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АНОТАЦІЯ 

Заболотна Л.В. Механізм адміністративно-правового забезпечення 

діяльності державного службовця дипломатичної служби України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право; (081 – право). – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017. 

Дипломатична служба описана як особливий вид професійної діяльності 

в межах апарату державних службовців.  

Структура дипломатичної служби представлена як статична категорія. 

Досліджено групи суб’єктів публічної адміністрації, у тому числі органи 

виконавчої влади, інші державні органи, а саме: дипломатичні 

представництва та консульські установи, постійні представництва України 

при міжнародних організаціях, місії ОБСЄ. Зроблено акцент на загальних, 

спеціальних і виняткових аспектах діяльності державних службовців 

дипломатичної служби. 

Розглянуто динаміку правового статусу державних службовців 

дипломатичної служби на первинному рівні, що створює можливості для 

задоволення публічних інтересів держави та окремих соціальних груп у сфері 

зовнішніх зв’язків. Розкрито значення дипломатичного імунітету як 

визначальної юридичної категорії для ідентифікації адміністративно-

правової природи статусу державних службовців дипломатичної служби. 

Право працівників дипломатичної служби на екстериторіальність надає їм 

пільги та переваги для реалізації своєї компетенції в частині здійснення 

публічного управління в країні перебування. 

Автором доведено, що з урахуванням сутності та структури 

адміністративно-правового статусу державних службовців дипломатичної 

служби можна виділити кілька різновидів правового статусу цих суб’єктів за 
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змістовним критерієм: загальний; родовий; галузевий; індивідуальний. Так, 

загальний правовий статус регламентується конституційними, 

законодавчими положеннями щодо базових характеристик прав, свобод, 

законних інтересів і обов’язків особи на основі принципів права. Родовий 

правовий статус відображає специфіку функціональних аспектів діяльності 

державних службовців, галузевий – державних службовців дипломатичної 

служби. Два останні різновиди правового статусу засновані на положеннях 

загального, але містять специфічні принципи, права та обов’язки, пільги та 

привілеї. У цьому контексті саме дипломатичний імунітет висвітлює 

засадничі положення галузевого (адміністративно-правового) статусу 

державних службовців дипломатичної служби. Індивідуальний правовий 

статус при цьому є динамічною юридичною категорію, оскільки 

поширюється на конкретного працівника дипломатичної служби та може 

містити варіативний перелік персоніфікованих прав та обов’язків у 

конкретних відносинах щодо здійснення публічного управління при 

реалізації зовнішньої політики. 

Досліджені правила поведінки державних службовців дипломатичної 

служби. Автор акцентує увагу на особливості професійних профілів 

компетентностей. Проілюстровано здійснення повноважень публічного 

управління, наприклад, Міністерством закордонних справ України, як одного 

з головних органів для державних службовців дипломатичної служби на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб встановлений законом. 

Автор виділяє суб’єктивні права та юридичні обов’язки державних 

службовців дипломатичної служби, підкреслюючи різні правові категорії, 

відповідні повноваження цих державних службовців. Дисертант описує 

повноваження державних службовців дипломатичної служби з урахуванням 

національних інтересів як синтез прав і обов’язків цих посадових осіб, де 

коло обов’язків набагато ширше, порівняно з обсягом прав. Визначено 

прямий взаємозв’язок між складовими елементами повноважень державних 

службовців дипломатичної служби. Повноваження державних службовців 
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дипломатичної служби класифіковано згідно з їхнім правовим режимом. 

Автором висвітлено здійснення функцій і повноважень державних 

службовців дипломатичної служби як складної соціальної системи. Публічні 

особливості державних службовців дипломатичної служби було показано 

через органи публічної служби з працівниками в системі зовнішніх зв’язків 

«вертикальних» і «горизонтальних» рівнів, а також приватних осіб (фізичних 

осіб), які звертаються до працівників органів дипломатичної служби для 

отримання адміністративних послуг чи одержання результату, узгодженого з 

публічним інтересом. Так, невід’ємною складовою повноважень державних 

службовців дипломатичної служби є суб’єктний вимір, а саме: реалізація 

прав та обов’язків органів дипломатичної служби – національних суб’єктів 

публічної адміністрації та закордонних дипломатичних представництв, 

наділених повноваженнями зі здійснення публічного управління. 

Інструменти діяльності державних службовців дипломатичної служби 

визначено як процедури та засоби для створення належних регуляторних 

рамок регламентації суспільних відносин у сфері зовнішніх зв’язків. 

Використано онтологічно орієнтований підхід у синтетичному ракурсі, 

спираючись на прагматичний аспект регуляторних факторів таких правових 

інструментів. Автор довів, що таке тлумачення дозволяє в 

інструментальному вимірі суб’єктам публічної адміністрації забезпечити 

технологічні особливості здійснення повноважень державних службовців 

дипломатичної служби. 

Атестація державних службовців дипломатичної служби була розкрита 

як комплекс процедур для оцінювання професійних якостей та діяльності 

працівників дипломатичної служби за профілями професійних 

компетентностей з точки зору відповідності вимогам. Розроблені принципи 

діяльності державних службовців дипломатичної служби для вироблення 

стратегічних керівних принципів і рамок процедури оцінки реалізації 

повноважень цієї категорії осіб. 

Адміністративні засоби правового захисту були показані як процедурна 
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категорія, пов’язана з відновленням законності та правопорядку в разі 

вчинення правопорушень в сфері зовнішньої політики. Автор ілюструє 

позитивні та негативні стимули, тобто, переконання та заохочення, примус, у 

тому числі покарання. Орієнтири для вибору конкретних адміністративно-

правових засобів зазначено відповідно до поведінки людини, порівняно з 

диспозицією правової норми, за порушення якої застосовуються відповідні 

санкції. 

Автор звертає особливу увагу на основі примусово-каральних 

адміністративно-правових засобів впливу на діяльність державних 

службовців дипломатичної служби стосовно реалізації заходів 

адміністративної відповідальності. 

У дисертації розглядаються теоретичні положення, необхідні для 

розробки відповідної нормативно-правової бази у сфері профілактики 

екстремізму, зокрема, при здійсненні повноважень державних службовців 

дипломатичної служби.  

Дисертант вказав, що в основі розвитку організаційної структури 

органів дипломатичної служби повинен перебувати принцип правової 

визначеності, у тому числі пріоритет правового захисту прав, свобод і 

законних інтересів громадян, які є учасниками адміністративно-правових 

відносин у сфері зовнішньої політики. 

Автором досліджено специфіку функціонування державних службовців 

дипломатичної служби за кордоном, та вказано на той факт, що особливості 

правового статусу вказаних суб’єктів засновані на інституційно-

інтерактивних проявах діяльності (здійснюваних у країні перебування 

представницьких функціях акредитуючої держави, переговорних функціях, 

багатовимірному міждержавному співробітництві), публічно-управлінському 

механізмі (консульських функціях), захисних повноваженнях (захисті 

національних інтересів, прав і законних інтересів громадян) тощо. В 

більшості країн романо-германської та англо-американської правових сімей 

пріоритетним завданням виступає організація діяльності державних 
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службовців дипломатичної служби в євроінтеграційному напрямі зовнішньої 

політики. 

Автором аргументовано необхідність запозичення позитивного 

закордонного досвіду щодо оптимізації організаційної структури органів 

дипломатичної служби та матеріально-фінансового забезпечення, здійснення 

кадрової політики та удосконалення нормативно-правового забезпечення, а 

також наведено шляхи їх імплементації. 

Ключові слова: дипломатична служба, державний службовець, 

механізм, правосуб’єктність, організаційна структура, правові заходи, 

інструменти, адміністративний примус, атестація, адміністративне 

судочинство. 
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ABSTRACT 

Zabolotna L.V. Mechanism of administrative and legal framework for 

diplomatic service civil servant’s functioning in Ukraine. – Qualification scholarly 

work on the manuscript. 

The dissertation on applying a scientific degree of candidate of legal 

sciences, specialty 12.00.07 – administrative law and process; financial law; 

informational law (081 –  law). – Taras Shevchenko National University of Kyiv 

of Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

Diplomatic service has been described as a special type of professional 

activity based on apparatus of civil servants.  

The structure of the diplomatic service has been described as a static 

category. The Groups of public administration bodies have been researched, 

including executive bodies; the other public bodies, namely: diplomatic missions 

and consular offices, permanent missions of Ukraine to the international 

organizations, the OSCE mission. The common, special and exceptional grounds 

for the diplomatic service civil servants’ activities have been focused on. 

The dynamics of the diplomatic service civil servants’ legal status has been 

considered at primary level that creates opportunities to meet the public interest of 

the state and certain social groups in the external relations. The importance of 

diplomatic immunity as a defining legal category for the identification of the 

administrative and legal nature of the status of civil servants of the diplomatic 

service is revealed. The right of employees of the diplomatic service to extra-

territoriality grants them privileges and advantages for the exercise of their 

competence in the implementation of public administration in the host country. 

The author has proved that taking into account the essence and the structure 

of the administrative and legal status of civil servants of the diplomatic service, 

several types of legal status of these subjects can be distinguished according to the 

substantive criterion: general; genitive; sectoral; individual. Thus, the general legal 
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status is regulated by constitutional, legislative provisions regarding the basic 

characteristics of the rights, freedoms, legal interests and duties of a person on the 

basis of the principles of law. The generic legal status reflects the specifics of the 

functional aspects of the activities of civil servants, sectoral - civil servants of the 

diplomatic service. The last two varieties of legal status are based on general 

provisions, but contain specific principles, rights and obligations, privileges. In this 

context, it is the diplomatic immunity that highlights the basic provisions of the 

sectoral (administrative-legal) status of civil servants of the diplomatic service. 

Individual legal status in this case is a dynamic legal category, since it extends to a 

specific employee of the diplomatic service and may contain a varied list of 

personified rights and obligations in specific relations with regard to the 

implementation of public administration in the implementation of foreign policy. 

The rules of the diplomatic service civil servants’ conduct in foreign affairs 

have been researched. The author focuses on specific features of professional 

competences profiles. Еру implementation of powers by public administration, e.g. 

the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, has been illustrated as one of the main 

diplomatic service civil servants’ activities on the basis of, within and by the 

means established by law. 

The author highlights subjective rights and legal responsibilities of the 

diplomatic service civil servants, emphasizing different legal categories 

corresponding with powers of these public servants. The applicant describes the 

diplomatic service civil servants’ powers as a synthesis of meeting national interest 

rights and obligations of these public officials on the basis of, where the scope of 

responsibilities is much wider compared to the scope of rights. A direct 

interdependence between constituent elements of the diplomatic service civil 

servants’ powers has been outlined. The diplomatic service civil servants’ powers 

have been classified according to their legal regime. 

The author has outlined implementation of the diplomatic service civil 

servants’ functions and powers in a complex social system. The public 

characteristics of the diplomatic service civil servants’ activities have been 
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illustrated via public entities, that operate in the system of external relations at 

“vertical” and “horizontal” levels, and private entities (natural persons), applying 

to the diplomatic service bodies for getting administrative services or obtaining a 

result corresponding to public interest. Thus, an integral part of the powers of the 

civil servants of the diplomatic service is the subjective dimension, namely: the 

realization of the rights and obligations of the bodies of the diplomatic service - 

national entities of the public administration and foreign diplomatic missions, 

authorized by the bodies for the implementation of public administration. 

Instruments of the diplomatic service civil servants’ activities have been 

defined as procedures and tools for establishing adequate regulatory factors in 

adjusting public relations in external relations. The ontologically oriented approach 

has been used with synthetic terms relying on the pragmatic aspect of regulatory 

factors of such legal instruments. The author has proved that this interpretation 

allows  nstrumental measurement of the public administration powers to establish 

technological features of exercising the diplomatic service civil servants’ powers. 

The certification of the diplomatic service civil servants has been revealed as 

the procedure for assessment of professional characteristics and activities of 

employees of the diplomatic service in terms of a job compliance. The principles 

of the diplomatic service civil servants’ activities have been formulated to establish 

strategic guidelines and assessment framework procedure for implementing powers 

of this category of individuals. 

The administrative remedies have been shown as procedural in nature and 

associated with restoration of law and order in case of committing offenses in the 

field of foreign policy. The author has illustrated the positive and negative 

incentives, that is, persuasion or encouragement, and coercion, including 

punishment. The benchmark for choosing specific legal and administrative means 

has been outlined relating to behavior of the person that is compared with the 

disposition of legal norms, violation of which has appropriate sanctions. 

The author pays special attention to the basis of force-punitive legal and 

administrative means of the diplomatic service civil servants’ activities in the 
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treatment plan of administrative responsibility measures. 

The thesis addresses theoretical terms needed to develop appropriate 

regulatory framework in preventing extremism, in particular, on the basis of the 

implementation of the diplomatic service civil servants’ powers.  

The applicant has pointed out that the basis of developing the institutional 

structure of the diplomatic service bodies is to serve the principle of legal certainty, 

including priority of legal protection of rights, freedoms and legitimate interests of 

citizens who are members of the administrative legal relations in the area of 

foreign policy. 

The author examines the specifics of the functioning of the civil servants of 

the diplomatic service abroad, and points out that the peculiarities of the legal 

status of the abovementioned subjects are based on the institutional and interactive 

manifestations of activity (carried out in the country of residence of representative 

functions of the accrediting state, negotiation functions, multidimensional 

intergovernmental cooperation), рublic-management mechanism (consular 

functions), protection powers (protection of national interests, rights and legitimate 

interests of thunder dyan) and others. In the majority of countries of the Romano-

Germanic and Anglo-American legal families the priority task is the organization 

of the activities of civil servants of the diplomatic service in the European 

integration policy of foreign policy. 

The author substantiates the necessity of borrowing positive foreign 

experience in order to optimize the organizational structure of the diplomatic 

service and material and financial support institutions, implement personnel policy 

and improve the legal and regulatory framework, as well as the ways of their 

implementation. 

Key words: diplomatic service, civil servant, mechanism, legal personality, 

institutional structure, legal measures, instruments, administrative enforcement, 

certification, administrative proceedings. 
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ВСТУП 

Актуальність теми зумовлена оновленням формату діяльності 

державних службовців дипломатичної служби у зв’язку з процесами 

інформатизації та глобалізації, посиленням транскордонного співробітництва 

і формуванням наднаціонального права публічної служби. Наразі істотного 

значення набувають органи дипломатичної служби як суб’єкти публічної 

адміністрації, що забезпечують реалізацію стратегічного завдання з 

установлення та поглиблення зовнішньополітичних зв’язків з партнерами в 

усьому світі. 

Потреба у розробленні й запровадженні уніфікованих підходів до 

розуміння адміністративно-правового механізму забезпечення діяльності, 

правової охорони та захисту працівників дипломатичної служби актуалізує 

поглиблене дослідження міжнародних стандартів їх діяльності. Одним із 

шляхів вирішення цього завдання є ґрунтовний аналіз дипломатичних 

імунітетів як основного інструменту правової охорони і захисту працівників 

дипломатичної служби на основі задоволення публічного інтересу, 

національних інтересів конкретної держави. 

