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«Дипломатична практика спеціальних місій» належить до нормативних 
дисциплін освітньо-професійних програми фахової підготовки магістрів зі 
спеціальності 293 «Міжнародне право» на юридичному факультеті ЧНУ ім. 
Ю. Федьковича. У більшості правничих шкіл України вона ще не 
викладається. Однак, на даний час, завдяки гнучкості та мобільності 
спеціальні місії не лише доповнюють діяльність постійних дипломатичних 
представництв, але й іноді вдало заміщують їх. В умовах невизнання або 
відсутності дипломатичних чи консульських відносин та в періоди особливого 
загострення взаємовідносин між державами така форма дипломатії фактично 
стає найбільш ефективним та єдиним можливим засобом підтримки контактів 
між державами. 

Мета даної навчальної дисципліни полягає в тому, щоб: 
а) дати магістрам знання та розуміння: поняття спеціальних місій 

як одного із важелів дипломатичної практики; історії зародження та розвитку 
інституту спеціальних місій; особливостей та переваг форми дипломатії, що 
не потребує наявності дипломатичних чи консульських відносин та 
взаємовизнання між державами; зростання ролі та значення спеціальних місій 
на сучасному етапі; Віденської конвенції про спеціальні місії від 4 грудня 1969 
р. 

б) виробити у магістрів когнітивні вміння: оволодіти спеціальною 
дипломатичною термінологією і застосовувати набуті знання для оцінки 
перспектив розвитку діяльності спеціальних місій; визначати їх місце й роль у 
зовнішніх зносинах між державами та реальної перспективи їх застосування 
для встановлення взаємодії України зі світовим співтовариством; аналізувати 
характерні риси дипломатії спеціальних місій: їх обмежений характер в часі, 
конкретно-цільовий зміст завдань, що покладаються на спеціальні місії. 

в) прищепити магістрам практичні навички: публічного виступу; 
самостійної роботи з вивчення матеріалів навчальної дисципліни; вільного 
володіння понятійним апаратом; оперування термінологією під час виконання 
навчальних завдань та виступів на семінарах, конференціях; сприйняття та 

накопичення інформації про особливості діяльності спеціальних місій; 

оволодіння категорійно-понятійним апаратом дипломатичної практики 
спеціальних місій; вміння групувати, класифікувати та узагальнювати правові 
явища, що  пов’язані з правовим регулюванням відносин з питань 
дипломатичної діяльності спеціальних місій; практичного застосування 

набутих знань у самостійній практичній та науково-дослідній діяльності. 



Оволодіння вищезазначеним арсеналом знань і розумінь, когнітивних 
умінь і практичних навичок належить до атрибутів будь-якого правника 
європейського типу. 
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