
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

Силабус дисципліни
“ДИПЛОМАТИЧНА ТА КОНСУЛЬСЬКА СЛУЖБА”

________________  1. Профіль дисципліни___________________
Освітній ступінь -  бакалавр
Галузь знань: 29 “Міжнародні відносини”
Спеціальність: 292 “Міжнародні економічні відносини 
Освітньо-професійна програма: “Міжнародні економічні 
відносини”

Кафедра міжнародних. Кількість кредитів -  4 
економічнийвідносин та Загальна кількість годин -  120
європейської інтеграції Рік підготовки - 3, семестр -  6-й

Компонент освітньої програми: вибіркова 
Цикл підготовки: професійний
Мова викладання: українська_________________________

____________  2. Інформація про викладача_____________
_______ Викладач_________Прокопчук Оксана Андріївна_________________________

http:// http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-

Профайл викладача menedzhmentu/about-zed/sklad-zed/m-prokopchuk-oksanaj:

andrijivna ____________________ ____  _____  ___ __

Контактна інформація Тел.: 0689795277, E-mail : poliox/ajukr.net_______________
Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/ту/______________ ________________

Онлайн консультація в Zoom, Viber щосереди з 15.00 до 
Консультації ^  qq

3. Анотація до дисципліни
Нині, як і в попередні епохи, суверенні держави залишаються основними суб’єктами 
дипломатії. Саме цим пояснюється той факт, що в доктринах міжнародного права й 
практиці міжнародних відносин традиційно розрізняють діяльність дипломатичних 
представництв і консульських установ держав, перебування та діяльність постійних 
представництв держав у міжнародних і міжурядових організаціях. Тому актуальним є 
поглиблене вивчення особливостей міжнародно-правового регулювання зовнішніх зносин 
за участю дипломатичних установ.

4. Мета та цілі дисципліни
Мета: формування у студентів наукової та практичної сукупності знань щодо 

особливостей організації сучасної дипломатичної та консульської служби України га 
зарубіжних країн, а також розвинути у студентів навички, знання та вміння роботи в 
центральних державних органах у сфері реалізації зовнішньої політики України та 
навички професійної дипломатичної діяльності в зарубіжних органах зовнішніх зносин 
держави.

http://znau.edu.ua/fakulteti/ekonomiki-ta-
http://185.25.118.66/%d1%82%d1%83/


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати:

передумови і процес встановлення дипломатичних та консульських відносин між 
державами;
особливості становлення, організації та функціонування дипломатичної та 
консульської служби України

■ функції, внутрішньо організаційні принципи, форми і методи діяльності 
дипломатичних представництв і консульських установ;

■ організацію інформаційно-аналітичного та організаційно-технічного забезпечення 
дипломатичної діяльності, особливості документообігу.

вміти:
" вміт и аналізувати та порівнювати методи та засоби діяльності дипломатичних 

служб різних країн;
■ використовувати вітчизняний і зарубіжний досвід організації та функціонування 

дипломатичної та консульської служби у своїй професійній діяльності;
■ розвивати практичні навички із вирішення політико-управлінських, організаційно- 

правових, інформаційно-аналітичних, кадрових та інших завдань під час 
професійного забезпечення діяльності державних органів зовнішніх зносин, 
реалізації зовнішньополітичних інтересів України;

■ здійснювати аналіз дипломатичної діяльності акторів міжнародних відносин в 
процесі дво- та багатосторонньої дипломатії.

Компетентності, на формування яких націлена дисципліна:
ЗК 1. Здатність до навчання та розуміння професії.
ЗК 11. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.
СК 9. Здатність виступати учасником ділових міжнародних організаційно-правових 
відносин, обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм 
міжнародного бізнесу на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.
СК 10. Здатність обґрунтовувати доцільність застосування економічних та дипломатичних 
методів вирішення проблем / завдань / конфліктних ситуацій на міжнародному рівні.

5. Організація навчання
_____________________ 5.1. Обсяг дисципліни________________

Вид заняття _________ Загальна кількість годин_________
_______________________ ________________ Денна______.________Зао,чна
Лекції ______________  24
Практичні / лабораторні___________  26
Самостійна робота_______  70 ~

5.2. Формат дисципліни
• очний;
• змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Моосіїе);
• дистанційний.