Безперечно, що працівники дипломатичної служби можуть ефективно 

виконувати свої повноваження та досягати поставлених завдань і реалізувати 

функції виключно в разі запровадження належного механізму 

адміністративно-правового забезпечення їхньої діяльності. Фактично 

реалізація завдань, поставлених перед органами дипломатичної служби, 

можлива за умови наявності узгодженого нормативно-правового 

забезпечення, належно організованого суб’єктного виміру діяльності 

вказаних осіб в адміністративних правовідносинах і достатньо розроблених 

інструментів діяльності державних службовців дипломатичної служби як 

органів публічної адміністрації. 

Необхідним також є створення законодавства, зорієнтованого на 

гарантування інституційного балансу за результатами процедурної діяльності 

в органах дипломатичної служби, з тим, щоб усі інституції могли ефективно 
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виконувати свої повноваження, а також вимагати дотримання цього 

принципу іншими органами. Теоретико-практичного обґрунтування вимагає 

також організаційний аспект і шляхи імплементації позитивного 

закордонного досвіду для вдосконалення адміністративно-правового 

забезпечення порядку функціонування державного службовця 

дипломатичної служби України. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», положень Стратегії 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 р. 

№ 212/2012, Указу Президента України від 12 січня 2015 р. №5/2015 «Про 

Стратегію сталого розвитку «Україна–2020», Пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 

2015 р., затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 

2011 р. № 942, Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011 − 

2015 pр., затверджених постановою загальних зборів Національної академії 

правових наук України від 24 вересня 2010 р. № 14-10. 

Роботу виконано на кафедрі адміністративного права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках наукової теми 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний 

аспект» (№11 БФ 042-01, номер державної реєстрації 0111U008337), що 

досліджувалася  на юридичному факультеті  Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 2011 − 2015 рр., і «Теорія та практика 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01), що 

досліджується на юридичному факультеті  Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у період 2016 − 2018 рр.  

Тему  дисертаційної роботи затверджено вченою радою юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол від 20 грудня 2013 р. № 4). 
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Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на основі аналізу чинного міжнародного та національного 

законодавства, практики його реалізації, вітчизняного та закордонного 

досвіду діяльності державних службовців дипломатичної служби розкрити 

специфіку механізму адміністративно-правового забезпечення діяльності 

державного службовця дипломатичної служби України, а також на цій основі 

виробити пропозиції та рекомендації щодо його вдосконалення. 

Для досягнення зазначеної мети було застосовано оригінальні підходи 

до дослідження, спрямовані на вирішення наступних завдань: 

– проаналізувати особливості ґенези органів дипломатичної служби в 

Україні; 

– охарактеризувати сутність та особливості адміністративно-

правового статусу державного службовця дипломатичної служби; 

– розглянути і систематизувати завдання, повноваження та функції 

державних службовців дипломатичної служби України; 

– дослідити нормативно-правове забезпечення діяльності державного 

службовця дипломатичної служби України; 

– визначити місце державного службовця дипломатичної служби 

України у системі суб’єктів адміністративно-правових відносин; 

– проаналізувати і класифікувати інструменти діяльності державного 

службовця дипломатичної служби України; 

– вивчити міжнародні стандарти дипломатичної служби, розкрити 

їхнє значення для України; 

– обґрунтувати шляхи імплементації закордонного досвіду для 

вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності 

державного службовця дипломатичної служби України; 

– запропонувати напрями удосконалення організації діяльності 

державного службовця дипломатичної служби України. 

Об’єкт дослідження − суспільні відносини, що виникають у сфері 

адміністративно-правового забезпечення діяльності публічних службовців.  
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Предметом дослідження є механізм адміністративно-правового 

забезпечення діяльності державного службовця дипломатичної служби 

України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є 

поєднання загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання. Їх 

використання зумовлюється інтегративним підходом, що дозволяє виконати 

завдання дослідження в єдності їх соціального змісту та юридичної форми. 

Зокрема, порівняльно-історичний та системно-структурний методи 

використано для аналізу особливостей ґенези органів дипломатичної служби 

в Україні (підрозділ 1.1). Формально-логічний та логіко-семантичний методи 

дали  можливість охарактеризувати сутність і особливості адміністративно-

правового статусу державного службовця дипломатичної служби та 

визначити його як суб’єкта адміністративно-правових відносин 

(підрозділи 1.2, 2.2). Завдання, повноваження та функції дипломатичних 

службовців у системі державної служби України, особливості нормативно-

правового забезпечення та інструментів діяльності державного службовця 

дипломатичної служби України і міжнародні стандарти дипломатичної 

служби опрацьовано за допомогою нормативно-догматичного методу 

(підрозділи 1.3, 2.1, 3.1). Порівняльно-правовий та структурно-логічний 

методи стали основними інструментами визначення шляхів запозичення й 

імплементації закордонного досвіду для вдосконалення адміністративно-

правового забезпечення діяльності державного службовця дипломатичної 

служби України, у тому числі в організаційно-правовому аспекті 

(підрозділ 3.2). 

Теоретико-методологічною основою дисертації стали наукові 

розвідки в галузі філософії, загальної теорії держави і права, теорії 

управління й адміністративного права, адміністративного процесуального 

права, інших галузевих правових наук. 

Становлення органів дипломатичної служби аналізували 

Д. В. Вєдєнєєв, Н. В. Гудима, О. С. Конопляник, О. П. Сагайдак, 
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А. Н. Сахаров та інші. Адміністративно-правовий вимір правового статусу 

державних службовців дипломатичної служби досліджували 

Є. О. Безсмертний, Г. А. Борисов, M. В. Вітрук, Б. І. Гуменюк, 

В. М. Корельський, А. В. Малько, А. В. Панчишин, Ю. Шварце та інші. Було 

використано наукові праці та розробки сучасних вітчизняних науковців: 

В. Б. Авер'янова, Т. С. Аніщенко, В. М.  Бевзенка, А. І. Берлача, 

Ю. П. Битяка, Д. О. Гетманцева, І. С. Гриценка, Л. А. Савченко, 

І. П. Голосніченка, П. В. Діхтієвського, Л. Дюгі, Ю. М. Ільницької, 

В. К. Колпакова, А. Т. Комзюка, О. В. Константного, Р. О. Куйбіди, 

Б. В. Малишева, Р. С. Мельника, О. І. Миколенка, О. М. Пасенюка, 

Н. Ю. Пришви, О. П. Рябченко, А. О. Селіванова, М. І. Смоковича, 

В. Я. Тація, М. І. Цуркана, Н. Я. Якимчук  та інших. 

Нормативну основу дослідження склали акти міжнародного права, 

Конституція України, законодавчі та підзаконні нормативно-правові акти 

щодо забезпечення діяльності державного службовця дипломатичної служби 

України. 

Емпірична основа дослідження − узагальнення судової практики, 

політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 

дисертація є одним із перших комплексних досліджень механізму 

адміністративно-правового забезпечення діяльності державного службовця 

дипломатичної служби України. Новизна результатів дослідження 

конкретизується у таких положеннях, висновках, рекомендаціях та 

пропозиціях: 

уперше: 

- доведено доцільність формування національної організаційної 

структури органів дипломатичної служби за кар’єрним, а не політичним 

принципом, а на перехідному етапі необхідність застосування змішаної 

моделі, коли Надзвичайні та Повноважні Посланники України займатимуть 

«кар’єрні», а Посли – і політичні посади; 
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- визначено складники механізму адміністративно-правового 

забезпечення діяльності державних службовців дипломатичної служби, як-

от: нормативно-правове забезпечення; правовідносини; інструменти 

діяльності державних службовців дипломатичної служби, з’ясовано 

особливості їх взаємодії; 

- обґрунтовано необхідність унесення змін до положень Закону 

України «Про дипломатичну службу» в частині поширення на державних 

службовців дипломатичної служби правових норм, які передбачають порядок 

набуття такого адміністративно-правового статусу; Кодексу України про 

адміністративні правопорушення в аспекті регламентації спеціальної 

адміністративної відповідальності для державних службовців дипломатичної 

служби, зокрема, при заподіянні шкоди національним інтересам України, з 

урахуванням психологічних характеристик (вини особи) і процедурного 

виміру (факту вчинення проступку, підстав і порядку притягнення або 

звільнення від адміністративної відповідальності); 

удосконалено: 

- наукові концепції щодо взаємодії органів дипломатичної служби з 

суб'єктами публічного та приватного права з метою оптимізації їх діяльності, 

відтак, запропоновано систематизувати повноваження державних службовців 

дипломатичної служби: інтерактивні, публічно-управлінські, організаційні, 

інформаційно-аналітичні, контрольно-наглядові, а також функції, зокрема: 

забезпечувальні, охоронні та контрольні; 

- розуміння співвідношення державної та дипломатичної служби як 

загального й одиничного понять, тлумачення дипломатичного імунітету в 

об’єктивному значенні як регуляторних рамок, визначених у законі, щодо 

привілеїв, винятків, переваг і пільг, які надаються працівникам 

дипломатичної служби задля недопущення погіршення їх правового 

становища та сприяння належному здійсненню ними публічного управління 

та інших зовнішньополітичних суспільних функцій; у суб’єктивному 

значенні як гарантованої наднаціональним і національним дипломатичним 
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правом можливості працівників дипломатичної служби скористатися 

привілеями, винятками, перевагами та пільгами з метою звільнення від 

виконання окремих обов’язків і звільнення від юридичної відповідальності; 

- систематизацію критеріїв правової визначеності при виконанні своїх 

функцій державними службовцями дипломатичної служби шляхом 

виокремлення додаткових критеріїв, зокрема: законодавчого рівня 

регламентації, визначення чіткого обсягу і способу реалізації повноважень, 

легітимної мети та правового захисту від свавільного втручання; 

- механізми реалізації концепції «good governance» (належне 

врядування) шляхом запровадження принципів верховенства права, 

ефективності та транспарентності у діяльності органів дипломатичної 

служби як суб’єктів публічної адміністрації; 

- тлумачення аспектів регуляторного, процедурного й аксіологічного 

нормативно-правового забезпечення діяльності державного службовця 

дипломатичної служби України через ієрархічний критерій групування актів 

міжнародного та національного права, де в першому аспекті розуміються 

акти, зорієнтовані на регламентацію конкретних відносин; у другому − 

норми, спрямовані на забезпечення реалізації публічних прав, свобод і 

законних інтересів; а в третьому − норми, що забезпечують державний вплив 

на суспільні відносини задля їх упорядкування в інтересах людини, 

суспільства та держави; 

- розуміння транскордонної парадигми щодо персональних, 

функціональних і казуальних дипломатичних засобів діяльності державних 

службовців дипломатичної служби, яка полягає в імплементації міжнародних 

стандартів та практики органів судової влади Європейського Союзу та 

окремих держав, зокрема, запозичення позитивного досвіду здійснення 

правової охорони та захисту прав службовців Трибуналом у справах 

публічної служби Європейського суду справедливості; 

- обґрунтування необхідності розроблення відповідного закону, 

спрямованого на запобігання та боротьбу з дипломатичним екстремізмом 



24 

 

державних службовців при здійсненні повноважень, через запровадження 

адміністративно-правових заходів впливу, зокрема: 1) заохочувально-

попереджувальних, які включатимуть моніторинг, аналіз і прогнозування 

тенденцій та проявів екстремізму; інституціоналізацію стратегії діяльності з 

запобігання екстремізму; визначення порядку координації роботи суб’єктів, 

задіяних у запобіганні екстремізму; визначення інструментарію та процедур 

превентивної діяльності; 2) примусово-каральних, а саме: формулювання 

належних процедурних і процесуальних засобів правового захисту; 

дістали подальшого розвитку: 

- щодо розмежування на законодавчому рівні понять «дипломатична 

посада» та «адміністративна посада», з метою унеможливлення колізій та 

необґрунтованого застосування заборон займати одній особі одночасно 

дипломатичну й адміністративну посаду; 

- щодо визначення і класифікації інструментів діяльності державних 

службовців дипломатичної служби, до яких віднесено: нормативні й 

адміністративні акти, акти-дії та акти-плани. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення, рекомендації та висновки дисертації можуть бути 

використані у: 

–  науково-дослідній сфері – як фундамент для подальших 

теоретичних і практичних досліджень адміністративно-правового 

забезпечення діяльності державних службовців дипломатичної служби 

України (акт впровадження від 10 березня 2017 р. Дипломатичної академії 

України при Міністерстві закордонних справ України); 

–  правотворчості – як основа для прийняття законопроектів, 

спрямованих на вдосконалення та адаптацію національного законодавства 

про дипломатичну службу відповідно до міжнародних стандартів; 

–  правозастосовній діяльності – імплементація одержаних 

результатів сприятиме подальшому реформуванню діяльності державних 

службовців дипломатичної служби України; 
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–  навчальному процесі – під час підготовки навчальних посібників, 

підручників та навчально-методичних матеріалів з курсу «Адміністративне 

право» (акт впровадження від 20 квітня 2017 р. Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

висновки дисертаційної роботи було оприлюднено на 10 міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, на 1 круглому 

столі: «Роль права та закону в громадянському суспільстві» (м. Київ, 2013 р.), 

«Новое в науке» (м. Горлівка, 2013 р.), «Дні науки філософського 

факультету – 2013» (м. Київ, 2013 р.), «Держава і право: проблеми 

становлення і стратегія розвитку» (м. Херсон, 2013 р.), «Адміністративний 

процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення» (м. Запоріжжя, 2013 р.), 

«Дні науки філософського факультету – 2015» (м. Київ, 2015 р.), «Зовнішня 

політика і дипломатія: український і світовий досвід» (м. Київ, 2015 р.), «Дні 

науки філософського факультету – 2016» (м. Київ, 2016 р.), «Історія 

вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу» (м. Київ, 

2016 р.) «Правовий вимір конституційної, адміністративної та фінансової 

юрисдикції в умовах європейської парадигми України» (м. Одеса, 2016 р.), 

«Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку» 

(м. Львів, 2016 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у шести наукових статтях, з яких 

чотири опубліковано у фахових періодичних виданнях України і дві  у 

закордонних виданнях, а також у тезах одинадцяти  доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Структура дисертації. Структура й обсяг роботи зумовлені метою і 

завданнями дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

восьми підрозділів, висновків і списку використаних джерел, який налічує 

437 найменувань. Загальний обсяг роботи становить 252 сторінки, із яких 

основного тексту – 185 сторінок.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕТЕРМІНАЦІЇ  

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ  

ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ 

 

1.1. Історія становлення органів дипломатичної служби України як 

публічної адміністрації 

 

Еволюція органів дипломатичної служби сягає своїм історичним 

корінням стародавніх часів. У цей час сформувалося уявлення про інститут 

переговорів, право гостинності, святість посольства, пільги та привілеї для 

посольських місій і т.п., а згодом про міжнародні відносини та договори, 

дипломатичний імунітет, міжнародне право тощо. Істотне значення для 

становлення органів дипломатичної служби відігравали наявність 

нерухомості, право на владу та виникнення інституту дипломатичних 

представників. В аспекті розуміння органів дипломатичної служби як 

публічної адміністрації необхідно проаналізувати процес становлення та 

розвитку управління адміністративно-політичною діяльністю. 

