
Назва дисципліни «Дипломатичний корпус сучасної 

України»   

Інформація про факультети (навчально-

наукові інститути) і курси навчання, 

студентам яких пропонується навчати 

цю дисципліну 

Дисципліна  як вибіркова може 

викладатися на факультеті міжнародних 

економічних  відносин і туристичного 

бізнесу для студентів-магістрів 5 курсу 

(спеціалізація «Європеїстика», навчання за 

спеціальності «Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації і регіональні студії» 

Контактні дані розробників робочої  

програми навчальної дисципліни, 

науково-педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Д.і.н., проф. Станчев Михайло 

Георгійович (61022, м. Харків, Майдан 

Свободи, 6,  Північний корпус, 3 поверх, 

каб. 366-а, тел. + 38 (057) 7075306, 

електронна адреса 

кафедри:turbiz@karazin.ua  

 

Попередні умови для вивчення 

дисципліни 

Вивченню дисципліни сприятиме 

попереднє засвоєння знань і набуття 

навичок з іноземної (англійської) мови, 

дипломатична та консульська служба, 

дипломатичний протокол та етикет, 

дипловсесвітньої історії, теорії та історії 

міжнародних відносин, країнознавства 

Опис Мета: Курс «Дипломатичний корпус 

сучасної України»» за свою мету має 

ознайомлення студентів з законодавчою 

базою щодо функціонування та 

обслуговування  корпусу, діяльністтю 

Генеральної дирекції з обслуговування 

інозкмниї представництв в Україні. 

Очікувані результати навчання: 

Демонструвати неординарні підходи у 

розв’язанні практичних завдань, уміння 

креативно мислити, проявляти гнучкість у 

прийнятті рішень на основі логічних 

аргументів та перевірених фактів в умовах 

обмеженого часу і ресурсів на засадах 

використання різних діагностичних 

методологій провідних міжнародних 

організацій  

Демонструвати дослідницькі навички, 

ідентифікувати наукові та практичні 

проблеми, готувати наукові тексти та 

доповіді, здійснювати публічну апробацію 

результатів досліджень  

Аналізувати нормативно-правові 

документи, оцінювати аналітичні звіти, 

грамотно використовувати нормативно-

розпорядчі документи та довідкові 

матеріали, вести прикладні аналітичні 

розробки, професійно готувати аналітичні 

матеріали з метою формування пропозиції 



налагодження міжнародних економічних 

відносин на всіх рівнях їх реалізації.  

.  

Теми аудиторних занять та самостійної 

роботи: 

Тема 1. Поняття дипломатичного корпусу 

Тема 2 Правові засади функціонування 

дипломатичного корпусу.  

Тема  3. Положення про дипломатичні 

представництва  та консульські установи 

іноземних держав в Україні.  

Тема 4. Дуайєн дипломатичного корпусу 

та його функції. Привілеї та імунітети 

дипломатичного корпусу.  

 Тема 5. Програма розміщення 

дипломатичних представництв та 

консульських установ іноземних держав і 

представництв міжнародних організацій в  

Україні.  

Тема 6. Акредитація співробітників 

дипломатичних і консульських установ 

іноземних держав, міжнародних 

організацій  та їх представників.  

Тема 7. Міжнародна ввічливість у 

дипломатичному корпусі.  

Тема 8. Проведення традиційної зустрічі 

Президента України з дипломатичним 

корпусом. 

5. Завдання для самостійної роботи: (42 

години) 

Самостійне опрацювання джерел та 

літератури:  

Венская конвенция о дипломатических 

отношениях (1961); 

Венская конвенция о консульских 

отношениях (1963); 

 «Основні напрями зовнішньої політики 

України » - Постанова Верховної Ради 

України  (2 липня  1993 р.);  

Указ Президента України  «Положення 

про міністерство закордонних справ 

Украіни» (3.04. 1999).  

 

 

  Методи контролю 

Підсумковий семестровий контроль 

здійснюється під час проведення екзамену. 

Загальна кількість балів за успішне 

виконання екзаменаційних завдань – 40.  

Час  виконання – до 80 хвилин 

Зміст екзаменаційного білета й 

оцінювання відповідей на екзамені: 



Теоретичне питання – 10 балів  

Творче питання – 15 балів 

Тести – 15 балів (6 тестових завдань х 2,5 

бали) 

За бажанням студент має можливість 

обрати тестову форму екзаменаційного 

білета (білет містить 20 тестових завдань, 

студент одержує 2 бали за кожну вірну 

відповідь)  У разі використання 

заборонених джерел на екзамені студент 

на вимогу викладача залишає аудиторію та 

одержує загальну нульову оцінку (0). 

 

 Мова викладання: українська 

 

 