Цілі освоєння дисципліни:



Кількість годин
Дй 3 Назва теми „атігт„ -------------- г^ <5 денна заочна

—̂ -----Ь ------------------------------- -------------------------------------------  форма форма
К Т І Дипломатія: наука і мистецтво ^  13

2. т  2 Дипломатична на консульська служба ^  ІД

3. т з  Дипломатична служба України ^  Ї2

4- Т 4 Історія та особливості зовнішньополітичної служби 9
___________ України_____________  11
5. Т5 Правові форми дипломатичних відносин ^  9

б- Т6 Структура та персонал дипломатичного 9
___________ представництва______  *9
7. Т7 Дипломатичні привілеї та імунітети ід 9

8. Т8 Консульські службовці та консульські пункти ^  9

9. Т9 Особисті візити дипломатів ^  д~~

10. ТЮ Дипломатичне листування ^  9

11. ТИ Дипломатичні прийоми д 9

12. Т12 Особливості дипломатичної служб в країнах світу ^  9

120 І 120

5.4. Система оцінювання та вимоги
_______________ Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Модуль 1 
Максимальна . я

Вид заняття кількість ^ 2 |
балів за 5 з  2 н

одиницю ї  г у '5
. 3  §  !  5

_________________________ 2  о 2  а
Лекції 0:25 18 4Д^
Практичні заняття І  ̂g
Самостійна робота 0~3 54 7
Модульна контрольна робота* Р2 2 94
Індивідуальні завдання 55 |

__________________ ___________________________ _______________ Разом: - 60
*

На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20% 
від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю 
за накопичувальною системою (60 балів).
Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 
студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 
дисципліни -  36 балів.

___ __________ 5-3._Тематичний пл а 11 начальної дисципліни



Порогові рівні оцінок за результатами навчання
Мінімальна

ттт , _ . МаксимальнаШифр кількість балів . . .
„ кількість баліврезультату Вид заняття (репродуктивний / .

. ** (творчий рівень)навчання рівень)
36 7.......  60

ГІРН 4. Лк1-9, Пз1-9, СР(ЗМІ) 6 То~
'ПРИ 6. Лкі,2,4,9; Пзі,2,4,9; СР, (ЗМ1) 4 6,5
ПРИ 13. Лк1,2,6,9; Пз1,2,6,9; СР, (ЗМ1) 4 6̂ 5
ГІРН 16. Лкі,2,6,9; Пз1,2,6,9; СР, (ЗМ1) ~  4 6̂ 5

ПРИ Індивідуальні завдання 2 6,5
4,6.13,16 МКР~ І 6 24

Разом: 36 60

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, 
передбачені в робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, 
що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням 
основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення 
практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних/ контрольних/ 
індивідуальних завдань, значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє 
глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами.
Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 
студентом, складає 60 % від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 
дисципліни -  36 балів.

___________ _____________ 6. Результати навчання__________________
Шифр____________________________ Результат навчання________________________

ПРИ 4. сучасні знання з державного управління і регулювання економіки.
_____________  міжнародної економічної діяльності України;
1ІРН6. знання та розуміння соціальних аспектів міжнародної взаємодії,

_____________  міжнародних переговорів, управління міжнародним бізнесом;
ПРИ 13. уміння приймати участь у процесі ділового спілкування державною та

іноземними мовами із застосуванням письмових, усних та електронних
______________ комунікацій;__________________________________________________
ПРИ 16. здатність до здійснення комунікації з вітчизняними та зарубіжними

_____________  партнерами.___________________________________________________

7. Пререквізити
Аналітичне мислення, творчий підхід до вирішення проблеми, ініціативність.

8. Політики дисципліни
• Пропущені заняття з поважних причин (лікарняні, заява підписана деканом) 

відпрацьовуються письмово
• Пропущені заняття без поважних причин відпрацьовуються в усій формі
• Невиконані вчасно завдання виконуються в кінці семестру (тести, задачі, модульні 

роботи) в додатково виділений час
• Плагіат в письмових роботах не допускається.