Передумови становлення органів дипломатичної служби були 

закладені ще в часи родоплемінних відносин. Так, О.П. Сагайдак зазначає, 

що з появою держави сформувалася й дипломатія, витоки якої мали місце в 

часи родових общин, коли дипломатами виступали старійшини, до позиції 

яких, що була заснована на здоровому глузді, прислухалися [1, с. 11]. Відтак, 

заснування органів дипломатичної служби пов’язане з роллю представників 

общин у переговорних процедурах із війни та миру, визначення прав на 

територію, на полонених тощо. З метою належного виконання своїх функцій 

вказані вісники та посередники повинні були мати особисту недоторканність. 

По суті, передумови формування органів дипломатичної служби базувалися 

на організаційних заходах із охорони імунітету старійшин як індивідуальних 

суб’єктів описаних відносин. 
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З моменту виникнення стародавніх держав Індії, Близького та Далекого 

Сходу, Греції, а згодом Риму виникли індивідуальні органи дипломатії –

 посли. На думку В.М. Потьомкіна, ці індивідуальні суб’єкти брали участь у 

переговорах і при укладенні договорів, наприклад, Ельамаринського 

листування, договору єгипетського фараона Рамзеса II з царем хетів 

Хаттушилем ІІІ [2, c. 15]. Повноваження послів в той час були тимчасовими, 

а їхні функції були зумовлені тимчасовими обставинами суспільно-

політичної забарвленості. Власне, дипломатичні місії створювалися для 

реалізації конкретного доручення та спиралися на силу позаекономічного 

примусу. Посли повинні були відстоювати завойовницькі та торговельні 

інтереси своєї держави, уособлюваної носієм верховної влади, від імені якого 

велися всі переговорні процедури. На той час гарантії реалізації правового 

статусу дипломатії носили консенсуальний характер, тобто спиралися на 

звернення до надприродних сил або богів, клятви, прокльони і т.п., і 

гарантією їх виконання була воля верховного правителя, який брав на себе 

зобов’язання з охорони дипломатії.  

У той час було розроблено й первинне правове регулювання діяльності 

дипломатичних органів. Наприклад, у законах Ману було регламентовано 

статус недоторканості посла: «Піднімаючий руку на посла йде до загибелі і 

знищення» [3, с. 41–42]. Як видно з наведеної правової норми, 

недоторканність індивідуальних дипломатичних органів забезпечувалася 

релігійними нормами, бо вважалося, що посли перебували під божественним 

заступництвом, а також фактичним здійсненням військової охорони. 

Додатково в тодішніх джерелах права визначалися й аспекти публічного та 

приватного життя дипломатів із акцентом на їхні особисті якості. Це було 

важливо для гарантування успіху дипломатичних місій та якісного 

представництва інтересів держави. 

Згодом правовий статус дипломатичних органів набув перманентних 

рис. У Стародавній Греції на основі інституту проксенії було введено 

інститут постійних консулів. У цьому контексті О.С. Конопляник зауважує, 
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що проксенами були громадяни старогрецьких міст-полісів, що 

репрезентували та забезпечували охорону та захист прав та інтересів 

іноземців, зокрема щодо організації безпеки, охорони майна тощо [4, c. 26]. 

Викладене означає, що постійнодіючі органи дипломатичної служби в 

тодішній період реалізовували свою компетенцію на основі морально-

етичних норм гостинності та норм звичаєвого права. У Стародавній Греції 

законодавчого регулювання діяльності органів дипломатичної служби не 

було. Вказані особи діяли в містах-полісах і поділялися на дві групи за 

віковим і функціональним критеріями: «вісники» (ангелос, керюкос) і 

«старійшини» (плесбейс). Їхній статус засвідчували спеціальні дощечки з 

надписами (дипломи), які регламентували й мету та завдання діяльності цих 

осіб. На посаду вони обиралися народними зборами за умови дотримання 

вікового, майнового та ін. цензів, у тому числі з урахуванням ораторських та 

акторських здібностей. При цьому в грецькій практиці сформувалися й 

колективні органи дипломатичної служби (багатостороння «конференційна» 

дипломатія), наприклад, конгрес делегатів Пелопоннеського Союзу. Правова 

охорона та захист в описаному випадку здійснювалися по відношенню до 

кола представників міст-полісів як окремого дипломатичного форуму. 

Натомість у Стародавньому Римі грецький досвід організації діяльності 

органів дипломатичної служби був дещо модернізованим. На основі 

принципу jus et legationis (святість посольств і договорів) і права гостинності 

сформувався римський інститут патронату, представники якого були 

корінним населенням і захищали права та інтереси іноземців, що були 

клієнтами патрона [5, с. 183–185]. Ці суб’єкти можуть вважатися публічною 

адміністрацією в її сучасному розумінні та в тодішніх реаліях здійснювали 

організаційну діяльність щодо охорони дипломатичних представництв під 

час переговорних процедур. Щодо римської сторони, то вищі суб’єкти 

публічної адміністрації мали компетенцію приймати та відряджати 

індивідуальних представників органів дипломатичної служби, таких, як 
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посли, оратори та вісники. Організаційний аспект правової охорони та 

захисту цих суб’єктів варіював залежно від їхнього статусу. 

У період епохи великого переселення народів вказані характеристики 

діяльності органів дипломатичної служби зазнали істотних змін. Так, у 

середньовічній Венеції та Флоренції посади послів були примусовими, і за 

відмову від них карали штрафами або позбавленням громадянства [1, с. 12–

13]. Такий стан справ зумовлений тим, що при занепаді та роздробленості 

державного устрою влада не могла гарантувати послам недоторканність. У 

цей час дипломатія стала набагато більш спрощеною та небезпечною, бо на 

індивідуальні органи дипломатичної служби вчиняли напади місцеві 

мешканці чи розбійники.  

Аналогічно в давньоруські часи органи дипломатичної служби свою 

діяльність орієнтували на укладення договорів, але первинна практика 

слов’янської дипломатії в цій галузі була не дуже вдалою, зважаючи на 

відсутність гарантій з боку приймаючої сторони. Зокрема, А.М. Сахаров 

ілюструє один із таких випадків: у 560 р. антський посол Мезамамир, який 

прибув до ставки аварського кагана з метою встановлення перемир’я та 

викупу полонених, був страчений [6, с. 17], бо, як вказує Менандр 

Протектор, авари «знехтували звичаєм поваги до особи посла» [7, с. 230]. 

Описаний приклад наочно демонструє, що для реалізації дипломатією свого 

статусу в будь-які часи насамперед повинна була гарантуватися 

недоторканність дипломатичних місій та окремих персоналій 

(індивідуальних органів дипломатичної служби). Тим не менше, у 

варварських країнах цей принцип постійно ігнорувався з урахуванням 

морально-етичних і соціально-економічних стандартів суспільного та 

протодержавного розвитку. 

При цьому одночасно зі становлення держав в часи Середньовіччя 

органи дипломатичної служби були розвиненими у Візантії та в Італії, 

зокрема, очолюване Першим міністром Відомство іноземних справ у 

Візантії, яке мало значний за кількісними параметрами штат, а в Італії з XIII–
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XIV ст. дипломати призначалися як державні діячі для примирення 

ворогуючих міст-держав. Як видно з наведеного прикладу, вже в часи 

Середньовіччя органи дипломатичної служби були суб’єктами публічної 

адміністрації, оскільки за своєю компетенцією згадане міністерство було 

органом виконавчої влади. Окремо розроблялися спеціальні нормативи 

дипломатичної справи, що можна вважати праобразом закладення 

регуляторних рамок щодо працівників органів дипломатичної служби як 

державних службовців. Тим не менше, у тодішні часи ці особи поєднували 

свої функції з політичною та військовою розвідкою в найширшому 

розумінні: при виконанні формальних вказівок індивідуальні представники 

органів дипломатичної служби передавали верховному правителю 

інформацію про події суспільно-політичного життя в приймаючій країні. 

Водночас необхідно враховувати той факт, що в разі перевищення 

повноважень чи виходу за їх межі, система покарань для послів була доволі 

жорсткою. До того ж, на становлення та розвиток дипломатичного права в ті 

часи впливала християнська церква, яка в VI–VII ст. відкрила дипломатичні 

представництва в усіх країнах Європи, бо мала добре організований 

територіальний устрій, майнове забезпечення, військові сили, управлінські 

органи та ін. Недоторканність забезпечувалася церковними постановами та 

страхом бути відлученим від церкви. 

У Середньовіччі дипломатична служба на території сучасної України 

також активно здійснювала свої функції. Що стосується організаційного 

аспекту діяльності органів дипломатичної служби, то в часи Княжої доби 

вказана компетенція належала суб’єктам публічної адміністрації та 

допоміжному персоналу. Так, вказаними органами могли бути великий князь 

і дружинники, посли, а також купці, священики, перекладачі, охорона, 

корабельники, челядь та ін. У якості прикладу можна згадати про посольство 

княгині Ольги до Візантії (957 р.), до складу якого входило близько 100 осіб, 

серед яких – 20 послів, 44 купці, священики, перекладачі, охорона з дружини 

Святослава
 

[1, с. 18], корабельники, челядь тощо (понад 1 тис. осіб) 
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[8, с. 453–455]. На той час посольська недоторканність регламентувалася 

нормами звичаєвого права та релігійними догмами, порушення яких 

трактувалося як образа Бога та правителя країни-ініціатора дипломатичної 

місії. За порушення цих норм санкціями були позбавлення громадянських 

прав або волі [4, с. 30]. З іншого боку, ці приписи не завжди виконувалися 

добровільно, тому нерідко застосовувався примус із боку дружинників 

країни перебування та відрядження посольської місії. 

Так, успішною зовнішньополітична функція органів дипломатичної 

служби була у відносинах із візантійцями та франками. Зокрема на 

початковому етапі встановлення дипломатичних відносин велися переговори, 

у тому числі в Константинополі в імператора Феофіла (838 р.), Інґельгеймі у 

франкського короля Людовіка Благочестивого (839 р.), а згодом укладалися 

договори, зокрема, із Візантією від 840 р. Первинні переговорні процедури 

були зорієнтовані на встановлення дружніх відносин із іноземними країнами, 

а також за результатами встановлення дипломатичних відносин за 

спеціальними охоронними грамотами надавалася правова охорона 

індивідуальним дипломатичним органам, наприклад, у листах від 

Візантійського імператора. Водночас для інституціоналізації цих органів 

потрібно було й відповідне їх визнання з боку другої сторони договорів. Були 

випадки надання охорони одразу після встановлення дипломатичних 

відносин. Водночас нерідко мета визнання досягалася зі застосуванням 

військового примусу. Наприклад, дипломатичне визнання Русі Візантією 

мало місце після походу на Константинополь у 860, 873, 907, 911, 944 рр. На 

той час органи дипломатичної служби, у першу чергу, переслідували 

економічні інтереси, оскільки за результатами дипломатичних місій, як 

правило, на основі норм руського права та права другої сторони укладалися 

торговельні угоди в частині надання пільг і привілеїв для суб’єктів 

приватного права (купців) із елементами гарантування безпеки та надання 

привілеїв органам дипломатичної служби та збереження їхнього майна. 
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На теренах нинішньої Західної України дипломатія також розвивалася. З 

урахуванням географічного положення цієї території органи дипломатичної 

служби своїм основним завданням мали налагодження 

зовнішньоекономічних зв’язків із країнами Заходу, такими як Рим, 

Угорщина, Польща і т.п. Вирішальним зумовлюючим фактором успіху таких 

дипломатичних місій було формування коаліції проти кочовиків зі Сходу. 

Наприклад, за спогадами Джованні дель Плано Карпіні, після одержання 

охоронної грамоти від хана Батия посольство дісталося до свого васала в 

складі охоронців і службових працівників [9, с. 60–61]. До того ж, необхідно 

усвідомлювати, що органи дипломатичної служби в цих країнах 

реалізовували свою компетенцію інтенсивно та багатовекторно, але з різним 

ступенем цілеспрямованості: чітко орієнтованою за часів Романа 

Мстиславовича та його сина Данила, вузької та невпорядкованої в період 

правління Лева Даниловича. Проте, роль органів дипломатичної служби 

Галицько-Волинського князівства була істотною в тодішньому 

загальноєвропейському політичному житті. Водночас необхідно вказати на 

той факт, що в період феодальної роздробленості Київської Русі національні 

органи дипломатичної служби припинили свою активність. 

Що ж до загальноєвропейського вектору розвитку дипломатії, то 

важливою віхою модернізації органів дипломатичної служби стало введення 

в XV ст. інституту постійних дипломатичних представників, які зазвичай 

відкривалися за допомогою трактатів [10, с. 20]. Регуляторні рамки 

функціонування вказаних органів дипломатичної служби сформувалися з 

1648 р. Відтак, Вестфальський мирний договір і рішення наступних конгресів 

заклали передумови для виникнення постійнодіючих органів дипломатичної 

служби, визнання на міжнародному рівні імунітетів і привілеїв для цих 

суб’єктів. При цьому правова охорона відповідних осіб здійснювалася 

спеціально озброєними формуваннями, хоча постійний характер 

дипломатичних представництв призводив до поступового переформатування 

почесної варти як церемоніального органу відповідно до норм 
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дипломатичного протоколу. У XVI–XVII ст. органи дипломатичної служби 

набули сучасних рис. Так, у Франції з XVI ст. діяла інституція на кшталт 

Міністерства закордонних справ, а з XVII ст. – Рада Кабінету (Таємна Рада) і 

секретар (згодом – департамент) із закордонних справ. У Сполученому 

Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії з XVIІI ст. функціонували 

головний Секретар його Королівської величності у закордонних справах і 

Міністерство закордонних справ. 

У той же час були зовнішньо оформлені норми дипломатичного та 

консульського права. У першу чергу, регламентувалися аспекти 

проходження дипломатичної служби, дипломатичних привілеїв та імунітетів 

із урахуванням принципів екстериторіальності та «європейського інтересу», 

пріоритету в забезпеченні недоторканності органів дипломатичної служби. У 

якості прикладу можна згадати Акт королеви Анни (1708 р.), Віденський 

регламент про ранги дипломатичних агентів (1815 р.), доповнений 

Аахенським протоколом про дипломатичних агентів (1818 р.) [11, c. 62]. 

