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1. Навчальний контент:
1.1. Тематичний план навчальної дисципліни:

ТЕМА 1. Предмет, значення і завдання курсу «Дипломатична та консульська служба».
Поняття «Дипломатична служба», «державна зовнішня політика», види дипломатії.

ТЕМА 2. Історія дипломатії та дипломатичних відносин. Професія дипломат.
Історичні  етапи формування й  становлення дипломатії.  Дипломатія  стародавнього часу

(стародавній  Єгипет, Індія,  Китай).  Дипломатія  стародавньої  Європи  (Рим,  Греція,  Франція,
Київська Русь).  Становлення дипломатії  в  Європейських країнах.  Зародження й становлення
дипломатичних основ на Русі, в Російській імперії, Україні. Роль Україні в новій та сучасній
історії  дипломатії.  Дипломатичні  агенти.  Поняття  «дипломатичний  агент»,  «дипломатія».
Функції дипломатичних агентів.  Необхідні професійні вимоги, якими має володіти дипломат.
Категорії  глав  дипломатичних  представництв.  Верховні  комісари.  Дипломатія  Ватикана.
Обов’язки дипломатичних агентів.
ТЕМА 3. Дипломатія – інститут та інструмент зовнішньої політики України.

Органи зовнішніх зносин. Поняття дипломатичного рангу. Дипломатичні ранги України.
Структура  Міністерства  закордонних  справ  України.   Дипломатичний  корпус.  Поняття
«дипломатичний корпус». Функції й структура дипломатичного корпусу. Глава дипломатичного
корпусу. Роль дружини глави дипломатичного корпусу. Дипломатичні представництва. Персонал
дипломатичного  представництва.  Представлення  і  візити  членів  дипломатичного
представництва.  Відношення  з  міністерством  закордонних  справ  і  зовнішньополітичними
установами.
ТЕМА 4. Початок і припинення дипломатичної місії.

Прибуття  нового  глави  дипломатичного  представництва.  Отримання  згоди  на  прийом
глави  дипломатичного  представництва.  Процес  прибуття  нового  глави  представництва.
Вручення «вірчих грамот». Відносини і встановлення нових зв’язків з дипломатичним корпусів
в  країні  прибуття.  Обмін  візитними  картками  з  дипломатами  іноземних  дипломатичних
представництв. Припинення дипломатичної місії. 
ТЕМА 5. Дипломатичні привілеї і імунітети.

Основні  дипломатичні  імунітети.  Поняття  «дипломатичної  недоторканності».  Приватні
привілеї і імунітети. Повні привілеї і імунітети. Обмеження володіння привілеями і імунітетами.
ТЕМА 6. Дипломатичне представництво організація і форми роботи.

Внутрішня  структура  посольства.  Організація  внутрішньої  роботи  представництва.
Основні документи дипломатичного представництва. Категорії дипломатичних робітників.
ТЕМА 7. Консульська служба.

Консульські  службовці.  Поняття  «консульська  служба»,  «консул».  Загальний  характер
консульських функцій. Виконання консульських функцій дипломатичними представництвами.
Призначення консулів. Початок і припинення консульської місії.
ТЕМА 8. Задачі й функції консульських установ за кордоном по відношенню до громадян
України.

Функції  консула  щодо  розвитку  торгово-економічних  зв’язків.  Правове  регулювання
торгово-економічних функцій. Специфіка і основні напрями роботи з категоріями громадян, які
знаходяться  за  кордоном.  Набуття  громадянства,  порядок  отримання  й  припинення
громадянства. Захист законних прав та інтересів українських громадян за кордоном.

1.2. Дистанційний курс: Рєзніков В.В. Дипломатична та консульська служба // Навчально-
методична праця. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. Режим доступу:
http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1723

2. Плани практичних (семінарських) занять, завдання для лабораторних робіт, самостійної 
роботи: Рєзніков В.В. Дипломатична та консульська служба // Навчально-методична праця. - 
Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. Режим доступу:
http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1723

3. Питання, задачі, завдання або кейси для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь 
здобувачів вищої освіти, для контрольних робіт, передбачених навчальним планом, після 
атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни:

http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1723
http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1723


Рєзніков В.В. Дипломатична та консульська служба // Навчально-методична праця. - Харків: 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. Режим доступу:
http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1723

4. Завдання семестрових екзаменів (письмових залікових робіт):
Рєзніков В.В. Дипломатична та консульська служба // Навчально-методична праця. - Харків: 
ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. Режим доступу:
http://dist.karazin.ua/moodle/course/view.php?id=1723
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