
 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

«ДИПЛОМАТИЧНЕ ТА КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО» 

 

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні  

комунікації та регіональні студії» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

У рамках дисципліни розглядається специфіка розвитку 

зовнішньополітичних відомств, а також завдання та  функції, які 

вони мають виконувати в сфері зовнішніх зносин (особливо 

закордонних) в умовах глобалізації. Висвітлено сучасні напрямки, 

способи та правила діяльності дипломатичних представництв, 

засновані на загальновизнаних дипломатичних традиціях та 

нормах міжнародного права. Особливу увагу приділено питанням, 

пов’язаним з виходом на міжнародну арену та активною участю в 

міжнародній діяльності української та азербайджанської 

дипломатії, а також питанню координуючої ролі міністерств цих 

держав, відповідальних за здійснення національної зовнішньої 

політики зазначених країн.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Пріоритетне значення у зовнішній політиці належить фактору 

багатосторонності зовнішніх зносин в наші дні. Оскільки 

ефективно протистояти виникаючим сучасним загрозам і викликам 

можливо лише на конструктивній інтегративній основі.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- демонструвати глибокі знання теорії права та міжнародного 

права, галузей міжнародного публічного права (гуманітарного, 

екологічного, кримінального, прав людини, транспортного, 

права Ради Європи та ін.), а також міжнародного приватного та 

торговельного права, права Світової організації торгівлі та 

Європейського Союзу, а також галузей національного права 

України що є основою діяльності органів міжнародних відносин, 

публічного управління, правоохорони, правозахисту та судових 

органів; 

- пояснювати теоретичні та практичні аспекти імплементації, 
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реалізації та виконання норм міжнародного права, рішень 

міжнародних судових та конвенційних органів, рішень 

національних судів та інших юрисдикційних органів України та 

іноземних держав; 

- розробляти проекти нормативно-правових актів з питань 

виконання вимог міжнародного публічного права, права 

Світової організації торгівлі та Європейського Союзу, 

обґрунтовувати доцільність їх затвердження компетентним 

органом; 

- демонструвати глибоке професійне знання змісту 

імперативних норм та принципів міжнародного права, засад 

сучасного українського конституціоналізму, реформування 

держави та європейської інтеграції, відповідних міжнародно-

правових стандартів; 

- відстоювати принцип верховенства права, пріоритетності 

міжнародних правових стандартів, насамперед у сфері прав 

людини, зокрема при здійсненні владних, контрольно-

наглядових, правозахисних та правоохоронних функцій; 

- практикувати консультаційну діяльність, комбінувати знання 

у різних галузях міжнародного та національного права та 

проводити їх в національну публічно-правову практику та 

дослідницьку діяльність. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

- Розуміння та власне осмислення основних світоглядних 

концепцій і принципів, предметної галузі, професії; базових 

категорій, юридичних понять; 

- Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу; 

- Знання та розуміння предметної області своєї професії; 

- Здатність брати участь у розробці нормативно-правових актів 

відповідно до вимог та стандартів міжнародного права; 

- Здатність забезпечувати врахування вимог та стандартів 

міжнародного права, дотримання принципу верховенства права 

суб’єктами права; 

- Вміння реалізовувати норми міжнародного права та 

національних нормативних актів у професійній діяльності, 

правильно застосовувати стандарти міжнародного права ; 

- Вміння кваліфіковано та результативно застосовувати 

міжнародні правові механізми задля захисту прав людини, 

інтересів юридичної особи, суспільства, держави. 

Навчальна логістика Основною метою викладання навчальної дисципліни є поглиблене 

вивчення правового регулювання дипломатичної, консульської і 

інших сфер зовнішніх зносин держав, які складають, у сукупності, 

право зовнішніх зносин як одну з провідних галузей загального 

міжнародного права. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання: методи тренінгу і дискусія, ситуативні 

завдання і  практичні кейси, робота в малих групах, творчі та 



аналітичні завдання.   

Форми навчання: денна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Порівняльне кримінальне право і процес» 

базується на знаннях таких дисциплін, як «Історія держави і права 

зарубіжних країн», «Теорія держави і права», «Конституційне 

право зарубіжних країн», «Правничі системи сучасності». 