Зокрема, у регламенті як першому кодифікованому акті у сфері 

дипломатичної служби та в протоколі виділялося три групи органів 

дипломатичної служби з різними рангами на підставі місця служби та часу 

здобуття посади: спеціальні індивідуальні органи дипломатичної служби 

(посли, легати, нунції); особи, що виконували представницькі функції 

(посланники, міністри-резиденти); повірені (постійні та тимчасові). Для 

належного виконання своїх функцій вони акредитувалися при монархові, 

міністрах закордонних справ і т.п., стаючи суб’єктами публічної 

адміністрації. Принагідно з 1815 р. дипломатична служба 

інституціоналізувалася як окрема галузь державної служби.  

На території сучасної України органи дипломатичної служби після 

зменшення своєї активності в часи феодальної роздробленості пожвавили 

свою діяльність у XV–XVІ ст. Як правило, відповідні органи були 

індивідуальними: функції дипломатії виконували вищі посадові особи, а 

саме: кошові отамани та гетьмани, а також спеціально сформовані старшини 
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та почесна варта. Нерідко через цю обставину відбувалося змішування 

функцій цих суб’єктів, коли, реалізуючи дипломатичну компетенцію, ці 

особи починали діяти як органи влади (найчастіше такі випадки мали місце 

при укладенні договорів). Додатково рядових козаків наймали органи 

дипломатичної служби інших держав для здійснення військової охорони. 

Так, до складу дипломатичних місій могли входити козаки («товариші»), 

обслуговуючий персонал («челядники»), особи, що виконували допоміжні 

функції (товмач, писар). Названі органи дипломатичної служби були 

державними органами та, як вказує Б. Хмельницький, забезпечували 

«цілість ... держави», порозуміння з прикордонними державами та уникнення 

загострень у дипломатичних зв’язках із ними [1, с. 26–27, 30]. Основними 

повноваженнями органів дипломатичної служби, окрім згаданих вище, було 

ще й гарантування безпеки іноземних органів дипломатичної служби, які 

відвідували Січ, їх розселення.  

Потрібно вказати також й на те, що згодом правова регламентація 

функціонування органів дипломатичної служби вийшла на наднаціональний 

рівень. У XX ст. почала формуватися загальносвітова наднаціональна 

система нормативів поведінки дипломатії після прийняття Каракаської 

конвенції про консульські функції від 1911 р., Статуту Ліги Націй від 1919 р., 

Гаванської конвенції про дипломатичних чиновників, Гаванської конвенції 

про консульських агентів і Гаванської конвенції про дипломатичний 

притулок від 1928 р., Конвенції про привілеї та імунітети ООН від 1946 р., 

Конвенції про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН від 1947 р., 

Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 1961 р., Конвенції про 

спеціальні місії від 1969 р., Конвенції про запобігання та покарання злочинів 

проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі 

дипломатичних агентів від 1973 р., Віденської конвенції про представництво 

держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального 

характеру від 1975 р. [12, с. 13; 13, c. 5]. На сутнісні положення регуляторної 

бази щодо органів дипломатичної служби як публічної адміністрації 



35 

 

впливали терористичні акти, світові війни, глобалізація та конвергенційні 

процеси. Відповідно, оновлені норми дипломатичного права увібрали в себе 

історичні витоки становлення органів дипломатичної служби, пов’язані з 

гарантуванням недоторканності цих суб’єктів. Причому з урахуванням 

систематизації норм права щодо органів дипломатичної служби засадничі 

положення реалізації ними своєї компетенції як державними службовцями 

були регламентовані у Віденській конвенції про дипломатичні зносини, на 

основі положень якої формувалося національне законодавство країн світу 

щодо діяльності дипломатії та укладалися відповідні міжнародні договори, у 

яких акцент ставився на невтручання у внутрішню політику та забезпечення 

суверенної рівності держав.  

Розвиток тодішньої української дипломатії повністю відповідав світовим 

тенденціям. Так, відповідні органи дипломатичної служби здійснювали 

аналогічні охоронні та переговорні функції. Принагідно на початку ХХ ст. 

сформувалася чітка ієрархія органів дипломатичної служби. Зокрема, вищим 

органом публічної адміністрації у сфері закордонних справ був Генеральний 

секретаріат, а згодом Рада Міністрів УНР (Уряд). Зовнішньополітичну 

діяльність в Україні виконувало Генеральне секретарство з національних 

справ, до компетенції якого належало «здійснення міжнародних зносин 

держави, охорона інтересів українських громадян поза межами УНР…» 

[14, с. 3-9], а пізніше – Міністерство закордонних справ. Організаційну 

структуру цього міністерства становили керівництво (міністр і його 

заступник), політичний, консульський, юридичний, архівно-літературний, 

загальний, бухгалтерсько-господарський відділи та департамент міністерства 

[15, с. 194; 16, с. 76,77]. Власне, така структура та система профільного 

органу дипломатичної служби відповідала практичним потребам і не 

змінилася істотно й донині з урахуванням фактичних відносин, пов’язаних із 

заснуванням закордонних дипломатичних представництв. До речі, описані 

органи дипломатичної служби орієнтувалися на людиноцентристські 
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пріоритети в аспекті охорони та захисту особистих немайнових і майнових 

прав та інтересів усіх громадян Української Народної Республіки.  

Додатково необхідно зауважити, що в цей час закладалися сучасний 

формат функціонування органів дипломатичної служби як публічної 

адміністрації та сприйняття дипломатичних працівників як державних 

службовців. Це проявлялося насамперед через масштабне впровадження 

принципу аполітичності дипломатичної служби, зважаючи на те, що зміна 

керівництва Міністерства закордонних справ не може призвести до ротації 

керівників його підрозділів [16, с. 85,86,89]. Уряд призначав ранги 

керівникам дипломатичних представництв, а саме: Посол, Посланник або 

Уповноважений Міністр, Міністр-Резидент, Повірений у справах, а іншим 

співробітникам ранги призначав Міністр закордонних справ [17, c. 12]. 

Вказані суб’єкти діяли в постійнодіючих органах дипломатичної служби 

(посольствах, консульствах і консульських агентствах), а також при 

дипломатичних місіях. Залежно від очільника ці органи поділялися на три 

розряди. При цьому публічно-управлінські функції, пов’язані з обліково-

реєстраційною, дозвільною, охоронною діяльністю, як правило, виконували 

генеральні, звичайні та віце-консульства та консульські агентства, посадових 

осіб яких призначав Міністр закордонних справ за погодженням із 

міністерствами торгівлі, промисловості, фінансів і судових справ (в 

оперативно-управлінському аспекті). 

Згодом при функціонуванні органів дипломатичної служби в 

Українській Державі Гетьмана П. Скоропадського основну роль в зовнішній 

політиці став виконувати індивідуальний суб’єкт публічного права – глава 

держави (Гетьман), який визначався «найвищим керівничим всіх зносин 

української держави з закордонними державами» [18, с. 73]. Поряд із цим 

органом, існував і суб’єкт зі спеціальною компетенцією – Міністерство 

закордонних справ, до центрального апарату якого входили канцелярія 

міністра, загальний департамент, юридичний, архівний і відділ особового 

складу, політичний департамент, у складі якого функціонували 
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дипломатичний, консульський, політичний відділи та відділ преси, а також 

консультативно-дорадчий орган – Рада міністерства [17, c. 14]. Новелою 

функціонування згаданих органів дипломатичної служби є те, що в їх системі 

з’явилися консультативно-дорадчі органи, а також інституції, орієнтовані на 

координацію роботи всієї системи органів дипломатичної служби та щодо 

реалізації поточних завдань. Введення цих нових суб’єктів дозволило 

оптимізувати компетенцію дипломатії та розмежувати повноваження між 

працівниками органів дипломатичної служби як державними службовцями. 

Істотну роль у цьому процесі відігравав саме політичний департамент в 

організаційно-інституціональному ракурсі виконання своїх повноважень. 

Згодом у період Директорії спеціальний орган дипломатичної служби 

залишився незмінним – Міністерство закордонних справ. На теренах Західної 

України тоді ж діяв Державний секретар закордонних справ, що входив до 

складу уряду. На вищому рівні в часи Другого республіканського уряду діяли 

Директорія та Рада Народних Міністрів. Описані органи як суб’єкти 

публічної адміністрації зберігали попередню практику реалізації своєї 

компетенції, але все одно мали проблеми в організаційному аспекті. На 

переконання Д.В. Вєдєнєєва та Д.В. Будкова, до таких проблем потрібно 

включати: істотне підвищення кількості дипломатичних представництв та 

ускладнення їх організації; дезорганізація роботи на міністерському рівні та 

загалом в апараті державних органів при ускладненні політичного ситуації; 

відсутність належної координації діяльності між органами дипломатичної 

служби, що не давало можливості для ефективної співпраці; надмірна 

політизація працівників вказаних органів [16, с. 174-179]. Тим не менше, 

органи дипломатичної служби доволі ефективно здійснювали свої 

представницькі функції з урахуванням добре розвиненого дипломатичного та 

консульського інформаційного, матеріально-технічного, господарського та 

канцелярського секторів. 

Після заснування СРСР і входження України до його складу система та 

структура органів дипломатичної служби, а також їхня компетенція 
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докорінно змінилися. Як вказує С.А. Федчишин, із-поміж органів 

дипломатичної служби практично повністю були ліквідовані самостійні 

суб’єкти управління закордонними справами (за виключенням 

Уповноваженого НКЗС СРСР при уряді УСРР та українських радників при 

повноважних представництвах СРСР), а централізовану загальносоюзну 

систему зовнішньополітичних органів утворили внутрішньодержавні (з’їзд 

Рад СРСР, ЦВК СРСР, Президія ЦВК СРСР, РНК СРСР, НКЗС СРСР) і 

закордонні органи (повноважні представництва та консульські установи) 

[17, c. 24-25]. Регуляторні засади функціонування цих суб’єктів становили 

положення Конституція УСРР від 1919 р. [428], постанови ВУЦВК «Про 

права дипломатичних представників за кордоном» від 07.08.1921 [429], «Про 

уповноважених Народного Комісаріату Справ Закордонних на терені УСРР» 

від 28.03.1922 [430], «Про консульських представників УСРР за кордоном» 

від 02.10.1922 [431] та ін. Разом з тим, лише загальносоюзні джерела права 

фактично регламентували компетенцію та напрями реалізації повноважень 

органів дипломатичної служби, оскільки національні нормативно-правові 

акти після входження УРСР до складу СРСР по суті втратили своє 

призначення через ліквідацію права на зовнішньополітичну діяльність із 

боку СРСР як окремого суб’єкта міжнародного права. Водночас після 

ухвалення Конституції УРСР 1978 р. [432] чітко інституціоналізувалася 

дворівнева система органів дипломатичної служби, де основу складали 

внутрішньодержавні суб’єкти (парламент і його керівні органи, уряд і 

профільне міністерство), а вищим щаблем були зовнішньополітичні органи у 

вигляді постійних представництв УРСР при міжнародних організаціях. 

Деталізованого дослідження потребує аспект функціонування 

українських органів дипломатичної служби як публічної адміністрації. Так, 

центральним органом виконавчої влади у сфері зовнішніх відносин 

виступало відповідне міністерство, яке на підставі Закону Верховної Ради 

СРСР «Про надання союзним республікам повноважень у галузі зовнішніх 

зносин і про перетворення в зв’язку з цим Народного Комісаріату 
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Закордонних Справ із загальносоюзного в союзно-республіканський» [433] 

поставало як Народне секретарство в закордонних справах (березень-квітень 

1918 р.); Іноземний відділ Тимчасового робітничо-селянського уряду 

України (28 листопада 1918 р. – 29 січня 1919 р.); Народний Комісаріат 

Закордонних Справ (у складі Раднаркому УСРР (29 січня – липень 1919 р.); 

відновлення роботи НКЗС УСРР та його реформа впродовж березня 1920 р. – 

20 вересня 1923 р.) [16, с. 192-202; 19, с. 98]. В організаційно-

інституціональному ракурсі цей суб’єкт публічної адміністрації мав ядро 

(народний комісар закордонних справ як ключовий індивідуальний орган 

дипломатичної служби), забезпечувальні підрозділи (секретаріат і колегії, 

економіко-правовий відділ), відділи зовнішніх відносин і зв’язків із 

громадськістю, технічну частину (техніко-матеріальний відділ і радіостанцію 

міжнародних зв’язків), секретні підрозділи. Ключові публічно-управлінські 

функції на той час були пов’язані із забезпеченням участі УРСР у роботі 

ООН і діяльністю територіальних осередків органів дипломатичної служби.  

При цьому компетенція органів дипломатичної служби як суб’єктів 

публічної адміністрації на цьому історичному етапі була пов’язана з 

інформативно-моніторинговими, контрольно-наглядовими та власне 

управлінськими функціями. Зокрема, до повноважень Уповноваженого НКЗС 

СРСР як органу публічної адміністрації належало: інформування ВУЦВК і 

РНК про діяльність НКЗС СРСР, інформування НКЗС СРСР про внутрішнє 

життя та заходи УСРР, що мали значення у відносинах СРСР з іноземними 

державами; спостереження за правильним втіленням у життя союзного та 

республіканського законодавства стосовно іноземців; спостереження за 

правильним виконанням суб’єктами публічної адміністрації законодавства; 

безпосереднє керівництво всіма органами НКЗС на території УСРР; подання 

колегії НКЗС кандидатур радників і секретарів; [20, с. 71-77] (п. 12 

Положення про НКЗС СРСР).  

Проблемою в реалізації описаних функцій Уповноваженого НКЗС було 

дублювання повноважень із консульськими столами при консульських 
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відділах повноважних представництв. Так, ці органи повинні були вчиняти 

окремі реєстраційні функції та реалізовувати дозвільну діяльність. Як 

пояснює І.Ю. Стрельникова, дипломатичні та консульські представництва 

УСРР за кордоном ліквідовувалися шляхом об’єднання їх з 

представництвами РСФРР у представництва СРСР (уповноважені НКЗС 

УСРР в містах Одесі та Києві стали агентами Уповноваженого НКЗС СРСР) і 

повинні були передати всі закінчені справи, архівні матеріали і останні 

фінансові звіти Уповноваженому НКЗС СРСР в Україні, а поточні 

проваджувані справи, інвентар та інше майно – представництвам СРСР в 

країні перебування [21, с. 67, 68]. Разом з тим, на практиці вони 

продовжували виконувати свої функції в повному обсязі. У зв’язку з цим, 

описане дублювання повноважень призводило до відсутності фактичного 

задоволення законних інтересів і сприяння у реалізації прав громадянами та 

іноземцями. Такий стан справ зберігався незмінним практично до розпаду 

СРСР. 

Зі здобуттям Україною незалежності було оновлено та вдосконалено 

регуляторні засади функціонування органів дипломатичної служби шляхом 

прийняття нормативно-правових актів стратегічної спрямованості (постанови 

Верховної Ради України «Про основні напрямки зовнішньої політики 

України» від 02 липня 1993 р. [22], яка згодом була замінена Законом 

України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 р. 

[23]; Закону України «Про дипломатичну службу» від 20 вересня 2001 р. 

