
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 
 
 

 
Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 
формами навчання 

денна заочна 

Основи дипломатії та дипломатичної служби 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 16/480  

Курс 1  

Семестр 1,2  

Кількість змістових модулів з розподілом 3  

Обсяг кредитів 16  

Обсяг годин, в тому числі: 480  

Аудиторні 224  

Модульний контроль 32  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 194  

Форма семестрового контролю екзамен,залік  

Змістовий модуль: Дипломатична та консульська служба 

Курс 1  

Семестр 1  

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  

Модульний контроль 8 - 

Семестровий контроль 5 - 

Самостійна робота 51  

Форма семестрового контролю екзамен - 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення модуля «Дипломатична та консульська служба» 

дисципліни «Основи дипломатії та дипломатичної служби» є ознайомлення 

майбутніх фахівців з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій (освітні програми «Регіональні студії», «Суспільні 

комунікації») з основними характеристиками, особливостями та організацією 

сучасної дипломатичної та консульської служби України та зарубіжних 

країн, а також розвинути у студентів початкові знання і вміння роботи в 

центральних державних органах у сфері реалізації зовнішньої політики 

України та навички професійної дипломатичної діяльності в закордонних 

органах зовнішніх зносин держави. 
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У результаті вивчення модуля «Дипломатична та консульська служба» 

дисципліни «Основи дипломатії та дипломатичної служби» студенти 

повинні знати: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи дипломатії: 

Дипломатична та консульська служба», студенти повинні знати: 

 

– базові дипломатичні поняття, терміни та категорії; 

– історію становлення та розвитку дипломатичної служби як окремої 

державної інституції; 

– особливості організації та функціонування дипломатичної служби 

України; 

– механізм діяльності МЗС України, його центральних та закордонних 

структурних підрозділів; 

– методи і засоби дипломатичної діяльності, в тому числі основних 

принципів, форм та методів роботи дипломатичних представництв; 

– організацію інформаційно-аналітичного і організаційно-технічного 

супроводження дипломатичної діяльності; 

– зміст нормативно-правової бази забезпечення функціонування 

дипломатичної служби; 

– порядок проходження дипломатичної служби; 

– специфіку дипломатичного забезпечення багатосторонньої дипломатії; 

– порядок встановлення консульських відносин та особливості діяльності 

консульських установ; 

– особливості діяльності спеціальних місій; 

– проблематику сучасної економічної дипломатії та практику роботи 

торгівельно-економічних місій. 

В  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни „Дипломатична та 

консульська служба” студенти повинні вміти: 

- засвоювати історичний вітчизняний і зарубіжний досвід організації і 

функціонування дипломатичної служби, адаптувати кращий світовий 

досвід до умов сучасної України; 

- розвивати практичні навички з вирішення політико-управлінських, 

організаційно-правових, інформаційно-аналітичних, кадрових та інших 

завдань в рамках професійного забезпечення діяльності державних органів 

зовнішніх зносин щодо реалізації зовнішньополітичних інтересів України; 

- здійснювати аналіз дипломатичної діяльності акторів міжнародних в 

процесі дво- та багатосторонніх дипломатії; 

- самостійно підвищувати професійну компетенцію з проблем дипломатії та 

дипломатичної служби та розвивати навички ефективного виконання 

завдань зовнішньополітичної служби України; 

- організовувати і здійснювати контакти з іноземними колегами; 

- самостійно вести пошук і узагальнювати отриману інформацію; 

- працювати з різноманітними документами, що пов’язані з дипломатичною 

діяльністю; 
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- дипломатичними засобами відстоювати національні інтереси держави в 

міжнародному спілкуванні, захищати права і інтереси українських 

громадян і співвітчизників за кордоном. 

Результатами освоєння дисципліни повинні бути наступні етапи 

формування у студентів компетентностей, передбачених освітньо- 

професійною програмою (ОПП), а саме: 

 

загальних компетентностей (ЗК): 

ЗК-2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі і знань про природу і суспільство, та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

ЗК-3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-4 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК-5 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК-6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК-7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК-10 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК-13 Здатність бути критичним і самокритичним. 

спеціальних (фахових, предметних) компетентностей): 

СК-1 Здатність виокремлювати ознаки та тенденції розвитку, розуміти 

природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин і 

суспільних комунікацій. 

СК-2 Здатність аналізувати міжнародні процеси у різних  контекстах, 

зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, 

суспільному, культурному та інформаційному. 

СК-3 Здатність оцінювати стан та напрями досліджень міжнародних  

відносин та світової політики у політичній, економічній, юридичній 

науках, у міждисциплінарних дослідженнях. 

СК-4 Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні 

проблеми у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики 

держав і суспільних комунікацій. 

СК-5   Здатність аналізувати вплив світової економіки, міжнародного права 

та внутрішньої політики на структуру й динаміку міжнародних 

відносин та зовнішньої політики держав. 



4 
 

СК-6 Здатність застосовувати засади дипломатичної  та  консульської 

служби, дипломатичного протоколу та етикету, уміння вести 

дипломатичне та ділове листування (українською та іноземними 

мовами). 

СК-7 Здатність аналізувати міжнародні інтеграційні процеси у світі та на 

Європейському континенті, та місце в них України. 

СК-8 Усвідомлення національних інтересів України на міжнародній арені. 

СК-11 Здатність аналізувати природу та еволюцію міжнародних організацій, 

їх  місця  у   системі  міжнародних  відносин, основних  форм та 

перспектив співпраці України з ними. 

СК-13  Здатність аналізувати  діяльність міжнародних недержавних акторів 

та транснаціональні відносини. 

програмних результатів навчання (ПРН): 

ПРН-01 Знати та розуміти природу міжнародних відносин та регіонального 

розвитку, еволюцію, стан теоретичних досліджень міжнародних 

відносин та світової політики, а також природу та джерела політики 

держав на міжнародній арені і діяльності інших учасників 

міжнародних відносин. 