Пореквізити Є основою для вивчення дисципліни «Міжнародне кримінальне 

право», «Право міжнародної безпеки та міжнародно-правова 

відповідальність». 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Аваков М. М. Венская конференция по консульским сношениям 

/ М. М. Аваков, Ю. Д. Ильин // Советский ежегодник 

международного права. – М., 1965. – С. 272.  

2. Блищенко И.П., Дурденевский В.Н. Дипломатичес-кое и 

консульское право. – М., 1962.  

3. Броунли Я. Международное право. кн. первая / Я. Броунли. – М. 

: Прогресс. – 1977.  

4. Ганюшкин В.В. Дипломатическое право международных 

организаций. – М., 1972.  

5. Действующее международное право : в 3 т. – М., 1996.  

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

персонала / Ю. Г. Демин. – М. : Междунар. отношения, 1995.  

7. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України 

від 1 липня 2010 р.: [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:www.rada.gov.ua.  

8. Попов В.И. Современная дипломатия. – М., 2003.  

9.Зленко А.М. Дипломатія і політика / А.М. Зленко. – Харків : 

Фоліо, 2004. – 555 с.  

10. Конституція України від 28 червня 1996 р. – К., 2010. – 48 с.  

11. Международное право : учебник / отв. ред. В. И. Кузнецов. – 

Указ. изд. – С. 59.  

12. Международное право в документах: учеб. пособие / сост.: Н.Т. 

Блатова, Г.М. Мелков. – М., 2003.  

13. Право зовнішніх зносин: зб. документів / упоряд.: Ю. В. 

Алданов, І. М. Забара, В. І. Резніченко.– К. : Промені, 2003. – 784 с. 

14. Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право: 

Підручник. – К.: Знання, 2006.  

15. Самойленко В. В. Дипломатическая служба: учеб. пособие /  В. 

В. Самойленко. – М. : Норма: Инфра-М, 2010. – 320 с.  

16. Сандровский К. К. Право внешних сношений / К. К. 

Сан¬дровский. – К., 1986. – 328 с.   

17. Україна на міжнародній арені: збірник документів і матеріалів 

(1991 – 1995). – К., 1998. 18. Шинкаренко Т. І. Дипломатичний 

протокол та етикет : навч. посіб. / Т. І. Шинкаренко. – К. : Вид.-

полігр. центр «Київський університет», 2007. – 296 с.  

19. Маlсоlm N. Show Q.C. International law. – Fifth edition. – 



Cambreidge university press, 2003. – Р. 687. 

20. ГУЛІЄВ А.Д. Международно-правовой контекст внешних 

сношений в условиях глобализации: монография. – К.: Изд.-во 

Нац. авиац. ун-та «НАУ-друк», 2011. – 464 с. 

21. ГУЛІЄВ А.Д. Право зовнішніх зносин: підручник / Аріф 

Джаміль огли Гулієв. – К.: НАУ, 2012. – 488 с. 

22. ГУЛІЄВ А.Д.  Дипломатична та консульська служба: конспект 

лекцій / уклад. А. Д. Гулієв. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-

друк», 2011. – 80 с. 

23. ГУЛІЄВ А.Д.  Основи дипломатичного протоколу та етикету / 

Навчальний посібник  А. Д. Гулієв. пер. з англ. – Харков. : Вид-во 

Факт, 2017. – 160 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародного права та порівняльного 

правознавства, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра міжнародного права і порівняльного правознавства 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) 

     
ГУЛІЄВ АРІФ ДЖАМІЛЬ ОГЛИ  

Посада: професор кафедри міжнародного права та 

порівняльного правознавства ФМВ 

Науковий ступінь: доктор юридичних наук 

Вчене звання: професор,Заслужений працівник освіти 

України  

Профайл викладача: 
http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mppp/sklad/ 

Тел.: 406-77-89 

E-mail: kafedra.mp.nau@gmail.com 

Робоче місце: 7.315 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

http://fmv.nau.edu.ua/structure/department_ua/k_mppp/sklad/


Лінк на дисципліну  

 