[24]), інституціональної правової природи (постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ 

України та кількісного складу його колегії» від 18 лютого 1993 р. [25], після 

втрати чинності яким згодом було прийнято указ Президента України «Про 

Положення про Міністерство закордонних справ України» від 6 квітня 

2011 р. [26], постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про Міністерство закордонних справ України» від 30 березня 

2016 р. [27]; указу Президента України «Про Консульський статут України» 
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від 2 квітня 1994 р. [28]; розпорядження Президента України «Про 

затвердження Положення про дипломатичне представництво України за 

кордоном» 22 жовтня 1992 р. [29], указу Президента України «Про 

торговельно-економічну місію у складі закордонної дипломатичної установи 

України» від 30 квітня 1994 р. [30], що згодом був замінений указом 

Президента України «Про деякі питання представництва економічних 

інтересів України за кордоном» від 8 квітня 2010 р. [31]), функціонального 

забарвлення (розпорядження Президента України «Про затвердження 

Положення про порядок доставки дипломатичної пошти» від 27 липня 

1992 р. [32]) та ін. 

Організаційно-правовий аспект діяльності органів дипломатичної 

служби як суб’єктів публічної адміністрації стосувався центральних органів 

виконавчої влади зі спеціальною компетенцією, а саме: міністерства 

закордонних справ. Структура цього органу охоплювала міністра, його 

першого заступника та заступників, загальний секретаріат, управління 

(політичного аналізу та планування, міжнародного та науково-технічного 

співробітництва, контролю над роззброєнням, ОБСЄ та європейських і 

міжнародних організацій, культурних зв’язків, інформації, державного 

протоколу, закордонної власності, кадрів, управління справами, 

територіальні управління, а також договірно-правове, валютно-фінансове та 

консульське управління), відділ усних і письмових перекладів, групу 

експертів з особливих доручень і бухгалтерію [33, с. 629]. Охоронні функції 

покладалися на Національну гвардію України. 

Нинішній стан функціонування органів дипломатичної служби як 

суб’єктів публічної адміністрації необхідно розглядати через призму 

постулатів історичної школи права. Це зумовлено тим фактом, що органічна 

теорія, витоки та розвиток якої зумовлені постулатами історичної школи 

права, дозволяє тлумачити дійсний стан будь-якої юридичної категорії, у 

тому числі органів дипломатичної служби, у взаємозв’язку з минулим 

досвідом (відображення індивідуалізації українського досвіду 
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функціонування відповідних суб’єктів публічної адміністрації). До того ж, 

С.В. Ромашкін влучно коментує додаткову перевагу постулатів історичної 

школи права в плані «права всіх народів»: в окремому народі виявляється 

загальнонародний дух, який віддзеркалює себе в індивідуальних рисах 

[34, c. 99]. Наведена теза дозволяє врахувати партикуляризм української 

практики функціонування органів дипломатичної служби як публічної 

адміністрації та єдність наднаціональної правової бази у сфері 

дипломатичних відносин через загальнонародний дух (плюралістична теорія 

правогенезу). Органічне поєднання партикуляризму національної специфіки 

правової регламентації цієї сфери та наднаціональних правових рамок 

призводитиме до якісної рецепції успішної практики попередніх історичних 

періодів та імплементації регуляторної практики наднаціонального права у 

сфері дипломатичних відносин. 

Через призму охарактеризованих вище постулатів історичної школи 

права потрібно сприймати й новітні реформаційні процеси у сфері 

функціонування органів дипломатичної служби. В умовах адміністративної 

реформи в Україні ці органи як суб’єкти публічної адміністрації згідно з 

указом Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції 

адміністративної реформи в Україні» від 22 липня 1998 р. повинні 

орієнтуватися на правові цінності цивілізованої європейської держави з 

високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії, тому 

діяльність відповідних органів повинна бути близькою до потреб і запитів 

людей, підконтрольною народові, прозорою, побудованою на наукових 

принципах і ефективною, а головним пріоритетом її діяльності визначено 

служіння народові та національним інтересам [35]. Це стосується системної 

регуляторної модернізації за такими напрямами: нормативний (оновлення 

правової бази); інституціональний (формування організаційних структур, що 

відповідають міжнародним стандартам і європейській практиці, 

запровадження нових інструментів публічного управління, покращення 

кадрового забезпечення); фінансовий (накопичення та вихід на нові 
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матеріально-технічні ресурси); інформаційний (покращення співпраці з 

суб’єктами приватного права з урахуванням їхніх потреб на основі 

постійного моніторингу стану справ і новел у сфері дипломатичної служби). 

Запропонована новелізація публічно-управлінського формату діяльності 

органів дипломатичної служби передбачає проведення комплексних і 

багатоаспектних наукових досліджень, що дозволять сформувати орієнтири 

та конкретизувати правовий статус органів дипломатичної служби як 

публічної адміністрації. «Лакмусовим папірцем» ефективності цих заходів 

може виступати фактичний стан задоволення публічного інтересу 

громадянського суспільства в ефективному представництві інтересів 

громадян України на світовій арені, у тому числі за допомогою «людино-

орієнтованого» «good governance». 

Так, концепція людиноцентризму увійшла до правового поля України з 

наднаціонального права міжнародних організацій, де йшлося про юридичну 

категорію «good governance». Згідно з Доповіддю Генерального секретаря 

ООН від 3 вересня 1997 р. вказана концепція є однією з ключових передумов 

досягнення цілей сталого розвитку, процвітання та миру, зважаючи на те, що 

«good governance» повинно ґрунтуватися на шести принципах: верховенстві 

права; ефективності державних інститутів; транспарентності; підзвітності в 

рамках управління державними справами; поваги прав людини; реальної 

участі всіх громадян у політичних процесах, які відбуваються в їх державі, а 

також в прийнятті рішень, що їх стосуються [36]. Конкретизовано цю 

концепцію було на рівні Білої книги з Європейського управління [37] і 

Кодексу належної адміністративної поведінки установ ЄС [38]. Описана 

концепція як ідеал інституціонально-функціональної організації суспільно-

політичного життя в Україні повинна орієнтуватися на положення 

європейського адміністративного простору шляхом застосування 

інструментів зовнішньої політики в аспекті покращення чинної практики 

публічного управління, зокрема, у сфері дипломатичної служби та інтеграції 

до наднаціонального права ЄС. 
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Зокрема, в українських реаліях орієнтири для проведення реформи 

органів дипломатичної служби як публічної адміністрації було встановлено в 

Плані модернізації державного управління в Україні, де йшлося про 

модернізацію структури органів публічної адміністрації, кадрової політики у 

сфері державної служби, у тому числі щодо вирішення конфлікту інтересів і 

запобігання корупції, а також запровадження електронної державної служби 

[39]. Власне, у ракурсі органів дипломатичної служби необхідно насамперед 

узгодити невідповідності чинної регуляторної бази з оновленими правовими 

рамками у сфері державної служби, у зв’язку з цим необхідно оптимізувати 

інституційну систему цих суб’єктів публічної адміністрації, а також узгодити 

інституціонально-юридичні аспекти їх функціонування в частині ефективної 

реалізації інструментів адміністративно-правового механізму публічного 

адміністрування в частині здійснення зовнішньої політики та задоволення 

прав і законних інтересів людини, громадянина. 

При цьому «good governance» у сфері дипломатичних відносин повинно 

орієнтуватися на кілька визначальних сфер: масштабне впровадження 

принципу верховенства права в практику публічного управління з метою 

забезпечення «людино-орієнтованої» діяльності органів публічної 

адміністрації; орієнтація на принцип ефективності органів дипломатичної 

служби як суб’єктів публічної адміністрації; транспарентність 

функціонування органів дипломатичної служби. Так, В.Б. Авер’янов у світлі 

принципу верховенства права розглядав «good governance» через вихідні 

засади реалізації компетенції органів публічної адміністрації та їхніх 

посадових осіб, що передбачає орієнтацію на пріоритетність потреб 

реалізації та захисту прав людини перед усіма іншими цінностями 

демократичної, соціальної, правової держави [40, с. 12; 41, с. 267]. Наведені 

положення засвідчують необхідність оновлення історичної практики 

діяльності органів дипломатичної служби на основі не лише забезпечення 

прав і безпеки працівників органів дипломатичної служби, але й ефективне 

гарантування прав і законних інтересів людини, громадянина як учасника 
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взаємовідносин із цими суб’єктами публічної адміністрації. Для цього 

функціонування вказаних органів повинно бути ефективним. Відтак, на 

новітньому етапі функціонування органів дипломатичної служби як суб’єкта 

публічної адміністрації акцент змістився на громадян, що вступають у 

правовідносини з органами дипломатичної служби, на споживачів 

адміністративних послуг і т.п. Безумовно, органи публічної адміністрації 

також повинні отримати належний рівень правової охорони та захисту, але в 

пріоритеті повинні стояти публічні інтереси держави та вказаних вище осіб, 

що сприятиме уніфікації української практики публічного управління у сфері 

зовнішньої політики зі світовими стандартами. 

У цьому ракурсі повністю підтримуємо О.М. Бандурку та 

Н.М. Матюхіну щодо розуміння ефективності діяльності органів публічної 

адміністрації не лише на базі економічних категорій (співвідношення 

затрачених ресурсів і фактичних результатів), а й взяття до уваги зовнішніх 

чинників [42, с. 9]. Принагідно важливо виробити критерії такої 

ефективності, за якими можна буде оцінити та спрогнозувати практичне 

втілення адміністративно-правового механізму діяльності органів 

дипломатичної служби. В умовах демократизації діяльності публічної 

адміністрації не менш важливо, щоб діяльність органів дипломатичної 

служби була транспарентною. Наведений принцип передбачає відкритість і 

прозорість діяльності цих суб’єктів, що, на думку Н.В. Гудими, скеровано на 

забезпечення права людини на інформацію щодо себе, соціальних, 

політичних та інших характеристик [43, с. 47]. З урахуванням новітніх 

європейських тенденцій така практика діяльності органів дипломатичної 

служби повинна охоплювати реалізацію активного та пасивного права особи 

на інформацію, а також інформатизацію процесів публічного управління в 

системі відповідних органів за рахунок впровадження електронних реєстрів і 

баз даних, хмарних сховищ тощо, а також створення умов для громадської 

інклюзивності в процеси публічного правління у сфері дипломатичних 
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відносин (через електронні сервіси, он-лайн консультації, прес-конференції, 

круглі столи, брифінги тощо).  

Отже, становлення органів дипломатичної служби як суб’єктів публічної 

адміністрації має тривалу історію. При цьому інституціоналізація цих органів 

відбулася з моменту виникнення держав, а розуміння дипломатичної служби 

як державної служби – із ХІХ ст. Важливу роль на всіх історичних етапах 

функціонування відповідних суб’єктів відігравало гарантування безпеки 

працівників органів дипломатичної служби, а також вироблення критеріїв 

ефективності реалізації ними своєї компетенції. На новітньому етапі 

діяльності органів дипломатичної служби домінуючим став публічно-

правовий аспект їхньої діяльності, що призвело до формування практики 

«good governance» в межах наднаціонального та національного права, що 

регламентує особливості дипломатичних відносин. 

 

1.2. Сутність і особливості адміністративно-правового статусу 

державного службовця дипломатичної служби України  

 

На сучасному етапі державотворення в Україні ключові особи, задіяні в 

реалізації зовнішньої політики, є працівниками органів публічної 

адміністрації, що за своїм правовим статусом є державними службовцями. 

Вказані суб’єкти в межах реалізації функцій з публічного управління 

забезпечують стратегічне завдання з установлення зовнішньополітичних 

зв’язків зі стратегічними партнерами в усьому світі. При цьому задля 

ефективного гарантування національної безпеки й оборони, економічного 

зростання та соціокультурного розвитку відбувається ротація кадрів 

державної служби, переміщення осіб між центральним апаратом і 

закордонними представництвами тощо. До того ж, після прийняття нового 

Закону України «Про державну службу» професіоналізм і орієнтація на 

споживача адміністративних послуг повинні стати визначальними 

чинниками функціонування органів дипломатичної служби в Україні. Не 
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менш важливо враховувати тенденції щодо інформатизації державної служби 

та посилення багатосторонньої дипломатичної діяльності. 

Як слушно зауважує Б.І. Гуменюк, ефективність виконання завдань 

державними службовцями дипломатичної служби може бути досягнута 

виключно високопрофесійним і стабільним апаратом, високоефективною й 

авторитетною державною службою [44, c. 17]. Безумовно, така діяльність 

передбачає здійснення як публічно-управлінських, так і політичних функцій. 

Це обумовлено історією становлення та розвитку дипломатії, 

глобалізаційними процесами в сучасному світі та стандартами поведінки на 

міжнародній арені. З урахуванням ж публічно-сервісної спрямованості 

органів дипломатичної служби в Європі й орієнтації України на 

європейський вектор розвитку вкрай важливо, щоб сутнісні стандарти 

функціонування дипломатії в Україні та за кордоном були 

кореспондуючими. 

На рівні доктрини сформувалося усталене уявлення про дипломатичну 

службу як особливий вид професійної службової діяльності [45, с. 421]. У 

легіслаційній площині такою діяльністю як раз і є державна служба. 

Відповідно, у системі адміністративного права субінститут державної 

служби у сфері зовнішніх зв’язків (дипломатичної служби) належить до 

більш загального інституту державного служби в межах Загального 

адміністративного права. Зауважимо, що ця категорія визначалася в 

попередньому Законі України «Про державну службу» як професійна 

діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо 

практичного виконання завдань і функцій держави й одержують заробітну 

плату за рахунок державних коштів [46], а в чинному законі – публічна, 

професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання 

завдань і функцій держави [47]. Що ж до законодавства про дипломатичну 

службу, то в ст. 1 Закону України «Про дипломатичну службу» це поняття 

визначається як професійна діяльність громадян України, спрямована на 

практичну реалізацію зовнішньої політики України, захист національних 
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інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів 

громадян і юридичних осіб України за кордоном [24]. З наведеного чітко 

видно, що державна та дипломатична служба співвідносяться на підставі 

законів логіки як загальне й одиничне поняття. Така діяльність відзначається 

специфікою організації, гарантій, обмежень та компетенції, кваліфікаційних 

вимог до працівників дипломатичної служби.  