ПРН-02 Знати та розуміти природу та динаміку міжнародної безпеки, 

розуміти особливості її забезпечення на глобальному, регіональному 

та національному рівні, знати природу та підходи до вирішення 

міжнародних та інтернаціоналізованих конфліктів. 

ПРН-03 Знати природу міжнародного співробітництва, характер взаємодії 

між міжнародним акторами, співвідношення державних, 

недержавних акторів у світовій політиці. 

ПРН-04 Знати принципи, механізми та процеси забезпечення зовнішньої 

політики держав, взаємодії між зовнішньою та внутрішньою 

політикою, визначення та реалізації на міжнародній арені 

національних інтересів держав, процесу формування та реалізації 

зовнішньополітичних рішень. 

ПРН-05 Знати природу та механізми міжнародних комунікацій. 

ПРН-07 Здійснювати опис та аналіз міжнародної ситуації, збирати з різних 

джерел необхідну для цього інформацію про міжнародні та 

зовнішньополітичні події та процеси. 

ПРН-08 Збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан 

міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших 

держав, регіональних систем, міжнародних комунікацій. 

ПРН-09 Досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального 

розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із 

використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій 

та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, 

презентувати результати досліджень, надавати відповідні 

рекомендації. 
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ПРН-10 Вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на 

професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, 

підготовки аналітичних та дослідницьких документів. 

ПРН-11 Здійснювати прикладний аналіз міжнародних відносин, зовнішньої 

політики України та інших держав, міжнародних процесів та 

міжнародної ситуації відповідно до поставлених цілей, готувати 

інформаційні та аналітичні довідки. 

ПРН-12 Володіти навичками професійного усного та письмового перекладу 

з/на іноземні мови, зокрема, з фахової тематики міжнародного 

співробітництва, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, 

дво- та багатосторонніх міжнародних проектів. 

ПРН-13 Вести фахову дискусію із проблем міжнародних відносин, 

міжнародних комунікацій, аргументувати свою позицію, поважати 

опонентів і їхню точку зору. 

ПРН-14 Використовувати сучасні цифрові технології, спеціалізоване 

програмне забезпечення, бази даних та інформаційні системи для 

розв’язання складних спеціалізованих задач у сфері міжнародних 

відносин і суспільних комунікацій. 

ПРН-15 Розуміти та застосовувати для розв’язання складних 

спеціалізованих задач міжнародних відносин і суспільних 

комунікацій чинне законодавство, міжнародні нормативні 

документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні 

умови тощо. 

ПРН-16 Розуміти та відстоювати національні інтереси України у 

міжнародній діяльності. 

ПРН-17 Мати навички самостійного визначення освітніх цілей та навчання, 

пошуку необхідних для їх досягнення освітніх ресурсів. 

ПРН-18 Складати зразки основних видів документів дипломатичного 

листування з врахуванням протокольних вимог, схеми проведення 

представницьких заходів різних рівнів, програми візитів іноземних 

партнерів, підсумкові документи за результатами проведення 

дипломатичних переговорів. 

ПРН-19 Оцінювати ситуацію на міжнародній арені і знаходити відповідні 

рішення, враховуючи національні інтереси України. 

ПРН-20  Здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення 

зовнішньополітичної діяльності державних установ та приватних 

структур. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

 

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Р озподіл годин між видами 
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Змістовий модуль 1.       

Тема 1. Поняття дипломатії та дипломатичної служби. 
Історичні типи дипломатії та дипломатичної служби 

2 2 
    

Тема 2. Розвиток і трансформація дипломатії та 

дипломатичної служби 
8 2 2 

  
4 

Тема 3. Державні органи зовнішніх зносин і 
дипломатична служба 

8 2 2 
  

4 

Тема 4. Встановлення дипломатичних відносин. 

Відкриття дипломатичних представництв і 
завершення дипломатичної місії 

 

8 

 

2 

 

2 
   

4 

Модульний контроль 2      

Разом 28 8 6   12 

Змістовий модуль 2. 

Тема 5. Структура і персонал дипломатичного 

представництва. Функції дипломатичних 

представництв і засоби їх виконання 

 

10 

 

2 

 

2 

   

6 

Тема 6. Дипломатичні привілеї та імунітети 8 2 2   4 

Тема 7. Специфічні галузі дипломатії 8 2 2   4 

Модульний контроль 2      

Разом 28 6 6   14 

Змістовий модуль 3. 

Тема 8. Техніка ведення дипломатичних переговорів 8 2 2   4 

Тема 9. Консульські відносини. 

Функції консульських установ і засоби їх виконання. 

Консульські привілеї та імунітети 

 

10 
 

2 
 

4 
   

4 

Тема 10. Спеціальні місії як форма дипломатії 8 2 2   4 

Модульний контроль 2      

Разом 28 6 8   12 

Змістовий модуль 4. 

Тема 11. Форми багатосторонньої дипломатії 8 2 2   4 

Тема 12. Питання дипломатичної практики в роботі 
міжнародних організацій, конференцій і нарад 

7 2 2 
  

3 

Тема 13. Методи і засоби дипломатичної комунікації 8 2 2   4 

Тема 14. Питання дипломатичного протоколу 6 2 2   2 

Модульний контроль 2      

Семестровий контроль 5      

Разом 36 8 8   13 

Усього 120 28 28   51 
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5. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Поняття дипломатії та дипломатичної служби. Історичні 

типи дипломатії та дипломатичної служби. 

Зовнішні зносини як сфера офіційних відносин і складова частина 

системи міжнародних відносин. Активізація діяльності держав у сфері 

зовнішніх зносин в умовах інтернаціоналізації та глобалізації міжнародних 

зв’язків. 

Поняття і визначення дипломатії. Визначення сутності та порівняння 

понять «дипломатія», «дипломатична служба», «дипломат». Форми та методи 

дипломатії. Дипломатичні конгреси, конференції, наради. Дипломатичне 

листування. Підготовка та підписання міжнародних договорів та угод. 

Щоденне представництво держави за кордоном. Робота посольств і місій. 

Представництво держав при міжнародних організаціях універсального та 

регіонального характеру. Виникнення та формування основних історичних 

типів дипломатії. 

