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Викладання нормативної дисципліни «Функціональні компетенції
дипломатичного та консульського корпусу» для підготовки магістрів зі
спеціальності 293 «Міжнародне право» на юридичному факультеті ЧНУ імені
Юрія Федьковича зумовлене новітніми викликами, з якими зіткнулась сучасна
дипломатія в умовах кардинальних змін у зовнішній політиці держав та
зростання кількості міжнародних конфліктів. Міжнародна практика свідчить,
що на сьогодні найефективніший формат їх вирішення лежить в площині
реалізації дипломатичним та консульським корпусом своїх функцій.
Розширилась географія розташування консульських установ, збільшилась
кількість почесних консулів, невпинно зростає чисельність двосторонніх
консульських конвенцій. Сучасні масштаби трудової міграції українців за
кордон виводять на новий рівень питання представництва та захисту інтересів
громадян України в межах функціональних компетенцій консульського
корпусу.
Мета даної навчальної дисципліни полягає в тому, щоб:
а)
дати магістрам знання та розуміння: правової природи понять
«дипломатична функція» та «консульська функція»; особливостей здійснення
функціональних
компетенцій
дипломатичного
корпусу
під
час
представництва акредитуючої держави у державі перебування; функції
дипломатичного захисту; правової характеристики дипломатичних
переговорів; специфіки здійснення інформаційної функції; способів та методів
здійснення функції заохочення дружніх відносин між акредитуючою
державою і державою перебування; функціональних компетенцій
консульського корпусу;
б)
виробити у магістрів когнітивні вміння: застосовуючи
теоретичні знання виявляти в діях дипломатів та консулів правомірне
співвідношення інтересів акредитуючої держави та держави знаходження; в
межах теоретичних знань такої дипломатичної функції як представництво
інтересів третьої держави здійснювати аналіз представництва з боку США та
ЄС інтересів України в міжнародному спілкуванні з питань територіальної
цілісності, конфлікту на Сході України та енергетичної безпеки, а також
представництва Польщі та країн Прибалтики інтересів України в рамках ЄС;
в) прищепити магістрам практичні навички: аналізувати конфліктні
прецеденти шпигунства з боку дипломатів під час здійснення ними
інформаційної функції та розпізнавати наявність чи відсутність порушення
норм міжнародного права в інших спірних прикладах дипломатичної

практики; застосовувати знання способів та методів захисту прав та інтересів
громадян України на території зарубіжних країн; використовувати знання про
порядок здійснення консулами адміністративно-правових повноважень
стосовно видачі паспортів, віз та інших документів в майбутній юридичній
практиці.
Оволодіння вищезазначеним арсеналом знань і розумінь, когнітивних
умінь і практичних навичок належить до атрибутів будь-якого правника
європейського типу.