У межах національної судової практики органи дипломатичної служби 

визнаються публічною адміністрацією, зважаючи на те, що дипломатичне 

представництво є складовою апарату Міністерства [48], яке є органом 

виконавчої влади. Працівники дипломатичної служби виконують обов’язки, 

встановлені для державних службовців [49; 50], хоча до державних 

службовців не відносяться особи на штатній адміністративно-технічній 

посаді [51]. До того ж, іноземні дипломатичні службовці користуються 

імунітетом саме від адміністративної юрисдикції України [52]. Відтак, 

правовий статус державного службовця дипломатичної служби має чітко 

виражену адміністративно-правову природу. Такий правовий статус 

відображає основі аспекти взаємовідносин органів публічної адміністрації 

між собою та з представниками громадянського суспільства в частині 

здійснення зовнішньополітичної функції держави. Ці суспільні зв’язки 

інституціоналізуються у формі прав, свобод і обов’язків вказаних суб’єктів 

правовідносин, кореспондуючи із соціальною структурою українського 

суспільства і рівнем розвитку демократії в ньому. По суті, правовий статус 

працівників дипломатичної служби відображає систему стандартів 

поведінки, закріплених у законі та підзаконних актах, при здійсненні 

публічного управління у зовнішніх відносинах. Разом з тим, ми вважаємо за 

доцільне розуміти цей термін не лише як статичну юридичну категорію, але 

й у динамічному вимірі через здійснення адміністративно-правового 

механізму. При цьому реалізується не лише зовнішньополітична, але й 

охоронна функція держави за умови схвалення представниками 

громадянського суспільства такої поведінки. Враховуючи викладене, 
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дипломатичну службу потрібно розуміти як субінститут адміністративного 

права, у якому встановлено порядок взаємодії органів дипломатичної служби 

як публічної адміністрації між собою та з представниками громадянського 

суспільства в частині здійснення зовнішньополітичної функції держави на 

підставі стандартів поведінки та з урахуванням рівнем розвитку демократії в 

українському суспільстві. Ключовою категорією цього субінституту є 

державний службовець дипломатичної служби, за участі якого 

забезпечуються всі можливі варіанти взаємодії учасників 

зовнішньополітичних відносин. 

За доктринальними підходами під адміністративно-правовим статусом 

державних службовців дипломатичної служби потрібно розуміти через 

призму легального, суб’єктного, інтеракціоністського та інтегративного 

підходів. Зокрема, у легальному вимірі відповідна правова категорія може 

визначатися як встановлена та гарантована державою в конституціях та 

інших нормативно-правових актах система прав, свобод, законних інтересів і 

обов’язків суб’єкта суспільних відносин [53, с. 366; 54, с. 91]; визначений 

чинним законодавством перелік суб’єктивних прав, юридичних обов’язків, 

гарантій їх реалізації, а також обмежень, які у своїй сукупності забезпечують 

реалізацію державним службовцем повноважень у рамках функцій та завдань 

державної служби [55, c. 178]. Водночас потрібно зауважити, що нерідко 

науковці не відносять до обсягу цього поняття таку юридичну категорію, як 

законні інтереси, а іноді й свободи [53, с. 366], а також не конкретизують 

суб’єктну приналежність елементів правового статусу особи [54, с. 91].  

У контексті тлумачення викладених дефініцій можна підтримати 

аргумент на користь недоцільності конкретизації в дефініції адміністративно-

правового статусу державних службовців дипломатичної служби тих 

нормативно-правових актів, у яких регламентоване правове становище цих 

суб’єктів, але з урахуванням історії становлення дипломатичної служби – з 

обов’язковою вказівкою на морально-етичні та звичаєві норми. Що ж до 

суб’єктної індивідуалізації, то вкрай важливо зупинитися на характеристиці 
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тих органів публічної адміністрації, які реалізують публічно-управлінську 

функцію у зовнішніх відносинах, оскільки це кореспондує зі специфікою 

їхньої діяльності. Потрібно також враховувати коректність віднесення до 

обсягу цього поняття категорії свобод і законних інтересів, бо вони 

відповідають міжнародним стандартам і відіграють значну роль у практиці 

відносин у сфері дипломатичної служби. 

У суб’єктному вимірі адміністративно-правовий статус державних 

службовців дипломатичної служби можна погодитися з В.М. Корельським у 

тому, що це багатоаспектна категорія, що відзначається загальними, 

універсальними рисами, охоплює статуси різних учасників правовідносин: 

держави, суспільства, особи тощо; висвітлює персоніфіковані риси суб’єктів 

і фактичне їх становище в системі багатоманітних суспільних відносин; не 

може бути реалізований без обов’язків, що відповідають правам, без 

юридичної відповідальності в необхідних випадках, без правових гарантій; 

регламентує права та обов’язки суб’єктів у системному вигляді, що дає змогу 

здійснити порівняльний аналіз статусів різних суб’єктів, для відкриття нових 

шляхів для їх вдосконалення [56, c. 549]. У цьому ракурсі Г.А. Борисов 

додатково зауважив, що описуване поняття відзначається ще й цілісністю, 

чіткою структурованістю, встановленим порядком взаємодії його складових 

елементів [57, c. 129]. Такий підхід робить акцент на характеристиці 

особливостей особи, наділеної відповідним правовим статусом, а також 

зв’язків із іншими суб’єктами правовідносин. Безумовно, таке відображення 

правового статусу державного службовця дипломатичної служби може мати 

місце, але для повноцінного розкриття адміністративно-правової природи 

такої категорії явно не достатньо лише суб’єктного аспекту. 

З урахуванням наведеного персоніфікованого виміру визначення 

адміністративно-правового статусу державних службовців дипломатичної 

служби слушною пропозицією вбачається висвітлення й інших проявів 

досліджуваного поняття. Так, інтеракціоністський підхід розглядає такий 

правовий статус як правове положення індивіда, яке демонструє його 
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фактичний стан у взаєминах із суспільством, державою, іншими людьми 

[58, с. 186]. А.В. Малько конкретизує такі соціальні зв’язки як 

взаємовідносини, зокрема, суб’єктів суспільних відносин, особи та 

суспільства, громадянина та держави, індивіда та колективу [59, c. 397]. У 

межах вказаного підходу основне дефінітивне навантаження зміщується на 

соціальні структури, принципи та характер взаємодії між учасниками 

відносин. У цьому ракурсі А.В. Панчишин вказує також на той факт, що 

правовий статус шляхом визначення прав, обов’язків та гарантій їх реалізації 

визначає місце суб’єкта в системі правовідносин [60, c. 95]. Принагідно в 

адміністративно-правовому статусі державних службовців дипломатичної 

служби інституціоналізуються всі основні аспекти правового буття особи, її 

потреби та інтереси, у тому числі соціальні, шляхи їх задоволення у 

відносинах із державою, трудова та громадська діяльність [61, с. 264]. 

Загалом, цей підхід є одним із найбільш вдалих для характеристики 

адміністративно-правового статусу працівників дипломатичної служби, але 

все одно він має значне відхилення в бік соціології, тому з метою 

формування належного юридичного розуміння відповідного правового 

статусу потрібно застосовувати кілька підходів.  

Водночас оптимальним для розуміння адміністративно-правового 

статусу працівників дипломатичної служби є саме інтегративний підхід. Так, 

у цьому ракурсі Л.Д. Воєводін визначає правовий статус як комплексний 

інститут, який включає низку інших інститутів [62, с. 3]. При цьому 

M.B. Вітрук вважає таку правову категорію системою юридичних прав, 

свобод, обов’язків і законних інтересів у їх єдності, основою чи ядром 

правового становища [63, с. 31]. Таким чином, під адміністративно-правовим 

статусом державного службовця дипломатичної служби України потрібно 

розуміти встановлену в правових, морально-етичних, звичаєвих нормах 

цілісну та чітко структуровану систему прав, свобод, законних інтересів і 

обов’язків працівника дипломатичної служби, що відображає його 

положення у взаєминах із суспільством, державою, іншими людьми через 
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адміністративно-правовий механізм діяльності державних службовців 

дипломатичної служби. Відповідно, це поняття має такі ознаки: регуляторна 

стабільність або динамічність залежно від конкретно-історичного етапу 

розвитку дипломатичної служби; універсальність для всіх суб’єктів у межах 

інституту дипломатичної служби; особливий характер відносин між особою 

та державою при здійсненні публічного управління у межах зовнішніх 

відносин; системність; взаємозалежність складових елементів, основою яких 

є права, свободи та законні інтереси, що не можуть бути здійснені без 

кореспондуючих обов’язків. 

Що ж до структурних елементів адміністративно-правового статусу 

державних службовців дипломатичної служби, то в науці з цього приводу 

немає однозначної думки. Зазвичай дослідники з-поміж таких елементів 

виділяють правові принципи та юридичні гарантії [57, с. 149]; права, свободи 

та обов’язки особи [64, c. 20], гарантії їх виконання [65, c. 231]; 

правосуб’єктність у цілому [66, с. 32]; правоздатність, гарантії прав [67, с. 21-

26]; законні інтереси [62, с. 29]; статусні правові норми та правові відносини 

[57, с. 129], зокрема загального (статусного) типу [65, c. 231; 64, c. 20]; 

громадянство [68, с. 4]; юридичну відповідальність [69, с. 115]. На наше 

переконання, юридичні гарантії фактично кореспондують із правовими 

принципами, а відповідні правові засоби впливу на державних службовців 

дипломатичної служби, у тому числі ті, що відображають процедуру та 

порядок притягнення особи до відповідальності, як і правові норми та 

правовідносини входять до складу механізму адміністративно-правового 

забезпечення діяльності державних службовців дипломатичної служби. 

Правосуб’єктність же інституціоналізується через права, свободи, законні 

інтереси та обов’язки особи. Натомість громадянство є однією з виключних 

умов для набуття статусу державного службовця в Україні. Що ж до 

дипломатії, то тут особливу роль відіграють дипломатичні імунітети, які 

зумовлюють належне здійснення працівниками дипломатичної служби своїх 

прав та обов’язків. Звідси з-поміж елементів адміністративно-правового 
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статусу державних службовців дипломатичної служби доцільно 

виокремлювати: традиційні елементи (права, свободи, законні інтереси та 

обов’язки особи); особливі елементи (правові принципи; громадянство; 

правосуб’єктність; дипломатичні імунітети). 

З урахуванням викладеної сутності та структури адміністративно-

правового статусу державних службовців дипломатичної служби можна 

виділити кілька різновидів правового статусу цих суб’єктів за змістовним 

критерієм: загальний; родовий; галузевий; індивідуальний. Так, загальний 

правовий статус регламентується конституційними, законодавчими 

положеннями щодо базових характеристик прав, свобод, законних інтересів і 

обов’язків особи на основі принципів права. Родовий правовий статус 

відображає специфіку функціональних аспектів діяльності державних 

службовців, галузевий – державних службовців дипломатичної служби. Два 

останні різновиди правового статусу засновані на положеннях загального, 

але містять специфічні принципи, права та обов’язки, пільги та привілеї. У 

цьому контексті саме дипломатичний імунітет висвітлює засадничі 

положення галузевого (адміністративно-правового) статусу державних 

службовців дипломатичної служби. Індивідуальний правовий статус при 

цьому є динамічною юридичною категорію, оскільки поширюється на 

конкретного працівника дипломатичної служби та може містити варіативний 

перелік персоніфікованих прав та обов’язків у конкретних відносинах щодо 

здійснення публічного управління при реалізації зовнішньої політики. 

Враховуючи викладене, окремої уваги потребує дослідження 

дипломатичного імунітету як визначальної юридичної категорії для 

ідентифікації адміністративно-правової природи статусу державних 

службовців дипломатичної служби. Право працівників дипломатичної 

служби на екстериторіальність надає їм пільги та переваги для реалізації 

своєї компетенції в частині здійснення публічного управління в країні 

перебування. Зокрема, проект Конвенції про дипломатичні стосунки від 

1961 р. спочатку орієнтувався суто на теорію функціональної необхідності 
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[70, с. 698], але згодом було вирішено застосовувати й представницьку 

теорію зважаючи на репрезентативний статус дипломатичних представництв. 

Наразі офіційний текст вказаного нормативно-правового акту встановлює, 

що дипломатичний імунітет встановлюється «для забезпечення ефективного 

здійснення функцій дипломатичних представництв як органів, що 

представляють держави» [71, с. 199]. З іншого боку, застосування одразу 

двох теорій в межах однієї правової норми не відповідає правилам 

законотворчої техніки та призводить до юридичної колізії щодо обрання 

конкретної теорії в кожній окремій ситуації реалізації зовнішньополітичної 

функції. Більш юридично виважене тлумачення дипломатичного імунітету 

міститься в розділі 19 ст. V Конвенції про привілеї та імунітет від 1946 р. як 

«винятків і пільг, що надаються, згідно з міжнародним правом, 

дипломатичним представникам» [72, с. 112]. Аналогічний підхід 

представлений в Генеральній Угоді про привілеї та імунітет від 1949 р., у 

ст. 2 якої відповідний термін визначається як «винятки і пільги, перелічені в 

даній Угоді» [72, с. 118]. Сутність дипломатичного імунітету 

конкретизується в практиці Європейського суду з прав людини: потрібне 

належне обґрунтування сприятливішого ставлення до такої особи (групи 

осіб); про дискримінацію можна вести мову в разі фактичного різного 

ставлення до одних і тих же осіб і неврахуванням цілей і наслідків діяльності 

чи відсутності розумної відповідності між використовуваними засобами та 

поставленою метою [73, с. 453]. Наведене демонструє той факт, що 

дипломатичний імунітет державних службовців дипломатичної служби 

становить винятки та пільги, що дозволяють ефективно здійснювати 

публічне управління з метою реалізації зовнішньополітичної функції. 

За доктринальними підходами правовий імунітет, як правило, 

розглядається через призму повного або часткового непоширення юрисдикції 

конкретної держави на особу, що проявляється через звільнення особи від 

своїх обов’язків чи непритягнення її до юридичної відповідальності. 

Різноманітні наукові позиції щодо розуміння дипломатичного імунітету 
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можна згрупувати на дефініції загального характеру, інституціональні, 

«негативні», інтегративні. Так, у загальному плані під дипломатичним 

імунітетом розуміють особливий вид привілеїв [74, с. 241]; привілеї, різновид 

пільгового способу регулювання суспільних відносин [75, с. 166]; правову 

пільгу як елемент спеціального правового статусу особи [76, с. 75]; 

специфічний різновид пільг, юридичних винятків [74, с. 241]; особливі 

правові переваги [77, с. 13]. Необхідно зауважити, що такий варіант 

визначень не відповідає призначенню тлумачення понять, оскільки не 

дозволяє визначити сутність цієї юридичної категорії. Тим не менше, 

відповідні дефініції дозволять первинно встановити її галузеву 

приналежність шляхом відсилки до правового статусу особи. У цьому сенсі 

інституціональні дефініції є досить подібними за своєю природою, але в них 

додатково приділяється увага її посаді та відповідній регуляторній базі. 

Наприклад, С.В. Мірошник визначає такий імунітет через виняткові правові 

переваги, якими наділяється відповідно до норм міжнародного та 

національного права, зокрема Конституцією, відповідне коло осіб через 

посади, які вони обіймають [78, с. 15]. Нерідко це робиться через посилання 

на привілеї або пільги для особи, хоча може йти мова також про винятки 

(елемент «негативних» дефініцій).  