Тема 2. Розвиток і трансформація дипломатії та дипломатичної 

служби. 

Зародження та становлення дипломатичної служби як невід’ємної 

частини державної служби. Характеристика головних історичних етапів 

розвитку сучасної дипломатії. Особливості дипломатії та дипломатичних 

служб провідних держав світу. Становлення і розвиток дипломатії України в 

контексті багатовікового українського державотворення. Роль дипломатії в 

країнах з перехідними економіками. Роль української дипломатії в проведенні 

ринкових реформ в державі та в забезпеченні зовнішньополітичної та 

зовнішньоекономічної безпеки наприкінці XX – початку XXI 

Тема 3. Державні органи зовнішніх зносин і дипломатична служба. 

Поняття та особливості державних органів зовнішніх зносин, їх роль і 

місце в структурі державної влади. 

Система органів зовнішніх зносин держави: загальні принципи її 

організації, залежність від форми правління та політичного устрою. 

Центральні (внутрішні) органи зовнішніх зносин: конституційні та 

спеціалізовані (конвенційні). Закордонні органи зовнішніх зносин: постійні та 

тимчасові. Конституція України про компетенцію Верховної Ради, Президента 

та Кабінету Міністрів у сфері зовнішніх зносин держави та виконання 

дипломатичних функцій. Міністерство закордонних справ України – головний 

функціональний орган держави в реалізації зовнішньополітичного курсу 

країни. Його структура, основні історичні віхи формування протягом XX ст., 

проблеми кадрового забезпечення. Особливості формування української 

дипломатичної служби на сучасному етапі. 

Нормативно-правова база зовнішніх зносин між державами. Базові 

міжнародно-правові джерела, що регулюють зовнішні зносини та 

дипломатичну діяльність: Віденський регламент 1815 р. і Аахенський 
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протокол 1818 р.; Каракаська конвенція про консульські функції 1911р.; 

Гаванські конвенції про дипломатичних і консульських чиновників 1928р.; 

Конвенція про привілеї та імунітети ООН 1946р.; Конвенція про привілеї та 

імунітети спеціалізованих установ ООН 1947р.; Угода між ООН та США про 

місцеперебування Центральних установ ООН 1947р.; Віденська конвенція про 

дипломатичні зносини 1961р.; Віденська конвенція про консульські зносини 

1963р.; Віденська конвенція про спеціальні місії 1969р.; Конвенція про 

запобігання і покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним 

захистом, у тому числі дипломатичних агентів 1973р.; Віденська конвенція 

про представництво держав в їх відносинах з міжнародними організаціями 

універсального характеру 1975 р. 

Принципи, форми організації та методи роботи дипломатичної служби 

України. Закон України «Про дипломатичну службу». Указ Президента 

України «Про заходи щодо вдосконалення координаційної діяльності 

виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин» від 18 вересня 1996 р. Указ 

Президента України «Про Положення про дипломатичного радника 

центрального органу виконавчої влади» від 31 грудня 2005 року. Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство 

закордонних справ України» від 30 березня 2016 року №281. Консульський 

Статут України 1994 р. 

Тема 4. Встановлення дипломатичних відносин. Відкриття 

дипломатичних представництв і завершення дипломатичної місії. 

Міжнародно-правові підстави для встановлення дипломатичних 

відносин. Дипломатичні відносини де-факто та де-юре. Віденська конвенція 

про дипломатичні зносини 1961р. про порядок встановлення дипломатичних 

відносин між державами. Поняття "поновлення дипломатичних відносин". 

Політико-правові умови його реалізації. 

Правове оформлення домовленості про встановлення дипломатичних 

відносин і відкриття дипломатичних представництв. Обмін дипломатичними 

представництвами. 

Угода між державами про рівень дипломатичних представництв. Види 

дипломатичних представництв: посольства і місії (папські нунціатури та 

інтернунціатури тощо). 

Призначення глави дипломатичного представництва. Поняття 

«агреман»: процедура його отримання. Відмова в агремані та її юридичні 

наслідки. Постанова Верховної Ради України «Про порядок призначення глав 

представництв України в іноземних державах та при міжнародних 

організаціях» від 15 липня 1994р. 

Класи глав дипломатичних представництв, їх акредитація в державах 

перебування. Процедура акредитації послів, посланників і повірених у 

справах. 

Вірчі грамоти: протокольна технологія їх вручення главі держави 

перебування та правове значення цього акту. 
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Порядок призначення та вступу на посаду інших співробітників 

дипломатичного представництва. Особливості порядку призначення 

військових, військово-морських і військово-повітряних аташе. Постанова 

Верховної Ради України «Про відкриття дипломатичних і консульських 

представництв України» від 3 березня 1993р. 

Завершення дипломатичної місії. Порядок відзиву глав дипломатичних 

представництв. Відкличні грамоти. Право держави перебування оголошувати 

членів персоналу дипломатичного представництва «персоною нон 

грата». Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. про поняття 

«persona non grata». Інші випадки завершення місії. 

Тема 5. Структура і персонал дипломатичного представництва. 

Функції дипломатичних представництв і засоби їх виконання. 

Структурні частини і підрозділи посольств і місій. Внутрішня 

організація роботи дипломатичних представництв. Методи роботи 

дипломатичних представництв. Планування роботи дипломатичних 

представництв. Розпорядження Президента України «Про затвердження 

Положення про дипломатичне представництво України за кордоном» від 22 

жовтня 1992 р. 

Укомплектування персоналом дипломатичного представництва. 

Проблема чисельності дипломатичних представництв і міжнародно-правові 

шляхи її вирішення. Категоризація персоналу дипломатичних представництв: 

дипломатичний персонал, адміністративно-технічний та обслуговуючий 

персонал. Внутрішня охорона посольства: функціональні обов’язки та 

правовий статус. 

