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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального процесу,
важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє активізації
засвоєння студентами знань та їх реалізації в час, вільний від обов’язкових
аудиторних занять.
Мета СРС з дисципліни „Консульське право” – підготовка юристів до
вільного орієнтування в нормах міжнародного права в галузі консульського
права, а також його застосовування на практиці.
Завдання СРС – засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та
систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних
завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із
предмета.
Зміст СРС з дисципліни „Консульське право” визначається навчальною
програмою цієї дисципліни та забезпечується навчально-методичними
матеріалами

для

практичних

(семінарських)

занять,

методичними

матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектами лекцій,
підручниками та навчальними посібниками з даної дисципліни.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
«КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО
№

Назва змістового модуля і теми

п/п
І

Змістовий модуль 1. Загальні положення консульського права
Тема 1. Становлення інституту консульства.
Тема 2. Поняття, джерела консульського права.
Тема 3 Встановлення консульських зносин.
Тема 4 Положення щодо консульських установ.
Тема 5. Персонал консульських установ.
Тема 6. Імунітети та привілеї консульських установ.

ІІ

Змістовий модуль II. Міжнародне співробітництво у сфері
нотаріату
Тема 7. Застосування законодавства іноземних держав.
Тема 8.

Прийняття нотаріусами документів, складених за

кордоном. Міжнародні договори.
Тема 9. Забезпечення доказів необхідних для
ведення справ
в органах іноземних держав.
Тема 10. Міжнародний союз нотаріату.
Тема 11. Європейський кодекс нотаріального професійного права.
Разом годин: 180
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
З ДИСЦИПЛІНИ «КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Загальні положення консульського права
Тема 1. Становлення інституту консульства
1. Історія становлення консульства в часи незалежної України.
2. Розвиток консульських зносин в Європейських державах.
Теми рефератів:
1. Інститут консульства. Етапи становлення.
Тестові завдання:
1) Державні органи зовнішніх зносин:
A. постійні;
B. тимчасові;
C. переодичні;
D. спеціалізовані.
2) Основними функціями міжнародних організацій є:
A. правотворча, регулювальна, контрольна, інформаційна;
B. юридична, соціальна, захисна, інформаційна;
C. оперативна, договірна;
D. функція співробітництва, функція прогнозування.
3) Територія держави перебування, на якій відповідно до угоди між
урядами договірних держав консульська установа виконують
покладені на них завдання – це:
A. консульське представництво;
B. консульський округ;
C. консульська установа;
D. консульський патент.
Література [1-5; 15-18;]
Тема 2. Поняття, джерела консульського права
1. Співвідношення консульського права з дипломатичним правам.
2. Характеристика міжнародних джерел з консульського права.
Теми рефератів:
1. Міжнародний договір та міжнародний звичай, як основні джерела
консульського права.
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Тестові завдання:
1) Джерелом консульського права є:
A. нормативно - правовий акт;
B. судовий прецедент;
C. адміністративний прецедент;
D. міжнародний звичай.
2) Віденська конвенція про консульські відносини прийнята у:
A. 1961 році;
B. 1962 році;
C. 1963 році;
D. 1964 році.
3) За колом учасників міжнародні організації поділяються на:
A. відкриті;
B. закриті;
C. регіональні;
D. правомірні.
Тема 3. Встановлення консульських зносин
1. Межі взаємодії України з іншими державами при встановленні
консульських зносин.
2. Віденська конвенція «Про консульські зносини».
Література [1-5; 15-18;]
Теми рефератів:
1. Органи держави, які здійснюють консульські функції за кордоном.
Тестові завдання:
1) Зарубіжні органи зовнішніх зносин:
A. конституційні;
B. тимчасові;
C. переодичні;
D. спеціалізовані.
2) Дозвіл на виконання функцій консула в консульському окрузі це:
A. дозвільний напис;
B. консульській патент;
C. екзекватура;
D. свідоцтво.
3) Конвенція про привілеї і імунітет ООН прийнята у:
A. 1946 році;
B. 1947 році;
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C. 1948 році;
D. 1949 році.
Тема 4. Положення щодо консульських установ
1. Поняття акредитуючої держави.
2. Класифікація функцій консульської установи відповідно до Віденської
конвенції «Про консульські зносини».
Теми рефератів:
1. Консульський апарат: завдання, механізм діяльності.
Тестові завдання:
1) Консульські установи покликані сприяти розвитку:
A. культурних зв’язків між державами;
B. духовних зв’язків між державами;
C. політичних зв’язків між державами;
D. наукових зв’язків між державами.
2) Консул і будь-який інший консульський посадовець вважаються
такими, що приступили до виконання своєї місії з моменту:
A. вступу на посаду;
B. підписання договору;
C. нотаріальне посвідченн договору;
D. призначення на посаду.
3) Для виконання консулом своєї місії необхідне отримання:
A. дозволу;
B. патенту;
C. свідоцтва;
D. сертифікату.
Література [1-5; 15-18;]

