
Назва дисципліни  ДИПЛОМАТИЧНА ТА КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові інститути) і 

курси навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна викладається на факультеті міжнародних економічних 

відносин та туристичного бізнесу відповідно із спеціальності 055 « 

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 

ОПП « Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» 

Контактні дані розробників 

робочої програми навчальної 

дисципліни, науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Безрученко Володимир Олександрович, викладач кафедри 
міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки (61022, 

Харків, майдан Свободи, 6, каб. 264) 

 

Попередні умови для вивчення 

дисципліни 

Базовим для курсу «Дипломатична і консульська служба» є засвоєння 

таких дисциплін: «Міжнародні економічні відносини», «Історія 

міжнародних відносин», «Міжнародне право», «Теорія міжнародних 

відносин» 
 

Опис 

Мета дисципліни:сформувати у студентів сучасне мислення з 

міжнародних відносин, ознайомити студентів зі сферою дипломатичних 

і консульських відносин між країнами світу, з сучасним станом роботи 

української дипломатичної і консульської служб, а також базовими 

поняттями, умовами та правилами дипломатичної і консульської 

служби; зі складом дипломатичної  і консульської служби України.  

 

Очікувані результати навчання: студенти повиннізнати:передумови 

і процес встановлення дипломатичних та консульських відносин між 

державами та відкриття дипломатичних представництв і консульських 

установ; особливості організації та функціонування системи органів 

зовнішніх зносин держави, зокрема України; міжнародно-правову 

регламентацію зовнішніх зносин та основи національного законодавства 

України у цій сфері. Вміти:володіти спеціальною дипломатичною 

термінологією і застосовувати набуті знання для оцінки перспектив 

розвитку дипломатичної і консульської служби, визначення її місця і 

ролі у зовнішніх зносинах між державами та реальної перспективи її 

застосування для встановлення взаємин України з світовим 
співтовариством. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

ТЕМА 1. Предмет, значення і завдання курсу «Дипломатична і 

консульська служба». 

ТЕМА 2. Історія дипломатії та дипломатичних відносин.Професія 

дипломат. 

ТЕМА 3. Дипломатія – інститут та інструмент зовнішньої політики 

України. 

ТЕМА 4. Початок і припинення дипломатичної місії. 

ТЕМА 5. Дипломатичні привілеї і імунітети. 
ТЕМА 6. Дипломатичне представництво організація і форми роботи. 

ТЕМА 7. Консульська служба. 

ТЕМА 8. Задачі й функції консульських установ за кордоном по 

відношенню до громадян України. 

 

Методи контролю результатів навчання 
- усні відповіді на семінарських заняттях; 
- письмового експрес-контролю; 
- колоквіум; 
- тестові завдання; 
- розрахункові задачі; 
- виконання творчих завдань; 
- розв’язування ситуаційних задач; 
- виконанням індивідуальної семестрової роботи (реферати, 

аналітичні обзори). 
Оцінка успішності студента є рейтинговою і виставляється за 
багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих 
розділів тем.  

Мова викладання – українська, російська 



 