Глава дипломатичного представництва (посол, посланник, повірений у 

справах) – статус, функціональні обов'язки. Розподіл обов'язків серед решти 

членів дипломатичного персоналу посольства чи місії. Дипломатичні класи та 

ранги. Дипломатичні ранги, які вживаються в діяльності української 

дипломатичної служби. Правова процедура їх присвоєння. 

Поняття «дипломатичний корпус»: його тлумачення в широкому і 

вузькому значеннях. Члени родини дипломата. Дуаєн (старійшина, декан) 

дипломатичного корпусу. Порядок та умови призначення на цю посаду. 

Функції дуаєна. Проблема старшинства та її вирішення в сучасній 

дипломатичній практиці. 

Традиційні функції дипломатичних представництв: функція 

представництва, функція дипломатичного захисту, функція ведення 

переговорів, інформаційна функція. Функція заохочення дружніх відносин 

між акредитуючою державою та країною перебування в галузі політичних, 

економічних, культурних, спортивних тощо зв'язків. Консульська функція 

дипломатичного представництва. Ускладнення та розширення завдань 

дипломатичних представництв у сучасній дипломатичній практиці. Функції 

дипломатичного представництва України згідно з «Положенням про 

дипломатичне представництво України за кордоном» від 22 жовтня 1992 р. 
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Міжнародно-правові принципи здійснення функцій дипломатичними 

представництвами: невтручання у внутрішні справи, повага та дотримання 

законів, звичаїв і традицій держави перебування. 

Особливі випадки виконання дипломатичних функцій: виконання 

главою дипломатичного представництва акредитуючої держави своїх функцій 

у двох чи більше країнах за сумісництвом; виконання дипломатичних функцій 

від імені та в інтересах двох чи більше держав тощо. 

Засоби виконання дипломатичних функцій. Приміщення для 

дипломатичного представництва. Розпорядження Президента України «Про 

охорону дипломатичних і консульських представництв іноземних держав в 

Україні» від 21 жовтня 1992 р. Право на вільні зносини з державою, що 

акредитує: звичайний поштово-телеграфний зв’язок, шифровані депеші, 

електронна пошта, дипломатична пошта, командирська пошта тощо. 

Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961р. про використання 

радіозв’язку. Свобода пересування співробітників представництва по 

території країни перебування та можливі мотиви її обмеження. 

Порядок зносин дипломатичного представництва з установами і 

посадовими особами країни перебування. Постанова Кабінету Міністрів 

України про затвердження „Положення про порядок розміщення 

дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, 

представництв міжнародних організацій в Україні” від 27 лютого 1995 р. 

Тема 6. Дипломатичні привілеї та імунітети. 

Походження інституту «дипломатичних привілеїв та імунітетів». 

Міжнародно-правова база дипломатичних привілеїв та імунітетів. Перелік 

основних дипломатичних привілеїв та імунітетів. Принцип взаємності як 

підстава для надання більших, ніж передбачається міжнародним правом, 

привілеїв та імунітетів. 

Початок і завершення дії привілеїв та імунітетів: права та обов’язки 

держави, яка акредитує дипломатичне представництво та держави 

перебування дипломатичного представництва. Відмова від привілеїв та 

імунітету: умови та наслідки. 

Види дипломатичних привілеїв та імунітетів. Привілеї та імунітети 

посольства (місії): недоторканність приміщення, архівів і документів; право 

користування прапором і гербом як символами акредитуючої держави; митні 

та податкові привілеї представництва тощо. 

Особисті привілеї та імунітети персоналу дипломатичного 

представництва: особиста недоторканність дипломатичного агента, його 

особистої резиденції, паперів, майна; імунітет від кримінальної, цивільної та 

адміністративної юрисдикції; митні й податкові пільги і вилучення. 

Коло осіб із числа персоналу дипломатичного представництва, які 

користуються привілеями та імунітетами дипломатичного характеру. 

Дипломатичні привілеї та імунітети адміністративно-технічного персоналу, 

обслуговуючого персоналу, внутрішньої охорони посольства. Привілеї та 

імунітети дипломатів, які акредитовані в третіх країнах. 
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Національні законодавства про привілеї та імунітети закордонних 

дипломатичних представництв. 

Тема 7. Специфічні галузі дипломатії. 

Військова дипломатія. Військове співробітництво між державами – 

важливий індикатор міждержавних стосунків. Інститут військового аташату. 

Історія його походження, еволюція та сучасний стан. Поняття консентману 

(consentment). Помічник військового аташе. Структура та склад військової 

місії. Завдання і методи її діяльності. Військова дипломатія у верхах. 

Дипломатичні привілеї та імунітети військових аташе. Протокольні заходи за 

участю військових аташе. 

Економічна дипломатія. Сутність поняття. Роль і функції економічного 

радника в структурі посольства. Завдання економізації зовнішньополітичної 

діяльності держави. Торговельні представництва як складова частина 

дипломатичних представництв. Особливості правового статусу торговельних 

представництв. Організація роботи торговельних представництв при 

відсутності дипломатичних представництв у практиці окремих держав: 

правовий статус і функції. Привілеї та імунітети персоналу торговельних 

представництв. Указ Президента України «Про торговельно-економічну місію 

у складі дипломатичного представництва України за кордоном» від 30 квітня 

1994 р. 

Дипломатія в культурній сфері, діяльність інших дипломатичних 

«спецагентів». Виникнення інституту «аташе з питань культури». Його зміст, 

функції та завдання. Діяльність інформаційних та культурних центрів за 

кордоном. Інша вузькогалузева дипломатія. Аташе по пресі. Аташе з питань 

праці. Аташе з питань освіти. Аташе з фінансових питань. Аташе з питань 

сільського господарства. Релігійна дипломатія. 

Тема 8. Техніка ведення дипломатичних переговорів 

Загальні правила і методи ведення дипломатичних переговорів. Пра- 

вильне обрання часу та місця проведення переговорів. Неформальна бесіда. 

Умови та мета такої бесіди. Розмова «тет-а-тет». Розмова «off the record». 

Ведення офіційних переговорів. Протокольне забезпечення офіційних 

переговорів. Значення компромісу при проведенні переговорів і його 

допустимі межі. Поняття «таємних переговорів». Передумови та 

обґрунтованість їх проведення. 

