представництв і 
МЗС у підготовці дипломатичних візитів. Норми дипломатичного 
протоколу України щодо підготовки й проведення візитів. 

Класифікація дипломатичних прийомів: офіційні, неофіційні та 
напівофіційні; із розсаджуванням і без нього; денні та вечірні.

Роль дипломатичного листування у сфері зовнішніх зносин. Ос-
новні дипломатичні документи. Загальні вимоги до оформлення дип-
ломатичних документів. 

Дипломатичний протокол при веденні переговорів.
Література [26; 27; 47–50; 68; 71; 108; 110; 114]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Система конституційних органів зовнішніх зносин України.
 2. Система закордонних органів зовнішніх зносин України.
 3. Функції Міністерства закордонних справ України як спеціально-

го органу зовнішніх зносин України.
 4. Початок і закінчення дипломатичної місії.
 5. Система міжнародних договорів України з правового регулюван-

ня дипломатичних відносин України.
 6. Дипломатичні відносини України у 10–20 роках ХХ ст.
 7. Розвиток зовнішніх зносин України після здобуття незалежності 

у 1991 р.
 8. Правове регулювання діяльності посольств в Україні.
 9. Структура і функції дипломатичних представництв.
 10. Імунітети і привілеї дипломатичних представництв.
 11. Імунітети і привілеї персоналу дипломатичних представництв.
 12. Відповідальність за скоєння злочинів проти дипломатів та їхніх 

сімей.
 13. Правове регулювання діяльності консульств в Україні.
 14. Система міжнародних договорів України з правового регулюван-

ня консульських відносин України.
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 15. Імунітети і привілеї консульських установ.
 16. Імунітети і привілеї персоналу консульських установ.
 17. Інститут почесного консула у праві зовнішніх зносин.
 18. Історія створення та розвитку права спеціальних місій.
 19. Правове регулювання створення та діяльності спеціальних місій 

в Україні.
 20. Історія створення та розвитку дипломатичного права міжнарод-

них організацій.
 21. Система міжнародних договорів України з правового регулюван-

ня дипломатичних відносин України з міжнародними організа-
ціями.

 22. Правове регулювання створення та діяльності постійних пред-
ставництв і місій наглядачів при міжнародних організаціях в Ук-
раїні.

 23. Дипломатичний протокол міжнародних організацій.
 24. Офіційне листування на міжнародному рівні.
 25. Етикет квітів у дипломатичному протоколі.
 26. Етикет подарунків у дипломатичному протоколі.
 27. Проведення офіційних і неофіційних прийомів. 
 28. Участь дипломатичних представництв у підготовці та проведенні 

дипломатичних візитів. 
 29. Сучасний дипломатичний протокол в Україні.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Співвідношення понять “міжнародні відносини” і “зовнішні зно-
сини”. 

 2. Співвідношення зовнішньої та внутрішньої політики держави. 
Зовнішня політика та дипломатична діяльність держав.

 3. Взаємозв’язок і взаємовплив дипломатії та міжнародного права.
 4. Поняття права зовнішніх зносин та його складові.
 5. Історія розвитку права зовнішніх зносин. 
 6. Функції права зовнішніх зносин. 
 7. Джерела права зовнішніх зносин.
 8. Суб’єкти права зовнішніх зносин. 
 9. Спеціальні принципи права зовнішніх зносин. 
 10. Форми участі у зовнішніх зносинах.
 11. Поняття органу зовнішніх зносин та його положення у механізмі 

здійснення функцій держави.
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 12. Класифікація органів зовнішніх зносин.
 13. Повноваження законодавчих органів (парламентів) у сфері зов-

нішніх зносин.
 14. Повноваження президента, глави уряду та уряду у сфері зовніш-

ніх зносин. 
 15. Правове регулювання діяльності конституційних органів зовніш-

ніх зносин в Україні.
 16. Функції відомств іноземних справ. 
 17. Поняття дипломатичного права як частини права зовнішніх зно-

син. 
 18. Історія розвитку дипломатичного права. Сфера дії сучасного дип-

ломатичного права. 
 19. Суб’єкти дипломатичного права. 
 20. Джерела дипломатичного права.
 21. Загальна характеристика Віденської конвенції про дипломатичні 

зносини 1961 р. 
 22. Міжнародний звичай як джерело дипломатичного права.
 23. Підстави встановлення дипломатичних відносин між держава-

ми. 
 24. Порядок заснування посольств, місій та інших видів дипломатич-

них представництв. 
 25. Стадії акредитації глави дипломатичного представництва. Ви-

моги, встановлені міжнародним правом до вступу на посаду глав 
дипломатичних представництв. 

 26. Підстави для закінчення дипломатичної місії.
 27. Підстави припинення діяльності дипломатичних представництв.
 28. Класифікація персоналу дипломатичного представництва.
 29. Вимоги, встановлені міжнародними договорами до дипломатич-

ного персоналу. 
 30. Дипломатичні ранги. 
 31. Структура дипломатичного представництва.
 32. Функції дипломатичних представництв і засоби їх здійснення.
 33. Поняття і діяльність дипломатичного корпусу у країні перебу-

вання. 
 34. Поняття дипломатичних привілеїв та імунітетів, їх правова при-

рода. 
 35. Привілеї та імунітети дипломатичного представництва.
 36. Привілеї та імунітети дипломатичного персоналу представ-

ництв. 
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 37. Привілеї та імунітети адміністративно-технічного та обслуговую-
чого персоналу дипломатичних представництв. 

 38. Особи, які користуються привілеями та імунітетами дипломатич-
ного характеру.

 39. Поняття консульських установ та їх класи. Поняття та ознаки по-
чесних консулів. 

 40. Поняття консульського права. 
 41. Суб’єкти консульського права. 
 42. Загальна характеристика основних джерел правового регулюван-

ня консульських відносин.
 43. Умови встановлення консульських відносин і заснування кон-

сульських представництв. 
 44. Призначення глав консульських установ. 
 45. Початок і закінчення консульської місії 
 46. Структура, персонал і функції консульських установ. 
 47. Консульські привілеї та імунітети.
 48. Поняття спеціальних місій і права спеціальних місій. Види спе-

ціальних місій. 
 49. Суб’єкти права спеціальних місій. 
 50. Джерела правового регулювання створення і функціонування 

спеціальних місій. 
 51. Порядок відрядження і функціонування спеціальних місій. 
 52. Привілеї та імунітети членів спеціальних місій. 
 53. Поняття та суб’єкти дипломатичного права міжнародних органі-

зацій. 
 54. Джерела правового регулювання взаємовідносин між державами 

та міжнародними організаціями. Привілеї та імунітети міжнарод-
них організацій та їх працівників.

 55. Джерела правового регулювання створення та функціонування 
постійних місій при міжнародних організаціях. 

 56. Порядок створення й функціонування постійних представництв 
при міжнародних організаціях. Привілеї й імунітети персоналу 
постійних представництв при міжнародних організаціях.

 57. Поняття, історія розвитку і структура дипломатичного протоко-
лу. 

 58. Класифікація дипломатичних візитів. 
 59. Класифікація дипломатичних прийомів.
 60. Роль дипломатичного листування у сфері зовнішніх зносин.
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