Тема 5. Персонал консульських установ
1. Інститут почесного консула.
2. Консульський патент і екзекватура.
Теми рефератів:
1. Класи представників
призначення на посаду.

консульських

установ.

Види.

Порядок

Тестові завдання:
1) Виборні або призначені державою радники і помічники, покликані
надавати на території іноземної держави допомогу - це:
A. консул;
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B. дипломатична особа;
C. міжнародна організація;
D. представництво.
2) Гаванська конвенція консульських чиновників прийнята у:
A. 1925 році;
B. 1926 році;
C. 1927 році;
D. 1928 році.
3) Консульський корпус очолюється:
A. представником;
B. консулом;
C. дуайеном;
D. посадовою особою.
Література [1-5; 15-18;]

Тема 6. Імунітети та привілеї консульських установ
1. Поняття консульського імунітету та привілеїв.
2. Особливості недоторканності консульських приміщень.
Теми рефератів:
1. Імунітети і привілеї адміністративно-технічного та обслуговуючого
персоналу консульств.
Тестові завдання:
1) До привілеїв консульської установи належать:
A. податкові пільги;
B. збори;
C. сплата мита;
D. туристичній збір.
2) Імунітет та привілеї членів персоналу консульської установи носять:
A. функціональний характер;
B. інформаційний характер;
C. соціальний характер;
D. політичний характер.
3) Вилучення з-під юрисдикції держави перебування або звільнення від
іноземної юрисдикції – це:
A. консульський патент;
B. консульський імунітет;
C. консульські привілеї;
D. консульський захист.
Література [1-5; 15-18;]
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
Міжнародне співробітництво у сфері нотаріату
Тема 7. Застосування законодавства іноземних держав
1.

Порівняльна характеристика Віденської конвенції «Про консульські
зносини» з Віденською конвенцією «Про дипломатичні зносини».
2.
Положення «Про запровадження Єдиного реєстру довіреностей
посвідчених у нотаріальному порядку».