Тиск, погрози, шантаж, підвищення тону, образи, переривання 

переговорів, ультиматум. 

Мирне врегулювання спорів. Міжнародно-правовий механізм мирного 

врегулювання спорів та його дипломатичне забезпечення. Переговори і 

консультації. Добрі послуги. Розслідування, Посередництво. Примирення. 

Арбітраж. Міжнародні договори. Висвітлення в пресі. Делегації, державні 

візити. Лист-подяка за гостинність та співробітництво. 

Тема 9. Консульські відносини. Функції консульських установ і 

засоби їх виконання. 
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Історія становлення консульського інституту. Створення, розвиток та 

етапи формування консульської служби України. Консульський Статут 

України від 2 квітня 1994 року. Міжнародно-правова база встановлення та 

здійснення консульських відносин. Питання визнання держави та 

встановлення консульських відносин. 

Дипломатичні та консульські відносини: спільне та особливе. Основні 

умови та принципи встановлення консульських відносин та відкриття 

консульських представництв. Правове оформлення домовленості про 

встановлення консульських відносин. 

Поняття «консульська установа» та «консул». Класи консульських 

установ та найменування глав консульських представництв. Штатні та 

позаштатні (почесні) консули. Консульський корпус і проблема старшинства. 

Призначення глави консульської установи. Консульський патент та 

екзекватура: їх сутність і значення Порядок призначення і вступу на посаду 

консульських посадових осіб і співробітників консульства. Структура і 

персонал консульських представництв. Категорії персоналу. Внутрішня 

організація та методи роботи консульського представництва. 

Завершення консульської місії. Порядок відзиву глав консульських 

представництв. Анулювання екзекватури. Право держави перебування 

оголошувати консульську посадову особу «persona non grata». Інші випадки 

завершення консульської місії. 

Основні напрями діяльності консульських установ: інформаційна, 

консультативна, юридична. Головні консульські функції: паспортно-візова 

робота; функції з питань обліку та реєстрації актів громадянського стану; 

функції легалізації та засвідчення; функція надання допомоги громадянам 

акредитуючої держави. Додаткові консульські функції. Випадки виконання 

консульськими установами дипломатичних функцій. 

Обов’язки консульств, консульських посадових осіб і співробітників 

консульств по відношенню до держави перебування. Консульський округ. 

Засоби виконання консульських функцій. Право на вільні зносини з 

державою, яку представляє консульська установа (кодовані чи шифровані 

депеші, поняття «консульська валіза»). Свобода пересування консульських 

посадових осіб по території консульського округу та її обмеження. 

Історія виникнення та формування інституту консульських привілеїв та 

імунітетів. Спільне та відмінне в правовому положенні дипломатів і консулів 

з точки зору привілеїв та імунітетів. 

Початок і звершення дії консульських привілеїв та імунітетів: права та 

обов’язки держави, яку представляють держави перебування. 

Основні види привілеїв та імунітетів у сучасній консульській практиці. 

Привілеї та імунітети консульства як закордонного органу зовнішніх зносин 

держави. Особисті привілеї та імунітети консульських посадових осіб. 

Коло осіб, які мають право користуватися консульськими привілеями та 

імунітетами. Умови та підстави для розповсюдження на консульських 

посадових осіб дипломатичних привілеїв і імунітетів. 
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Двосторонні договори як основа правового регулювання консульських 

відносин між державами. Віденська конвенція про консульські зносини 1963р. 

та Консульський Статут України від 2 квітня 1994р. про консульські привілеї 

та імунітети. 

Тема 10. Спеціальні місії як форма дипломатії. 

Поняття спеціальних місій як одного із суттєвих важелів дипломатичної 

практики. Історія зародження й розвитку інституту спеціальних місій. 

Особливості та переваги форми дипломатії, що не потребує наявності 

дипломатичних чи консульських відносин та взаємовизнання між державами. 

Зростання ролі та значення спеціальних місій на сучасному етапі. 

Віденська конвенція про спеціальні місії від 4 грудня 1969 р. – міжнародно- 

правова основа сучасної дипломатії спеціальних місій. 

Класифікація спеціальних місій. Основні види дипломатії спеціальних 

місій: спеціальні місії з функціями політичного, церемоніального, 

економічного, технічного характеру. Секретні спеціальні місії. Характерні 

риси дипломатії спеціальних місій: їх обмежений характер у часі; конкретно- 

цільовий зміст завдань, що покладаються на спеціальні місії. 

Угода між державами як підстава для направлення та прийому 

спеціальної місії, способи досягнення домовленості. Порядок призначення 

глави і членів персоналу спеціальної місії. Склад спеціальної місії, її повно- 

важення, функції та засоби виконання. Завершення роботи спеціальної місії. 

Привілеї та імунітети спеціальних місій; їх визначення в національному 

законодавстві. 

Окремі види та об’єми привілеїв та імунітетів спеціальних місій як 

органів зовнішніх зносин держав та особисто членів персоналу спеціальних 

місій. Визначення кола осіб, які користуються привілеями та імунітетами 

спеціальних місій. 

Тема 11. Форми багатосторонньої дипломатії 

Визначення поняття «міжнародна (міжурядова) організація». 

Класифікація сучасних міжнародних організацій. Зародження інституту 

постійних представництв при міжнародних організаціях. Основні функції 

постійного представництва при міжнародній організації. Віденська конвенція 

про представництво держав в їхніх відносинах з міжнародними організаціями 

універсального характеру від 14 березня 1975р. – міжнародно-правова основа 

діяльності постійних представництв при міжнародних організаціях. Головна 

відмінність між посольством і постійним представництвом при міжнародній 

організації. Процедура видачі повноважень главі постійного представництва. 

Обов’язки держави перебування міжнародної організації до постійних 

представництв при міжнародних організаціях. Привілеї та імунітети постійних 

представництв при міжнародних організаціях. 