Натомість «чисті» «негативні» дефініції дипломатичного імунітету 

спираються на визначення пільг і привілеїв у частині особливого правового 

становища особи за рахунок її звільнення від дотримання обов’язків чи 

юридичної відповідальності [79, с. 48; 80, с. 241] задля збереження 

спеціального правового статусу особи [80, с. 241] і виконання своїх функцій 

[77, с. 17], у тому числі за допомогою специфічних юридичних гарантій 

обґрунтованості застосування правових засобів [79, с. 48], виключного права 

не підпадати під дію нормативно-правових актів (зазвичай законів) для осіб з 

особливим становищем у державі [77, с. 17; 74, с. 241]. Інтегративні дефініції 

дублюють зазначені підходи, але також спираються на регуляторні 

характеристики дипломатичного імунітету та деталізований функціональний 
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аспект: це спосіб регулювання суспільних відносин, чітко обумовлений у 

міжнародному чи (або) національному законодавстві, шляхом надання 

спеціального правового статусу суб’єкту, пов’язаного зі звільненням його від 

виконання обов’язків і відповідальності, з метою забезпечення виконання 

відповідних функцій [81, c. 242]. 

Наведені визначення дозволяють сформувати уявлення про 

дипломатичний імунітет як юридичну категорію, що відображає 

специфічний правовий режим діяльності державних службовців 

дипломатичної служби в частині задоволення національних інтересів 

України у зовнішніх відносинах, а також інтересів громадян щодо отримання 

належних адміністративних послуг. Такий дипломатичний імунітет 

спрямований на стимулювання правомірної поведінки вказаних суб’єктів, що 

досягається використанням правостимулюючих засобів, які стають для 

державних службовців дипломатичної служби своєрідним регуляторним 

«винятком» за рахунок спеціальних правових норм. Відтак, функціонування 

органів дипломатичної служби при здійсненні публічного управління 

набуває рис суспільно-корисної діяльності на національному та 

наднаціональному рівнях при відповідній регуляторній диференціації 

соціальних взаємозв’язків між ними та представниками громадянського 

суспільства. По суті, це дозволяє вести мову про недоцільність прив’язки 

дипломатичного імунітету до субстанціональних характеристик працівників 

дипломатичної служби, а охоплює цілий спектр зовнішньополітичних 

суспільних функцій. Саме тому дипломатичний імунітет необхідно 

тлумачити як в об’єктивному, так і в суб’єктивному значенні. Так, в 

об’єктивному значенні юридична категорія означає регуляторні рамки, 

визначені в законі, щодо привілеїв, винятків, переваг і пільг, які надаються 

працівникам дипломатичної служби задля недопущення погіршення їхнього 

правового становища та сприяння належному здійсненню ними публічного 

управління та інших зовнішньополітичних суспільних функцій. У 

суб’єктивному значенні – це гарантована наднаціональним і національним 
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дипломатичним правом можливість працівників дипломатичної служби 

скористатися привілеями, винятками, перевагами та пільгами з метою 

звільнення від виконання окремих обов’язків а також від юридичної 

відповідальності. 

У контексті викладеного важливо диференціювати форми 

дипломатичного імунітету державних службовців дипломатичної служби, 

оскільки виконання ними публічних функцій дістає прояв в різноманітних 

видах юридичних гарантій. Структура дипломатичного імунітету при цьому 

має кілька вимірів характеристик одного порядку й окремі їхні рівні, кожного 

з яких вкрай складно позбавити працівника дипломатичної служби. Зокрема, 

«негативні» характеристики спеціального правового статусу працівників 

дипломатичної служби стосуються їхньої юридичної недоторканності. У 

науці це поняття розглядається як форма правового імунітету, якою 

встановлюється та забезпечується спеціальний правовий статус, що 

передбачає непоширення на особу правових санкцій; спеціальну процедуру 

притягнення до юридичної відповідальності та застосування правових 

засобів [82, c. 29]. З іншого боку, позитивні характеристики спеціального 

правового статусу працівників дипломатичної служби мають кілька рівнів: 

наділення працівників дипломатичної служби додатковими правами; надання 

їм винагороди за виконання публічний функцій; загальне покращення 

правового статусу.  

Стосовно наділення працівників дипломатичної служби додатковими 

правами потрібно вказати, що це прерогатива правового привілею в частині 

надання додаткових переважних прав працівникам дипломатичної служби за 

чітко встановлених законом умов із метою максимально ефективного 

здійснювання публічного управління при реалізації зовнішньополітичної 

функції. Як правило, на цей процес впливають різноманітні обставини 

суспільних відносин, тому ця форма дипломатичного привілею може 

вважатися соціальним привілеєм, який в разі необхідності матеріально-

технічного забезпечення працівників дипломатичної служби перетворюється 
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на професійний привілей. До того ж, для позначення форми дипломатичного 

імунітету, пов’язаної з наданням винагороди працівникам дипломатичної 

служби за виконання публічних функцій, доцільно застосовувати окремий 

термін, а саме: правовий індемнітет. Така форма дипломатичного імунітету 

надає додаткові гарантії державним службовцям дипломатичної служби 

щодо ефективної реалізації публічно-управлінських та інших суспільних 

функцій. 

Натомість покращення правового статусу працівників дипломатичної 

служби напряму кореспондує з наданням їм правових пільг. Більшість 

науковців сходяться на тому, що цей термін означає правомірне полегшення 

становища особи, встановлене законодавством, яке дозволяє максимально 

повно задовольнити суб’єктивні інтереси за умови чіткої регламентації 

доповнюючих особливих прав суб’єкта або звільнення його від виконання 

окремих обов’язків [82, c. 30]. Описувана форма дипломатичного імунітету 

орієнтується насамперед не на недопущення погіршення правового статусу 

державних службовців дипломатичної служби, а на компенсацію та 

стимулювання реалізації додаткових прав цих суб’єктів із метою створення 

належних можливостей для здійснення публічного управління у сфері 

реалізації зовнішньої політики.  

Звідси випливають такі ознаки дипломатичного імунітету державних 

службовців дипломатичної служби як елементу їхнього спеціального 

адміністративно-правового статусу: гарантування виконання міжнародних і 

національних зовнішньополітичних суспільних функцій; існування 

позитивних і негативних пільг для працівників дипломатичної служби за 

допомогою відповідних службових соціальних зв’язків; регламентація на 

рівні закону; відносний характер; виключність; ускладнена структура. 

Зокрема, згідно зі ст. 6 Четвертого Протоколу до Генеральної Угоди про 

привілеї та імунітет Ради Європи від 1961 р. відповідний імунітет може 

надаватися не для особистої вигоди особи, а щоб гарантувати незалежне 

здійснення функцій [83, с. 152]. У цьому сенсі важливо, щоб дипломатичний 
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імунітет державних службовців дипломатичної служби не мав абсолютного 

характеру та не перешкоджав задоволенню публічного інтересу щодо 

належної репрезентативності України в зовнішніх відносинах. Звідси 

адекватною пропозицією вбачається регламентація таких відносин на 

міжнародному та національному (конституційному, законодавчому) рівнях з 

урахуванням наднаціональних принципів європейського права. 

При цьому потрібно враховувати еволюцію теорій розуміння 

дипломатичного імунітету державних службовців дипломатичної служби. 

Так, за теорією представництва таким імунітетом наділяються працівники 

дипломатичного представництва [84, с. 93]. Фактично за своєю сутністю ця 

теорія може вважатися праобразом теорії екстериторіальності, яку 

традиційно вважають першою з теорій щодо розуміння дипломатичного 

імунітету. Важливо усвідомлювати, що лише при офіційному виконанні 

повноважень державних службовців вони можуть мати відповідний 

спеціальний правовий статус. Безумовно, у «чистому» вигляді ця теорія не 

може бути прийнятною на сучасному етапі, оскільки відповідно до її 

постулатів дипломатичний імунітет не поширюється на недипломатичний 

персонал, з-поміж працівників якого також можуть бути державні службовці. 

Водночас найбільш вагомими аргументом, що засвідчує нежиттєздатність 

вказаної теорії в «чистому» вигляді є її невідповідність ст. 31 Віденської 

конвенції про дипломатичні зносини від 1961 р. 

Пізніше вказана теорія щодо дипломатичного представництва 

розширила перелік осіб, критерії наділення їх дипломатичним імунітетом і 

розвинулася в теорію дипломатичних функцій (чи екстериторіальності). У 

доктрині вказані положення почали тлумачити як поширення 

дипломатичного привілею на органи дипломатичної служби з урахуванням 

фікції екстериторіальності [85, с. 102] як головну підставу незалежності, 

якою в межах міжнародного права наділений працівник дипломатичної 

служби в якості представника [86, с. 259]. Аргументація на користь 

запропонованого підходу базується на ідеї природного права, засадничих 
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положеннях і закономірностях функціонування дипломатії. На рівні 

доктрини принагідно зауважують, що відповідний дипломатичний імунітет 

може поширюватися як на офіційну діяльність працівників дипломатичної 

служби, так і на неофіційні дії [87, с. 154]. Цілком очевидно, що для 

належного здійснення публічного управління під час виконання 

зовнішньополітичних функцій державні службовці повинні бути наділеними 

дипломатичним імунітетом. Разом з тим, іноді для виконання інших 

пов’язаних зовнішньополітичних функцій в приватному порядку такі 

суб’єкти також повинні мати вказаний імунітет. Тим не менше, ця теорія не 

дає відповіді про те, які саме приватні дії можуть передбачати застосування 

дипломатичного імунітету, а також не обґрунтовує критерії для наділення 

цих осіб податковим, митним та ін. імунітетом, яким на практиці 

користуються працівники дипломатичної служби. 

Відтак, на сучасному етапі прийнятною є теорія суверенного імунітету 

держав, відповідно до якої загалом органи дипломатичної служби як 

державні органи звільняються від юрисдикції держави перебування 

[88, с. 398]. Цьому сприяє синалагматичний характер дипломатичних 

імунітетів в приймаючій країні та державі перебування на основі 

загальносвітової практики, що обумовлює рівний обсяг компетенції 

працівників дипломатичної служби. Саме той факт, що вони є державними 

службовцями, обумовлює надання їм такого імунітету та спеціального 

правового статусу. З іншого боку, суперечливим аспектом цієї теорії є те, що 

дипломатичний імунітет надається акредитуючій державі стосовно 

працівників її дипломатичної служби за кордоном. Як наслідок, 

суперечливого характеру набуває правове становище державних службовців 

дипломатичної служби при реалізації ними індивідуального правового 

статусу. Принагідно не до кінця регламентовано різний обсяг привілеїв, 

пільг, переваг і винятків для різних видів працівників дипломатичної служби. 

На наше переконання, остання із суперечностей є тимчасовою та може бути 

знята з розвитком світової практики функціонування органів дипломатичної 
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служби. Одночасно формуватиметься спільний видовий дипломатичний 

імунітет для всіх категорій посад державних службовців дипломатичної 

служби. 

Визначальним же критерієм для розуміння дипломатичної служби як 

складової державної служби є спільні риси керівних начал реалізації 

компетенції державних службовців і працівників дипломатичної служби. 

Так, в європейських країнах публічно-управлінська діяльність працівників 

дипломатичної служби, у першу чергу, орієнтується на принципи 

адміністративного права [89, c. 72]. Вказані керівні начала функціонування 

органів дипломатичної служби потрібно сприймати через призму 

багатошарової структури принципів: зовнішні [90; 91, с. 175-176], зокрема 

загально-соціальні [90] і спеціально-галузеві [90]; внутрішні [90; 12, с. 175-

176], що включають загальні та спеціальні [92]. 

Загалом, для розуміння принципів функціонування органів 

дипломатичної служби можна орієнтуватися на такі підходи: закономірності, 

відносини та взаємозв’язки, що пізнані та виражені у вигляді наукового 

положення, які закріплені законодавством і застосовуються в теоретичній та 

практичній діяльності [93, c. 137] (легальний підхід); ідеї, положення або 

цінності, відповідно до яких будується та функціонує публічна адміністрація 

[94, с. 107-108] (аксіологічний підхід); вимоги до організації державної 

служби, до статусу державних службовців [95, с. 136] (інституціональний 

підхід); основні ідеї, установки, що відображають об’єктивні закономірності 

та визначають відносини і взаємозв’язки, напрями реалізації компетенції 

державних органів, їхніх завдань і функцій, а також повноважень державних 

службовців [96, с. 162] (функціональний підхід). Як видно з наведених 

дефініцій, основне дефінітивне навантаження при визначенні принципів 

діяльності працівників дипломатичної служби припадає на такі категорії, як 

(об’єктивні) закономірності, (основні) ідеї, цінності, напрями, (наукові) 

положення, установки, вимоги, відносини, взаємозв’язки. Як правило, згадані 

юридичні категорії застосовуються для підкреслення специфіки 
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інституціоналізації чи функціонування відповідних суб’єктів публічної 

адміністрації. 

Одразу потрібно звернути увагу на той факт, що навряд чи можна 

погодитися з тими науковцями, які тлумачать принципи як вимоги. У 

сутнісному вимірі обидві з указаних правових категорій істотно та 

невиправдано звужують обсяг поняття принципів діяльності державних 

службовців дипломатичної служби. Аргументацією на користь цієї тези є те, 

що в слові «вимоги» закладено обмежувальний та примусовий смисловий 

відтінки, але при функціонуванні дипломатичної служби, окрім 

імперативного правового ядра, уособленого етичними та правовими 

нормами, присутній елемент диспозитивності, який найбільш яскраво 

виявляється в публічно-управлінській компетенції щодо задоволення 

публічного інтересу. Кращим у філологічному плані є термін «установки». У 

протилежному вимірі, розуміння керівних аспектів діяльності працівників 

дипломатичної служби через «положення» необґрунтовано розширює обсяг 

вказаного поняття, оскільки не відповідає керівній та спрямовуючій ролі 

принципів права. Не можна також погодитися з розумінням принципів 

діяльності державних службовців дипломатичної служби як напрямів, 

відносин і взаємозв’язків. Ці три категорії стосуються лише виміру реалізації 

повноважень відповідними суб’єктами, але не дозволяють сформувати 

структуровані правові рамки функціонування дипломатичної служби в 

публічному, зокрема адміністративному, праві. 

Відтак, у ракурсі розуміння принципів функціонування органів 

дипломатичної служби та їхніх працівників потрібно вказати, що основним 

недоліком кожного зі запропонованих підходів є можливість довільного 

обрання тих принципів, які відповідають основній сутнісній спрямованості 

відповідного підходу, у зв’язку з чим ігноруються системні взаємозв’язки 

принципів, їхня об’єктивна природа [97, c. 190]. У зв’язку з цим, предметом 

принципів діяльності працівників дипломатичної служби як державних 

службовців можуть виступати: «державна служба в цілому, її організація та 



63 

 

статус державного службовця» [98, с. 136]; «сутність державної служби, її 

найбільш важливі риси» [99, с. 119]; модель державної служби [100, с. 5]; усі 

аспекти діяльності державних службовців [101, с. 16; 99, c. 119]. Наведене 

однозначно демонструє, що вказані принципи або повинні охоплювати 

дипломатичну службу як складову державної служби в найширшому 

розумінні, або встановлювати лише найбільш значущі сутнісні орієнтири 

інституціоналізації та функціонування цього правового інституту, або ж 

регламентувати діяльність дипломатичних працівників як державних 

службовців. У контексті цього дослідження зауважимо, що з метою 

визначення державного службовця дипломатичної служби як категорії 

адміністративного права прийнятними є ті підходи, що спрямовані на 

виявлення об’єктивної природи засадничих проявів їхньої діяльності з 

урахуванням інструментів діяльності цих державних службовців. Звідси 

доцільно брати до уваги легальний та функціональний підходи розуміння 

принципів діяльності державних службовців дипломатичної служби України. 

