
 

Код та назва дисципліни 
2у-8-32_Правові засади дипломатичної та консульської 

служби України 

Рекомендується для галузі знань 

(спеціальності, освітньої програми) 
Усіх галузей знань та спеціальностей 

Кафедра Європейського та міжнародного права 

П.І.П. НПП (за можливості) ст. викл. Ведькал В.А. 

Рівень ВО Другий (магістерський) рівень 

Курс, семестр (в якому буде 

викладатись) 
1 курс 

Мова викладання українська  

Пререквізити (передумови вивчення 

дисципліни)  
Загальні знання з правознавства, базові знання з міжнародного 

права 

Що буде вивчатися 

Дисципліна має надати студентам уявлення про  особливості 

правового регулювання закономірностей організації та правових 
засад дипломатичної та консульської служби України, загальних та 

специфічних форм дипломатичного співробітництва України на 

міжнародній арені при забезпеченні державного суверенітету. 

Чому це цікаво/треба вивчати 
Набуття навичок у роботі дипломатичної та консульської служби 

для забезпечення державного суверенітету України  в сучасних, 

складних умовах міжнародного співробітництва держав світу.   

Чого можна навчитися (результати 

навчання) 

Базові уявлення про нормативно-правову міжнародну та 

національну бази основи дипломатії, історію формування; 

формувати власну точку зору, спираючись на отриманні знання, що 

стосуються права, політики, економіки, цілей основних інститутів 

ЄС, їх функцій та інструментів управління; основні принципи, 

поняття, терміні та категорії, що складають основу дипломатії, 

методи та засоби дипломатичної комунікації, основні види 

документів, зокрема дипломатичне листування; засвоїти специфіку 

протокольної практики багатосторонньої дипломатії (міжнародних 

організацій, міжнародних нарад, конференцій, самітів, тощо); 
особливості дипломатичних функцій у діяльності дипломатичних 

представництв і окремих дипломатів; основні норми і засоби 

організації дипломатичного забезпечення зовнішньополітичних 

заходів України на високому та найвищому рівнях. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями (компетентності) 

здатність мислити логічно, критично, креативно, науково 

аналізувати соціально-значимі проблеми і процеси юридичної 

сфери; сприймати право як вищу цінність соціального життя 

індивіда; здатність застосовувати основні методи аналізу й оцінки 

застосування правових норм. здатність давати кваліфіковані 

юридичні висновки і консультації в конкретних сферах юридичної 

діяльності 

Інформаційне забезпечення 

1. Презентації, кейси 

http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/997_136.– Первинні законодавчі 

акти; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/c/.–Міжнародні організації 
https://mfa.gov.ua/ - Міністерство закордонних справ України 

2.  http://repository.dnu.dp.ua:1100/ репозиторій ДНУ 

Види навчальних занять  

(лекції, практичні, семінарські, 

лабораторні заняття тощо) 

лекції та  семінарські заняття 

Вид семестрового контролю диф. залік. 

Максимальна кількість здобувачів  Необмежена 

Мінімальна кількість здобувачів (тільки 

для мовних та творчих дисциплін) 
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