Делегації, які направляються для участі в роботі сесії міжнародних 

організацій та їх органів – як тимчасові закордонні органи зовнішніх зносин 

держави. Види таких делегацій: делегації держав-членів, які беруть участь у 

роботі органів з правом голосу; делегації, які беруть участь в дискусіях без 
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права голосу; делегації, які запрошуються для викладу своїх позицій без участі 

в обговоренні. 

Направлення делегацій, правова основа їх діяльності. Склад делегацій, 

категорії та чисельність їх персоналу. Повноваження делегацій, їх об'єми, 

порядок надання та реалізації. Призначення глав і членів делегацій. Завдання 

делегацій і засоби їх виконання (приміщення делегацій, свобода зносин, 

свобода пересування членів делегацій). Питання про делегації спостерігачів в 

органах міжнародних організацій. Поняття і види міжнародних конференцій, 

нарад, конгресів, симпозіумів тощо, їх роль, місце та значення в сучасній 

міжнародній, зокрема, дипломатичній практиці. 

Порядок скликання міжнародних конференцій. Визначення кола 

держав-учасниць міжнародних нарад і конференцій, правові аспекти їх участі. 

Перелік питань для обговорення. Порядок відкриття конференції. Прийняття 

регламенту. Питання про голову конференції. Інститут співголів. Секретаріат 

конференції та інші її органи. 

Організаційні форми роботи міжнародних конференцій і нарад. 

Пленарні засіданні та робота комітетів. Відкриті та закриті засідання. Порядок 

проведення дебатів. Мова міжнародних конференцій та нарад. Офіційна та 

робоча мови. Голосування: принципи та види. Сучасні форми прийняття 

рішень на міжнародних конференціях (правило консенсусу). 

Тема 12. Питання дипломатичної практики в роботі міжнародних 

організацій, конференцій і нарад. 

Тема 13. Методи і засоби дипломатичної комунікації 

Головні принципи та правила усного дипломатичного спілкування. 

Культура мови. Вміння логічно викладати думку. Здатність слухати 

співрозмовника та переконувати його в раціональності ваших поглядів. 

Нюанси усного дипломатичного спілкування. Значення акценту. Телефонна 

розмова. 

Поняття і зміст письмових актів дипломатії. Порядок їх складання, 

оформлення та відправки. Мова дипломатичних документів. Протокольні 

формули. Категорії дипломатичних документів. 

Дипломатична кореспонденція як базова форма дипломатії, її сутність та 

значення. Основні види документів дипломатичної кореспонденції. 

Особистий лист. Офіційний лист. Вербальна нота. Циркулярна нота. Спільна 

(колективна) нота. Вимоги до складання вербальної ноти. Меморандум. 

Пам’ятна записка. «Non paper» (неіснуючий папір). 

Інші види дипломатичної документації. Послання глав держав. Заяви від 

органів законодавчої влади з питань міжнародного життя. Заяви від МЗС. 

Заяви і виступи представників держав на міжнародних нарадах, конференціях 

і в міжнародних організаціях. Телеграми. Заяви для преси. Брифінги в МЗС. 

МЗС та зв’язки з громадськістю. 

Тема 14. Питання дипломатичного протоколу 

Історія започаткування та формування інституту дипломатичного 

протоколу. Принципи протокольної практики. Організація протокольних 
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заходів. Зв’язок і підпорядкування протокольних заходів цілям зовнішньої 

політики і стану політичних взаємовідносин між державами. Принципи 

рівності та неприпустимість дискримінації дипломатичних агентів 

закордонних держав у країні перебування. 

Основні положення дипломатичного церемоніалу та етикету. Зустрічі і 

проводи глав держав, урядів, глав парламентів, міністрів закордонних справ, 

надзвичайних і повноважних послів тощо. Почесна варта. Етикет прапорів. 

Салют і гімни. Види візитів (державний, офіційний, робочий, візит проїздом, 

неофіційний, візит у статусі гостя глави держави). Поїздка по країні, її 

протокольне забезпечення. 

Дипломатичні прийоми. Форма одягу. Правила старшинства. 

Державний протокол в Україні: традиції, досвід, сучасний стан. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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1 Відвідування лекцій 1 4 4 3 3 3 3 4 4 

2 
Відвідування 

семінарських занять 
1 3 3 

3 3 4 4 4 4 

3 
Відвідування 
практичних занять 

1 
        

4 
Робота на 
практичному занятті 

10         

5 
Робота на 
семінарському занятті 

10 3 30 
3 30 4 40 4 40 

6 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 
1 5 1 5 1 5 

7 
Виконання модульної 
роботи 

25 1 25 
1 25 1 25 1 25 

 Разом   67  66  77  78 

 Максимальна кількість 
балів: 

288 

 Розрахунок 
коефіцієнта: 

288:60 = 4,8 

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Питання, що виносяться на самостійне опрацювання 

Державне керівництво сфери зовнішніх зносин, механізми прийняття 

зовнішньополітичних рішень. 
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Міністерство закордонних справ: функції та організація. 

Дипломатичне представництво: види, статус та організація. 

Базові напрями діяльності дипломатичних представництв та 

підтримання контактів. 

Синергія діяльності Центру і дипломатичних представництв із розвитку 

торгово-економічних зв’язків. 

Дипломатичне представництво: принципи інформаційно-аналітичної 

роботи ( робота з документами). 

Діяльність дипломатичного представництва в міжнародних організаціях 

(права і обов’язки). 

Підготовка та забезпечення дипломатичним представництвом візитів 

вищих посадових осіб та організація прийомів. 

Культура і принципи діяльності співробітника дипломатичного 

представництва. 

 

Завдання: 

1. Започаткувати тематичний словник термінів. 

2. Провести порівняльний аналіз на вибір двох дипломатичних 

представництв. 

3. Навести приклад з історії діяльності диппредставництв. 

4. Охарактеризувати державне керівництво сфери зовнішніх зносин, 

механізми прийняття зовнішньополітичних рішень. 

9. Прокоментувати поняття і головну мету дипломатичних привілеїв та 

імунітетів. 