Теми рефератів:
1.
Діяльність нотаріальних органів в країнах латинської моделі
нотаріату.
Тестові завдання:
1)
Держателем Єдиного реєстру довіреностей є:
A.
Міністерство оборни України;
B.
Міністерство юстиції України;
C.
Міністерство закордоних справ України;
D.
Національне антикорупційне бюро України.
2) Відповідно до Положення «Про запровадження Єдиного реєстру
довіреностей посвідчених у нотаріальному порядку» ДП "Національні
інформаційні системи" є:
A. держатель Єдиного реєстру;
B. директором Єдиного реєстру;
C. керівником Єдиного реєстру;
D. адміністратором Єдиного реєстру.
3) Обов'язковій реєстрації у Єдиному реєстрі підлягають:
A. заяви;
B. клопотання;
C. довіреності;
A. договори.
Література [1-5; 15-19; ]
Тема 8. Прийняття нотаріусами документів, складених за кордоном.
Міжнародні договори
1. Легалізація офіційного документів в Україні і за кордоном.
2. Питання надання правової допомоги між державами.
Теми рефератів:
1. Нотаріальне оформлення документів, призначениї для дії за кордоном.
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Тестові завдання:
1) Документи, складені за кордоном за участю іноземних властей
приймаються нотаріусами за умови їх легалізації органами:
A. Міністерства юстиції України;
B. Міністерства закордонних справ України;
C. Органами доходів і зборів України;
D. Кабінетом Міністрів України.
2) Гаазька Конвенція про скасування вимоги легалізації іноземних
офіційних документів прийнята у:
A. 1961 році;
B. 1962 році;
C. 1963 році;
D. 1964 році.
3) Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на:
A. кваліфікаційну комісію нотаріату;
B. консульські установи;
C. спеціалізовані місії;
D. міністерство закордоних справ.
Література [1-5; 15-19; ]
Тема 9. Забезпечення доказів, необхідних для ведення справ в органах
іноземних держав
1. Забезпечувати докази, необхідні для ведення справі відповідно до
вимог законодавства України.
2. Судова практика з забезпечення доказів, необхідних для ведення справ.
Теми рефератів:
1.
Загальна характеристика осіб, які беруть участь у нотаріальному провадженні.
1)
A.
B.
C.
D.
2)
A.
B.
C.
D.
3)
A.
B.
C.

Тестові завдання:
Для вчинення такої нотаріальної дії, як забезпечення доказів,
підставами є:
рішення суду;
звернення заінтересованої особи;
наявність судового провадження у справі;
дозвіл уповноваженої особи.
Про вчинення огляду письмових та речових доказів складається:
протокол;
заява;
звернення;
клопотання.
Комісійна експертиза з дослідження доказів проводиться:
не менше 2 експертами з одного напряму знань;
не менше 3 експертами з одного напряму знань;
не менше 2 експертами з різних напрямів знань;
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D.

не менше 3 експертами з різних напрямів знань.
Література [1-5; 15-19; ]

Тема 10. Міжнародний союз нотаріату
1. Положення щодо міжнародного союзу нотаріату в Україні.
2. Регулювання нотаріальної діяльності в Європейських країнах.
Теми рефератів:
1. Виникнення і становлення органів нотаріату у Франції.
Тестові завдання:
1) Міжнародний союз нотаріату створений у:
A. 1947 році;
B. 1948 році;
C. 1949 році;
D. 1951 році.
2) Вищим органом Міжнародного союзу нотаріату є:
A. рада;
B. збори;
C. комісії;
D. президент.
3) Міжнародний союз нотаріату має статус:
A. благодійної організації;
B. релігійної організації;
C. неурядової організації;
D. громадської організації.
Література [1-5; 15-19; ]
Тема 11. Європейський кодекс нотаріального професійного права
1. Правова характеристика Європейського кодексу нотаріального
професійного права.
Теми рефератів:
1. Кваліфікаційна комісія нотаріату: їх функціонування та загальна
характеристика.
Тестові завдання:
1) Європейський кодекс нотаріального професійного права був прийнятий
у:
A. 1993 році;
B. 1994 році;
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C. 1995 році;
D. 1996 році.
2) Відповідно до Європейський кодекс нотаріального професійного права
транскордонні операції – це:
A. місце скоєння нотаріального посвідчення;
B. місце підписання домовленості між нотаріусами;
C. місце перебування нотаріуса;
D. дотримуватися таємниці нотаріальної дії.
3) Нотаріус, вчинюючи на прохання заінтересованих осіб нотаріальну
дію з приводу правовідносин, що виходять за національні рамки, має
дотримуватися права:
A. держави перебування;
B. країни походження;
C. визначаєть виключно умовами договору;
D. визначається виключно умовами Кодексу нотаріального професійного
права.
Література [1-5; 15-19; ]
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