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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ДИПЛОМАТІЯ ТА 

ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА» 

 

Спеціальність: 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікацій та 

регіональні студії 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 
Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового переліку 
Семестр Осінній семестр 
Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
3 кредити / 90 годин 

Мова викладання українська 
Що буде вивчатися (предмет 

вивчення) 
Особливості та основні поняття дипломатії; характеристика та 

організація сучасної дипломатичної служби України та інших 

держав; міжнародні норми у сфері дипломатії 
Чому це цікаво/треба вивчати 

(мета) 
Розкриваються основні поняття дипломатії, особливості організації 

дипломатичної служби різних держав, міжнародно-правові норми 

забезпечення дипломатичної діяльності  
Чому можна навчитися 

(результати навчання) 
Визначати основні категорії та поняття дипломатичної і 

консульської служби, їх принципи та методи; навчитися враховувати 

міжнародні та національні особливості в організації дипломатичної 

та консульської діяльності; розрізняти основні документи 

дипломатичного представництва; здійснювати аналіз напрямів 

діяльності дипломатичних місій 
Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність демонструвати розуміння основних понять та категорій 

дипломатії; функціонування дипломатичної та консульської служби 

України та інших держав; особливості визнання держави та 

встановлення дипломатичних відносин; специфіку функціонування 

державних органів зовнішніх зносин, посольств, консульств та 

спеціальних місій; дипломатичного протоколу як складової частини 

дипломатії 
Міжнародні аналітичні та 

експертні центри 
Зміст дисципліни: Тема 1. Поняття дипломатії, її характерні 

особливості.                Тема 2. Визнання держави та встановлення 

дипломатичних відносин. Тема 3. Державні органи зовнішніх 

зносин. Тема 4. Структура і персонал дипломатичного 

представництва. Тема 5. Основні документи дипломатичного 

представництва. Тема 6. Дипломатичні привілеї та імунітети. Тема 7. 

Виникнення та розвиток інституту консула. Тема 8. Спеціальні  місії 

як форма дипломатії. Тема 9. Переговори як інструмент 

дипломатичної діяльності.                 Тема 10. Дипломатичний 

протокол та протокольна служба. 

Види занять: лекції, семінарські заняття,самостійна робота 

Методи навчання: лекція зі зворотнім зв’язком – лекція-дискусія, 

метод проектів  
Форми навчання: денна  

Пререквізити «Історія міжнародних відносин», «Теорія міжнародних відносин», 

«Історія дипломатії» 
Пореквізити «Зовнішня політика України», «Основи світової політики» 
Інформаційне забезпечення з 

репозитарію та фонду НТБ НАУ 
 

Локація та матеріально-технічне 

забезпечення 
 



Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
Екзамен 

Кафедра Міжнародних відносин, інформації та регіональних студій 
Факультет Міжнародних відносин 
Викладач(і) ПІБ Маєвська Оксана Миколаївна 

 
Посада: старший викладач 

Вчений ступінь:   

Профайл викладача: 

Тел.: 093-248-35-53 

E-mail: mayevska_oxana@ukr.net 

Робоче місце: кафедра міжнародних відносин,  

інформації та регіональних студій 
Оригінальність навчальної 

дисципліни 
 

Лінк на дисципліну  
 