5. Опишіть класи глав дипломатичних представництв: форми 

поширення на них дипломатичного старшинства 

6. Наведіть приклади різних форм категоризації персоналу 

дипломатичних представництв: у чому різниця поширення на них 

дипломатичних привілеїв і імунітетів? 

7. Поясніть який дипломатичний імунітет можна вважати найбільш 

важливим. Обґрунтуйте. 

 

Критерії оцінювання 
Бал Критерій 

5 студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну 

роботу, застосування для оформлення результатів самостійної роботи не 

тільки рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; 

чітке володіння понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати 

їх для виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. 

Оформлення результатів самостійної роботи повинно бути логічним та 

послідовним. 

4 студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений 

на самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, 

усвідомлене застосування знань для розв'язання практичних задач; за 

умови виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки  "5 балів", при 
наявності  незначних   помилок   або   не   зовсім   повних   висновків за 
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 одержаними результатами. Оформлення виконаного завдання з 
самостійної роботи має бути послідовним. 

3 студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не 

досконало володіє основними поняттями та положеннями навчальної 

дисципліни, невпевнено орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, непереконливо відповідає, додаткові 

питання викликають невпевненість або відсутність знань. 

1-2 студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для 

самостійного опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової 

дисципліни, не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій 
літературі, відсутнє наукове або логічне мислення. 

 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії 

оцінювання 

Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в письмовому 

вигляді з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань 

студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу 

змістового модуля. 

Критерії оцінювання 

 

Бал Критерії 

24-25 Студент вирішив всі завдання абсолютно вірно і повно  дав 

відповіді на питання як  теоретичного,  так  і  практичного 

характеру. Логічно і послідовно аргументував і виклав свою 
точку зору. 

20-23 Студент вирішив завдання з 1 помилкою, відповідь на питання 
містить повне розгорнуте, правильне та обґрунтоване викладення 

матеріалу,  допущено  2-3 помилки при вирішенні практичних 

завдань. 

15-19 Студент правильно і повно вирішив більшість, але  не всі 

завдання,  відповідь  на запитання  є не  повністю 
аргументованою;допускає незначні неточності 

10-14 Студент правильно  вирішив  половину завдань;  думка  викладена 

з порушенням логіки подання матеріалу. Студент правильно 

вирішив ситуацію, проте не зовсім слушно аргументує її, або 

враховує не всі, а деякі умови ситуації. Вирішує декілька завдань 

поверхнево. 

5-9 Студент вирішив трохи менше половини завдань; може дати 

визначення юридичного  поняття.  Відповідь на запитання дає 
неповно і поверхнево. 

0-4 Студент не вирішив більшість завдань або вирішив неправильно; 

відповіді на питання є неповними; неправильно обґрунтовує своє 

рішення. 
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6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання 

Семестровий контроль знань студентів у формі екзамену з дисципліни 

«Основи дипломатії та дипломатичної служби» здійснюється після 

завершення      вивчення      навчального      матеріалу      змістових   модулів: 

«Дипломатичний протокол та етикет» та «Дипломатична та консульська 

служба». 

Оцінювання знань студенів з урахуванням вимог Болонської декларації 

здійснюється за 100-бальною шкалою. Завдання поточного контролю (усні 

відповіді, наукові доповіді, реферати, доповнення, участь у дискусіях, 

підготовка до семінарських занять, відвідування та робота на практичних 

заняттях, виконані завдання для самостійної роботи, поточного модульного 

контролю) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. 

Виконання всіх видів робіт є обов'язковим для студента. Студент не 

допускається до екзамену, якщо за результатами поточного контролю набирає 

менше 34 балів. 

Студенти, які набрали менше ніж 35 балів, до складання екзамену не 

допускаються. На екзамені студент може набрати максимально 40 балів, які 

плюсуються до кількості балів за роботу протягом семестру і визначають його 

сумарну оцінку згідно шкали оцінювання. 

 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю 

1. Групи дипломатичних привілеїв та імунітетів і які міри вони включають. 

2. Нормативно-правовий документ, який визначає основні функції 

дипломатичних представництв і що до них входить. 

3. Класи глав дипломатичних представництв: форми поширення на них 

дипломатичного старшинства. 

4. Типи консульських установ, їх базові функції та відмінності. 

5. Категоризація персоналу дипломатичних представництв, відмінності 

поширення на них дипломатичних привілеїв та імунітетів. 

6. Повноваження глави диппредставництва в країні перебування і при 

міжнародній організації. 

7. Традиційні функції дипломатичних представництв та їх розвиток у 

сучасній дипломатичній практиці. 

8. Міжнародно-правові підстави і процес встановлення дипломатичних 

відносин. 

9. Принцип визначення та протокольні функції дуаєна дипломатичного 

корпусу. 

10. Форми протокольної діяльності дипломатичних представництв. 

Характерні обов’язки персоналу. 

11. Поняття «дипломатичного корпусу», функції дуаєна дип/корпусу. 
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6.6. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 90-100 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 
Достатньо 

69-74 
60-68 

Незадовільно 0-59 

 
 

7. Навчально-методична карта дисципліни 

Разом: 120 год., із них: лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год., модульний 

контроль – 8 год., самостійна робота – 51 год., семестровий контроль – 5 год. 
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Поточний 

контроль 

(вид, бали) 

    МК 

25 

б. 

   МК 

25 

б. 

   МК 

25 
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   МК 

25 

б. 

 
Самостійна 

робота 

    5    5    5    5 

Загалом 288 

 
 

8. Рекомендовані джерела та література 

Документальні джерела 

1. Венская конвенция о представительстве государств в их отношениях 

с международными организациями универсального характера 1975 г. / 

Международное публичное право: Сборник документов. – М., 1996. – Т. 1. – 

С. 300-321. 

2. Венская конвенция о специальных миссиях 1969 г. / Международное 

публичное право: Сборник документов. – М., 1996. – Т. 1. – С. 209-229. 

3. Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 року. – К.: 

Видавництво «Право», 1995. 
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4. Віденська конвенція про консульські зносини 1963 року. – К.: 

Видавництво «Право», 1995. 

