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«Дипломатичне право»  включено до освітньо-професійної програми фахової 
підготовки магістрів зі спеціальності 293 «Міжнародне право» на юридичному 
факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Вивчення 
даної дисципліни надає можливостей студентам фахово розглядати події зовнішніх 
зносин, які відбуваються на міжнародній арені та, які мають безпосередній вплив на 
реалізацію зовнішньої політики України та розвиватиме здатність приймати рішення з 
різних актуальних питань міжнародного права мирними дипломатичними засобами. 

Мета даної навчальної дисципліни полягає в тому, щоб: 
а) дати магістрам знання та розуміння: поняття дипломатії, як головного 

інструменту реалізації зовнішньої політики держави; еволюції  розвитку 
зовнішньополітичних відомств, завдань і функцій, покладених на органи зовнішніх 
зносин в умовах глобалізації; міжнародно-правового регулювання діяльності 
дипломатичних представництв акредитуючої держави; процедур створення, діяльності й 
припинення органів зовнішніх зносин; питання дипломатичних функцій, способів та 
форм їх реалізації, зокрема шляхом переговорів,  представництва інтересів третьої країни 
та її громадян; дипломатичних привілеїв та імунітетів; правового статусу дипломата, 
спеціальних місій; форм прояву дипломатії при міжнародних організацій. 

б) виробити у магістрів когнітивні вміння: розпізнавати взаємодію  
дипломатичного  та міжнародного права, зокрема вміння аналізувати реалізацію 
зовнішньої політики держав, як узгодження волі різних суб’єктів міжнародного права, 
виражений відповідними конвенційними нормами; розрізняти межі та форми 
дипломатичної діяльності внутрідержавних та зарубіжних органів зовнішніх зносин;   
розкривати  поняття дипломатії  ad hoc, сутність дипломатичних місій акредитуючої 
держави та їх відмінність від спеціальних місій; виявляти тенденції розвитку 
конвенційної дипломатії; аналізувати діяльність постійних представництв держав при 
міжнародних організаціях; виявляти специфіку реалізації дипломатичних функцій,  
засобів їх забезпечення; розрізняти механізм взаємодії різних структурних одиниць 
органів зовнішніх зносин та їх значення для захисту національних інтересів держав; 
аналізувати привілеї та імунітети, які надаються представникам дипломатичних 
представництв та їх функціональний характер, а також їх співвідношення з привілеями 
та імунітетами консульських установ та спеціальних місій. 

в) прищепити магістрам практичні навички: володіння мистецтвом ведення  
переговорів в дипломатичній діяльності; вміння вирішувати зовнішньополітичні 
конфлікти мирними засобами, зокрема за допомогою діалогу та компромісу для захисту 
національних інтересів держави; застосування норм конвенційної дипломатії в 
практичній діяльності; використання понятійного інструментарію дипломатичного права 
до аналізу правової дійсності; знаходження належних та достатніх аргументів для 
використання правил дипломатичного протоколу в сфері практичної діяльності; вміння 
формулювання пропозицій з актуальних проблем діяльності органів зовнішніх зносин; 
застосування новітніх форм дипломатичної діяльності у міжнародних відносинах. 

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