• Дотримання академічної’ доброчесності здобувачами освіти
• Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 
вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних можливостей)

• Посилання на джерела інформації у разі використання запозичених ідей, розробок, 
тверджень, відомостей обов’язкові;

• Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права
• Надання достовірної інформації про результати власної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби)

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни
1. Віденська конвенція про дипломатичні зносини. 18 квітня 1961 р. // Інформаційно- 

довідковий бюлетень консульських зносин. — ІЖІи http://zakon.rada.gov.ua/cgi- 
Ьіп/1аууз/таіп^і?пгед=995 048

2. Віденська конвенція про консульські зносини. 24 квітня 1963 р. // Інформаційно- 
довідковий бюлетень консульських зносин. — ІЖІд zakon.rada.gov.ua/cgi- 
Ьіп/1а'\уз/таіп.с§і?пі^=995_047

т. Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з міжнародними 
організаціями універсального характеру. 14 березня 1975 р. // Інформаційно- 
довідковий бюлетень консульських зносин. — иКЬ: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995 254

4. Закон України “Про дипломатичні ранги України” від 28 листопада 2002 року // 
Відомості Верховної Ради (ВВР). -  2003. -  №4.

5. Закон України “Про дипломатичну службу” від 07.06.2018 року. Ш Ід 
https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2449-19#Text

6. Закон України “Про дію міжнародних договорів на території України” // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). -  1992. -  №10

7. Закон України. Про правонаступництво України” // Відомості Верховної Ради 
України (ВВР). -  1991. -№ 46

8. Консульський статус України від 2 квітня 1994 р. // Дипломатична і консульська 
служба. Збірник документів. / Уклала Кротюк С. Ф. -  К.: КнМУ, 2003. -  С.65-81.

9. Положення про Державний Протокол та Церемоніал України. Указ Президента 
України від 22 серпня 2002 р. // Законодавство України. — ЦІШ
гакоп.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=:746%2F2002

10. Положення про дипломатичне представництво України за кордоном. // 
Розпорядження Президента України. — ІЖІл http://zakon.rada.gov.ua/cgi- 
Ьіп/^5/таптсді?пгец=166%2Р92-%Р0%ЕР

11. Положення про Міністерство закордонних справ України затверджено Указом 
Президента України від 3 квітня 1999 року // Відомості Верховної ради (ВВР) -  
2003.-№14.

12. Про Положення про Міністерство закордонних справ України // Розпорядження 
Президента України. — Ш Ь: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/381/2011

Основна література
1. Головненко В., Матвієнко В. Дипломатична історія України (кінець 19- перша 

чверть 20 ст. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 2011. 
527 с.

2. Дипломатична та консульська служба: підручник для студентів ВИЗ / К. В. 
Балабанов, М. В, Трофименко. Донецьк : 2013.

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-%d0%ac%d1%96%d0%bf/1%d0%b0%d1%83%d1%83%d0%b7/%d1%82%d0%b0%d1%96%d0%bf%5e%d1%96?%d0%bf%d0%b3%d0%b5%d0%b4=995_048
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-%d0%ac%d1%96%d0%bf/1%d0%b0%d1%83%d1%83%d0%b7/%d1%82%d0%b0%d1%96%d0%bf%5e%d1%96?%d0%bf%d0%b3%d0%b5%d0%b4=995_048
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_254
https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/2449-19%23Text
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-%d0%ac%d1%96%d0%bf/%5e5/%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%82%d1%81%d0%b4%d1%96?%d0%bf%d0%b3%d0%b5%d1%86=166%252%d0%a092-%25%d0%a00%25%d0%95
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-%d0%ac%d1%96%d0%bf/%5e5/%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%82%d1%81%d0%b4%d1%96?%d0%bf%d0%b3%d0%b5%d1%86=166%252%d0%a092-%25%d0%a00%25%d0%95
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/381/2011


3. Право зовнішніх зносин. Збірник документів / Упорядники: Ю. В. Алданов, І. М. 
Забара, В. І. Резніченко. К., 2017. 784 с

4. Сагайдак О. П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник. К.: Знання, 2019. 
398 с.

5. Тимошенко Н.Л. Ділова культура дипломата: навч.посіб./Н.Л. Тимошенко. К.: 
Знання, 2014. 199 с.

6. Ткач Д. І. Дипломатичний протокол та етикет (із практичної роботи досвідченого 
дипломата) [Електронний ресурс] / Д. І. Ткач // Наукові праці МАУП. 2016. Вип. 
49,- С. 51-55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rNpmaup_2016__49_9

7. Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський 
(голова) та ін. -  К.: Знання України, 2004.

8. Український дипломатичний словник / За ред. М. 3. Мальського, Ю. М. Мороза. К.: 
Знанн., 2017. 495 с.

9. Чугаєнко Ю. О. Дипломатичний і міжнародний протокол та етикет: навчальний 
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