5. Закон України «Про дипломатичну службу» від 07 червня 2018 р. // 

Верховна Рада України. Офіційний веб - портал - 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19#Text 

6. Закон України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики 

України» від 1 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 

40. – Ст.527. 

7. Конституція України // Верховна Рада України – 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

8. Постанова Верховної Ради України «Про відкриття дипломатичних 

або консульських представництв України» від 3 березня 1993 р. з наступними 

змінами // Там само – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3037-12 

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

дипломатичної служби» від 19 вересня 2012 р. // Урядовий портал - 

http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd 

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу» від 16 

листопада 2002 р. з наступними змінами // Верховна Рада України - 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1754-2002-%D0%BF 

11. Розпорядження Президента України «Про затвердження Положення 

про дипломатичне представництво України за кордоном» від 22 жовтня 1992 

р. // Там само – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/166/92-%D1%80%D0%BF 

12. Указ Президента України «Про Державний Протокол та Церемоніал 

України» від 22 серпня 2002 р. з наступними змінами // Там само - 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/746/2002 

13. Указ Президента України «Про заходи щодо вдосконалення 

координаційної діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин» 

від 18 вересня 1996 р. з наступними змінами // Тамсамо - 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/841/96 

14. Указ Президента України «Про перелік посад, приписаних до 

дипломатичних рангів України» від 26 березня 2002 р. з наступними змінами 

// Верховна Рада України – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/301/2002 

15. Указ Президента України «Про Положення про дипломатичні 

представництва та консульські установи іноземних держав в Україні» від 10 

червня 1993 р. // Там само –http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198/93 

16. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство 

закордонних справ України» від 30 березня 2016 р. // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/281-2016-%D0%BF#Text  

Базова 

1. Авилов В.И. Официальные контакты дипломатов. – М., 1977. 

2. Алексеев И.С. Искусство дипломатии: не победить, а убедить. – 4- 

е изд. – М., 2013. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19#Text
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3037-12
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd
http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1754-2002-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1754-2002-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/166/92-%D1%80%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/746/2002
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/746/2002
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/841/96
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/841/96
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/301/2002
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/198/93


21 
 

3. Бабенко В.Н. Язык и стиль дипломатических документов: Учеб. 

пособие. – М., 1999. 

4. Білоусов М.М. Вербальний менеджмент у дипломатії // Науковий 

вісник Дипломатичної академії України. – К., 2001. – Вип. 5. – С. 34-43. 

5. Блищенко И.П. Дипломатическое право. – М., 1990. 

6. Богучарский Е.М. Этнокультура и дипломатия: Учеб пособие. – 

М., 2011. 

7. Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России. – 3-е изд., 

доп. - М., 2007. 

8. Вергун В.А. Економічна липломатія: Навч. посібник. – К., 2009. 

9. Всеобщая история дипломатии. – М., 2009. 

10. Вуд Дж., Серре Ж. Дипломатический протокол и церемониал. 

Принципы, процедуры и практика / Пер. с англ. – М., 1976. 

11. Грищенко К. Незалежна Україна: 20 років на світовій арені // 

Україна дипломатична: Науковий щорічник. – К., 2011. – Вип. ХІІ. – С. 11-21. 

12. Гулиев А.Д., Ивашов М.Ф. Роль дипломатии в условиях 

глобализации // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2012. 

– Вип. 18. - С. 90-96. 

13. Гуменюк Б. Національна дипломатія сучасної доби: нові виклики 

і завдання // Україна дипломатична: Науковий щорічник. – К., 2011. – Вип. ХІІ. 

– С. 472-491. 

14. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби: 

Навч. посібник. – К., 2004. 

15. Гуцал А.Ф. Аналітична діяльність. Принципи підготовки 

інформаційно – аналітичних матеріалів. – К., 1997. 

16. Дайнеко В.В., Васильєв С.В., Грищенко М.Б. Англійська мова в 

дипломатичному листуванні. – К., 2009. 

17. Демидов В.В. Информационно – аналитическая работа в 

международных отношениях: Учеб. пособие. – Новосибирск, 2004. 

18. Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их 

персонала: Учеб. пособие. – М., 2010. 

19. Дипломатическая   служба:   Учеб.   пособие /  под ред. А. В. 

Торкунова. – М., 2002. 

20. Дипломатическое и консульское право. Учебное пособие 

/ Мещериков В.А., Павельева Э.А., Пайтян Р.Х., Сидорова Т.Ю., 

Терешкова В.В. - М., 2014. 

21. Дипломатия иностранных государств: Учеб. пособие / под ред. 

Т.В. Зоновой. – М., 2004. 

22. Дипломатія сучасної України: Енциклопедичний довідник. – К., 

1997. 

23. Дубинин Ю.В. Мастерство переговоров: Учебник. – Изд. 4-е, доп. 

– М., 2012. 

24. Дубинин Ю.В. Французская дипломатия // Франция в поисках 

новых путей. – М., 2007. – С.583-603. 
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25. Зленко А.М. Дипломатія і політика України в процесі динамічних 

геополітичних змін. – Харків, 2003. 

26. Зленко А.М. Зовнішньополітична стратегія і дипломатія України. 

– К., 2009. 

27. Зонова Т.В. Дипломатия: Модели, формы, методы. – М., 2013. 

28. Ільницький А.В. Дипломатичний захист: захист прав держави чи 

прав особи? // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – К., 2003. – 

Вип. 8. – С. 118-127. 

29. Камбон Ж. Дипломат / Пер с франц. – М., 1997. 

30. Каррон де ла Каррьер Г. Экономическая дипломатия. Дипломатия 

и рынок / Пер. с франц. – М., 2003. 

31. Квасов О.К. Государственные визиты на высшем уровне. – М., 

1998.  

32. Ковалев А. Азбука дипломатии. – М., 1993. 

33. Ковалев А. Привилегии и иммунитеты в современном 

международном праве. – М., 1986. 

34. Кочубей Ю.М. Імідж дипломата – імідж країни // Науковий вісник 
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