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Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Консульський захист фізичних осіб за кордоном» є 

вибірковою дисципліною з спеціальності 293 «Міжнародне право» для 

освітньої програми «Міжнародне право», яка викладається у 1 семестрі 

(магістратури) в обсязі 4 кредитів ECTS 

Коротка анотація 

дисципліни 

Консульський захист є одним із найбільш актуальних і ефективних 

форм захисту прав фізичних осіб на території іноземної держави. Так, 

незважаючи на розвиток таких міжнародно-правових форм захисту, як 

регіональні міжнародні суди з прав людини, комітети ООН і інші 

інституції в рамках Ради Європи, консульський захист є головним і чи 

не єдиним способом домогтися припинення порушення міжнародно-

правових зобов'язань і відшкодування завданої шкоди. Особливу увагу 

буде приділено визначенню правових умов надання дипломатичного та 

консульського захисту окремим категоріям фізичних осіб у випадках 

подвійного та множинного громадянства, особам без громадянства, 

https://intrel.lnu.edu.ua/


біженцям тощо. Навчальна дисципліна сфокусована на 

функціональних особливостях здійснення консульського захисту 

фізичних осіб, які знаходяться на території іноземної держави. 

Мета дисципліни Формування комплексних знань про особливості засобів та заходів 

здійснення консульського захисту прав громадян за кордоном; 

розмежування змісту понять «дипломатичний захист», «консульське 

сприяння», «консульська допомога» та «консульський захист», їх 

характерні ознаки та співвідношення; виділення специфіки надання 

дипломатичного та консульського захисту громадянам Європейського 

Союзу у третіх державах. 
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Обсяг курсу 4 кредити ЄКТС (120 год.). 

Денна форма навчання: лекції - 16 год., семінарські заняття - 16 год., 

самостійна робота - 88 год. 

Заочна форма навчання: лекції – 6 год., семінарські заняття – 6 год., 

самостійна робота – 108 год. 

Результати 

навчання  

Після завершення курсу студент повинен: 

Знати:  

1. Матеріал лекційних викладів; зміст нормативного матеріалу, як 

міжнародного, так і національного. 

2. Основні категорії понятійного апарату дисципліни. 

3. Специфіку захисту різних категорій осіб, що потребують 

консульського захисту за кордоном. 

4. Особливості здійснення дипломатичного та консульського захисту 

громадян України за кордоном. 

Вміти: 

1. Застосовувати отримані знання на практиці в свій роботі, а саме при 

представленні інтересів фізичних і юридичних осіб за кордоном в 

якості дипломатичних агентів чи консульських посадових осіб;  

2. Застосовувати практику судових інституцій для обґрунтування 

правової позиції у конкретних справах на національному та 

міжнародному рівнях. 

3. Виражати свої пропозиції щодо покращення окремих аспектів 

захисту прав громадян України за кордоном та закріплення їх в 

національному законодавстві. 

4. Надавати правову оцінку існуючій міжнародно-правовій базі 

дипломатичного та консульського захисту громадян на сучасному 

етапі. 

 

Програмні результати навчання за ОП 

ПРН 1. Виявляти, аналізувати та пропонувати шляхи вирішення 

різноаспектних проблем міжнародно-правового та національно-

правового змісту. 



ПРН 2. Продукувати нові ідеї для розв’язання практичних завдань зі 

сфери професійної юридичної діяльності. 

ПРН 5. Виокремлювати в подіях і фактах міжнародного правового 

життя закономірності, аналізувати їх та визначати пов’язані з ними 

майбутні ризики  

ПРН 7. Захищати інтереси власної держави у національних судах, 

міжнародних комерційних арбітражах, міжнародних судах та 

організаціях, зокрема інтеграційних, на міжнародних конференціях. 

ПРН 12. Демонструвати навички комунікацій з представниками різних 

видів правничої діяльності на національному і міжнародному рівнях, а 

також організовувати та вести переговори. 

Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Становлення та розвиток інституту дипломатичного та 

консульського захисту в міжнародному праві. 

Тема 2. Понятійний апарат та юридична природа дипломатичного та 

консульського захисту. 

Тема 3. Правове регулювання діяльності консульських установ 

України за кордоном. 

Тема 4. Функціональні особливості здійснення консульського захисту 

консульськими установами Україні. 

Тема 5. Нотаріальні функції консульських установ. 

Тема 6. Поцедурні питання при вчиненні консулом нотаріальних дій. 

Тема 7. Функції консула щодо суден та військових кораблів, 

повітряних суден України. 

Тема 8. Дипломатичний та консульський захист громадян 

Європейського союзу. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік; за результатами поточної успішності 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

міжнародного публічного права, дипломатичного та консульського 

права, достатніх для сприйняття категоріального апарату курсу, 

розуміння джерел. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проекти, 

спільні розробки і т. д.), проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

 

Необхідне 

обладнання 

Проектор для відтворення презентацій. 



Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали за залік 

нараховуються за результатами поточної успішності. 

 

нараховуються за наступним співідношенням: 

• семінарські заняття – 70%; 

• підсумкова модульна робота 30%. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Студенти виконають декілька видів письмових 

робіт (модульна робота, індивідуальна робота, тести).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 


