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Назва навчальної 

дисципліни 
Дипломатичне право  

Кафедра  Міжнародного та європейського права… 

Курс та семестр 3 курс, 6 семестр 

Форма контролю  

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Лозінська Світлана Володимирівна, доцент кафедри міжнародного 

та європейського права, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://www. univer.km.ua/profile/lozinska-svitlana-volodymyrivna. 

Семінарські заняття, консультації:  

Лозінська Світлана Володимирівна, доцент кафедри міжнародного 

та європейського права, кандидат юридичних наук, доцент 

(https://www. univer.km.ua/profile/lozinska-svitlana-volodymyrivna). 

 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — здобуття здобувачами 

вищої освіти таких знань та розумінь у предметній сфері 

дипломатичного права:  

 ознайомлення з положеннями дипломатичного права, історія 

розвитку дипломатії та її значення у розвитку міжнародних 

відносин у сучасному світі; 

 систематизація знань про дипломатичне право, яке регулює 

офіційні зв’язки і відносини суб’єктів міжнародного права; 

 ознайомлення студентів із системою органів, принципами та 

методами регулювання дипломатичних відносин, відкриття 

дипломатичних представництв України за кордоном;  

 ролі та функцій дипломатичної служби України у системі 

міжнародного захисту прав українців; 

 сприяння засвоєнню в повному обсязі навчальної програми та 

формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 

професійної якості; 

 вироблення у студентів умінь використовувати здобуті знання 

на практиці; 

 сприяння формуванню вмінь студентів щодо проведення 

наукових досліджень із проблем правового регулювання і на 

міжнародному, і на національному рівнях; 

 поглиблення знань студентів у галузі міжнародного публічного 

права, права Європейського Союзу, інших дисциплін 

міжнародного спрямування; 

 формування вміння здійснювати аналіз універсальних та 

регіональних міжнародно-правових актів у сфері двосторонніх 

дипломатичних відносин держав та інших суб’єктів 

міжнародного права; 



 сприяння формуванню аналітичного мислення у студентів; 

 вироблення у студентів умінь щодо виявлення новел у теорії й 

практиці міжнародно-правового регулювання політичних 

відносин між державами і міжнародними організаціями; 

 формування уявлення студентів про загальні тенденції розвитку 

сучасних міжнародних відносин та роль у цьому дипломатії; 

 вивчення студентами міжнародних актів, які регулюють 

діяльність дипломатичних представництв. 

 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно 

до стандарту вищої 

освіти 

Загальні компетентності :  

•Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

•Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

•Здатність цінувати та поважати різноманітність і 

мультикультурність.  

•Здатність працювати в міжнародному контексті.  

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

  •Здатність розуміти природу, динаміку, принципи 

організації міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, 

типи та види міжнародних акторів, їх роль в сучасних 

міжнародних відносинах та міжнародній політиці.  

  • Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики 

держави, еволюцію підходів до формування та здійснення 

зовнішньої політики, принципи організації системи зовнішньої 

політики та функціонування інститутів зовнішньої політики. 

   Уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з 

міжнародними документами: договорами, актами міжнародних 

організацій тощо, — аналізувати їхній характер і юридичний статус, 

складати проєкти й супровідну документацію українською й 

іноземними мовами.  

  Уміння дотримуватися основних норм дипломатичного та ділового 

етикету, здатність враховувати фундаментальні особливості 

культури та менталітету представників іноземних держав.  

  Уміння здійснювати ефективну комунікацію в мультикультурному 

середовищі (українською та іноземною (іноземними) мовою 

(мовами)). 

  Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові 

норми та принципи в національній правовій системі. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

 Здатність досліджувати ситуації, факти та проблеми у світовому 

соціумі з метою пояснення, прогнозування, та регулювання 

політико-правових процесів.  

 Здатність демонструвати знання та глибоке розуміння фактів, 

джерел, принципів, доктрин, теорій, механізмів, пов’язаних із 

явищами та процесами у міжнародному середовищі. 
 Уміння здійснювати комплексний аналіз та оцінку правових 

ситуацій з урахуванням юридичних, соціальних, політичних та 

інших факторів. 

  Здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних 

принципів, дотримання прав людини, сприяння вирішенню 

проблем. 



Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Поняття дипломатії та дипломатичної служби. Дипломатична 

служба України. 

Тема 2. Організація діяльності дипломатичних представництв. 

Тема 3. Структура та персонал дипломатичних представництв. 

Тема 4. Дипломатичні привілеї та імунітети. 

Тема 5. Дипломатичне листування. Дипломатична пошта. 

Тема 6. Дипломатичні прийоми. 

Тема 7. Дипломатичний протокол. 

Тема 8. Протокольне забезпечення візитів на вищому рівні. 

Тема 9. Протокольна діяльність дипломатичного представництва. 

 

 