Таким чином, у якості проміжного висновку можна сформулювати 

визначення принципів діяльності державних службовців дипломатичної 

служби як об’єктивних закономірностей та основних ідей, установок, що 

регламентують інституціоналізацію та функціонування дипломатичної 

служби на основі етичних і правових норм. Як вказує В.Я. Малиновський, на 

визначення цих принципів впливають політичні, соціально-економічні та 

культурні умови суспільства [102, c. 22]. Не менш важливо враховувати 

також традиції адміністративного права, загальні стандарти й усталену 

практику публічного управління в Україні, рівень правового досвіду та 

правової культури як законотворців і працівників дипломатичної служби, так 

і пересічних громадян, які є споживачами адміністративних послуг, що 

надаються відповідними органами публічної адміністрації. При цьому 

принципи діяльності державних службовців дипломатичної служби України 

охоплюють внутрішні та зовнішні аспекти реалізації цими особами своєї 

компетенції в частині взаємодії між, суб’єктами публічної адміністрації та 
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іншими державними органами, і суб’єктами міжнародного права, а також із 

представниками громадянського суспільства, зокрема з громадянами та 

іноземцями, недержавними організаціями. 

На адміністративно-правову природу органів дипломатичної служби 

вказують насамперед наднаціональні керівні засади їх функціонування. 

Зокрема, йдеться про принципи міжнародного права й адміністративного 

права Європейського Союзу, окремі принципи регіональних європейських 

організацій. А.А. Пухтецька до таких принципів відносить також принципи 

адміністративного права країн-членів ЄС, особливості формування яких 

обумовлені національними адміністративними традиціями, а також керівні 

ідеї, положення та принципи, розроблені національними доктринами, і 

загальні принципи права [103, c. 131-132]. Диверсифікація внутрішніх 

принципів адміністративного права, у тому числі функціонування органів 

дипломатичної служби, не завадила країнам-членам ЄС сформувати спільні 

правові підходи щодо засадничих аспектів такої діяльності. Наприклад, 

однією з таких регуляторних віх можна вважати спільний європейський 

стандарт «адміністрування через закон», що кореспондує з принципами 

правової держави, рівності та верховенства права в Сполученому Королівстві 

Великої Британії та Північної Ірландії, Німеччини та Франції (rule of law, 

Rechtsstaatlichkeit, principe de légalité) [104]. У першу чергу, серед 

відповідних керівних начал діяльності працівників дипломатичної служби 

можна згадати принципи дієвості та результативності, підзвітності, 

прозорості та відкритості, правової визначеності.  

Так, правова визначеність у діяльності державних службовців 

дипломатичної служби означає виконання ними своїх функцій 

передбачувано, належно та пропорційно, на підставі та у спосіб, що 

встановлений законом. Важливо, щоб працівники дипломатичної служби в 

результаті реалізації компетенції гарантували недискримінацію споживачів 

адміністративних послуг, надаючи останні результативно, професійно, 

своєчасно, на основі справедливих процедур. Безумовно, якщо це не 
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суперечить національним інтересам, то діяльність цих органів публічної 

адміністрації повинна мати відкритий характер за належними 

формалізованими процедурами з поясненням причин прийняття конкретного 

рішення особі, реалізація прав і законних інтересів якої пов’язані з 

відповідним результатом діяльності державних службовців дипломатичної 

служби України. Як пояснює Ю. Шварце, при реалізації компетенції 

працівники дипломатичної служби повинні зважати на принцип 

пропорційності, що кореспондує з німецькою концепцією 

Verhaltnismassigkeit, за якою при здійсненні повноважень необхідно 

спиратися на ті правові засоби, що відповідають цілям отримання 

відповідного результату та не виходять за межі необхідного для досягнення 

поставленого завдання (мети) [104]. У результаті порушення вказаних прав і 

законних інтересів працівники дипломатичної служби повинні нести 

відповідальність, відшкодовуючи заподіяну шкоду. Для цього потрібно 

спиратися й на європейський принцип адміністративного права щодо 

можливості скасування чи відкликання незаконного адміністративного права. 

Такий механізм впливу на застосування державними службовцями 

дипломатичної служби інструментів діяльності публічної адміністрації 

дозволить гарантувати неприпустимість негативного впливу та 

недискримінацію громадян, коли диференціація буде обумовлена публічним 

інтересом, адже як влучно зазначає О.І. Миколенко, «публічниі інтереси» - 

намагаються визначити і державні інтереси, і громадські інтереси, і, навіть, 

інтереси окремої особи [108; с.102] 

У ракурсі українських реалій діяльності державних службовців 

дипломатичної служби потрібно зазначити, що на конституційному рівні до 

відповідних засадничих положень віднесено: верховенство права [105] 

(ст. 8), рівність перед законом [105] (ст. 24), поділ влад [105] (ст. 6), 

відповідальність за поставлені завдання перед особою та державою [105] 

(ст.ст. 3, 17, 19), політична нейтральність [105] (ст. 37). У ст. 3 Закону 

України «Про дипломатичну службу» до таких принципів належать: 
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служіння Українському народові; відстоювання національних інтересів 

України; пріоритет прав і свобод людини, громадянина; демократизм і 

законність; гуманізм і соціальна справедливість; професіоналізм, 

компетентність, ініціативність, об’єктивність, чесність, відданість справі; 

персональна відповідальність за виконання службових обов’язків і 

додержання дисципліни [24]. Аналогічний підхід щодо тлумачення 

принципів діяльності державних службовців дипломатичної служби України 

представлено в судовій практиці, наприклад, в ухвалі Вищого 

адміністративного суду України від 03.11.2015 у справі № 826/2020/13а [106].  

Потрібно зауважити, що ці принципи повністю відповідають 

попередньому Закону України «Про державну службу» від 1993 р., де до них 

додавалися лише такі два принципи, як дотримання прав і законних інтересів 

органів місцевого і регіонального самоврядування; дотримання прав 

підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян [46] (ст. 3). Натомість 

чинний Закон України «Про державну службу» від 2015 р. лише в п. 3 і 

частково в п. 4 ст. 4 містить принципи державної служби, які дублюють 

переховані вище принципи дипломатичної служби, а саме: професіоналізм і 

патріотизм [47]. Натомість у п.п. 1, 2, 5-10 ст. 4 цього Закону міститься 

відмінний перелік принципів: верховенство права, законність, доброчесність, 

ефективність, забезпечення рівного доступу до державної служби, політична 

неупередженість, прозорість і стабільність [47].  

По суті, перерахований перелік принципів частково відповідає 

європейським стандартам, але не охоплює принципи пропорційності, 

підзвітності та правової визначеності, що є істотним недоліком чинного 

законодавства про дипломатичну та державну службу. Сформульований 

висновок засвідчує необхідність внесення змін до чинних нормативно-

правових актів у частині врахування публічного інтересу та національних 

пріоритетів, створення умов для систематичного та належного виконання 

функцій, забезпечення підзвітності державних службовців дипломатичної 

служби та врахування організаційного виміру державної служби. 
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Прийнятною в цьому аспекті є позиція, яку запропонували О. Рацюк, 

М. Свірін стосовно етико-правового механізму реалізації вказаних принципів 

[107]. Фактично цей механізм повинен впливати на правовий статус, 

публічне управління та процедури застосування інструментів державними 

службовцями дипломатичної служби через правові норми та етичні 

стандарти поведінки, правила вирішення конфліктів інтересів, відповідну 

інфраструктуру, сформовані навики відповідної діяльності. У цьому сенсі 

важливо, що в Україні існує спеціальний орган публічної адміністрації, до 

компетенції якого віднесено контрольні повноваження щодо додержання 

етико-правових стандартів державними службовцями, а саме: Національне 

агентство України з питань державної служби. 

Отже, зважаючи на адміністративно-правову природу правового статусу 

державних службовців дипломатичної служби, ці суб’єкти, користуючись 

дипломатичним імунітетом, здійснюють функції з публічного управління при 

реалізації зовнішніх відносин. При цьому вирішальну роль відіграє теорія 

суверенної рівності держав і наднаціональні принципи міжнародного права. 

Для цього потрібно забезпечити компенсацію та стимулювання реалізації 

додаткових прав цих суб’єктів із метою створення належних можливостей 

для здійснення публічного управління у сфері реалізації зовнішньої політики. 

 

1.3. Завдання, повноваження та функції державних службовців в 

системі дипломатичної служби України 

 

Розглядаючи динаміку правового статусу державних службовців 

дипломатичної служби України, потрібно спиратися на їхні завдання, 

повноваження та функції. Саме на основі вказаних юридичних категорій 

можна зрозуміти сенс правил поведінки працівників дипломатичної служби 

та закономірності формування профілів їхніх професійних компетентностей з 

метою їх подальшого адміністративно-правового регулювання. При цьому 

одним із основних напрямів діяльності державних службовців дипломатичної 
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служби України є реалізація компетенції з публічного управління 

закордонними справами України на підставі, у межах і в спосіб, 

встановлених законом. 

Як відомо, в основі будь-якої діяльності лежать її стратегічні орієнтири. 

Відтак, розпочинати характеристику динаміки правового статусу державних 

службовців дипломатичної служби України доцільно з дослідження завдань 

цих суб’єктів права. Зокрема, у науці побутує думка, що поняття «завдання» 

означає конкретну мету, що повинна бути реалізована в практиці 

взаємовідносин між суб’єктами права; доручення [108, с. 277]; (стратегічну) 

мету діяльності органу виконавчої влади [109, с. 328]; основні сфери 

суспільних відносин, у яких потрібно діяти [110, c. 119]. У цьому контексті 

потрібно уточнити, що для сфери дипломатичної служби з урахуванням 

прийомів нормотворчої техніки, застосовуваних у Законі України «Про 

дипломатичну службу» при формулюванні положень ст. 4 щодо основних 

завдань дипломатичної служби [24], завдання дійсно можна вважати 

стратегічними для реалізації компетенції працівників дипломатичної служби. 

Тим не менше, не відповідають цим законодавчим приписам підходи, у яких 

завдання ототожнюються з дорученнями чи сферами суспільних відносин. 

Так, доручення є одним інструментів діяльності публічної адміністрації при 

здійсненні публічного управління, а сфери суспільних відносин ніяким 

чином не можна ототожнювати з компетенцією державних службовців 

дипломатичної служби, яку вони реалізують як раз на підставі поставлених 

перед ними завдань у цій площині. Не є практично доцільним і уточнення 

щодо набору компетенцій, потрібних для реалізації відповідних завдань, 

оскільки він є досить варіативним. Таким чином, під завданнями державних 

службовців дипломатичної служби потрібно розуміти стратегічні орієнтири 

діяльності працівників дипломатичної служби, які повинні бути досягнуті 

при реалізації ними своєї компетенції в правовідносинах. 

За своєю правовою природою завдання працівників дипломатичної 

служби є засадничими та стратегічними, диференційованими та 
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спеціалізованими, безперервними, відносно постійними й усталеними. У 

легальному законодавчому вимірі ці завдання спрямовані, зокрема, на 

розвиток і забезпечення процесу реалізації зовнішньополітичних функцій; 

інституціоналізацію становища України на міжнародній арені; створення 

гарантій діяльності; захист прав і законних інтересів національних 

представників громадянського суспільства за кордоном; взаємодію з членами 

міжнародного співтовариства, координацію діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації (за сутністю правових норм, наведених у ст. 4 Закону України 

«Про дипломатичну службу» [24]). На підзаконному рівні такі завдання, для 

реалізації яких потрібне, зокрема, здійснення публічного управління, за 

своєю сутністю стосуються: 

– інтеграції у світовий політичний, правовий, економічний, соціальний 

простір – створення умов для надійного та передбачуваного партнерства [26]; 

розвитку зв’язків із іноземними державами, міжнародними організаціями, 

проведення аналізу відповідних тенденцій [27], зокрема набуття членства в 

Європейському Союзі, входження до світового інформаційного простору 

[26; 27], підтримки офіційних міждержавних відносин [39]; інтеграції 

економіки України до світової економічної системи [26; 27]; 

– забезпечення національних інтересів, публічного інтересу в частині 

створення умов для ефективного публічного управління у сфері 

дипломатичної служби, прав і законних інтересів представників 

громадянського суспільства – посилення незалежності, державного 

суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів 

[26; 27]; підвищення міжнародного авторитету України, створення її 

позитивного іміджу [26; 27]; здійснення представництва України [29]; 

захисту прав та інтересів громадян України та юридичних осіб [29]; 

– розробки засадничих орієнтирів діяльності державних службовців 

дипломатичної служби – формування та реалізації національної зовнішньої 

політики, здійснення зовнішньополітичного курсу України [26; 27], у сфері 
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розвитку дипломатичної служби України [27]; вдосконалення міжнародної 

правової бази [26; 27];  

– налагодження механізму адміністративно-правового забезпечення 

діяльності державних службовців дипломатичної служби – координації 

заходів, реалізовуваних публічною адміністрацією стосовно дотримання 

єдиного зовнішньополітичного курсу України [26; 27]; розвитку зв’язків із 

закордонними українцями та їхніми громадськими організаціями [29]; 

реагування на найбільш важливі та резонансні події у світі [26; 27]; 

виконання функцій дипломатичного протоколу [26]; організації та 

здійснення консульської діяльності [26]. 

Належна реалізація вказаних завдань державних службовців 

дипломатичної служби можлива за умови здійснення ефективного 

управління тільки при постановці перед органами влади цих завдань як 

чітких, досяжних і конкретних, обов’язково зрозумілих і схвалюваних 

громадянами [111, с. 159]. При цьому такі завдання тісно пов’язані з 

категорією «цінність», оскільки ступінь реалізованості завдань працівників 

дипломатичної служби залежить від їх оцінок як збоку міжнародної 

спільноти, так і представників громадянського суспільства на предмет 

відповідності регуляторам поведінки та принципам права, духовно-

матеріальним цінностям. У цьому сенсі можна погодитися з Г. Мальцевим у 

тому, що описаний ціннісно орієнтований підхід випливає з телеологічних 

характеристик [112, c. 698] діяльності державних службовців дипломатичної 

служби. Принагідно догматичний аспект регуляторної бази щодо 

дипломатичної служби, представлений правовими нормами та сутнісними 

категоріями, вступає в симбіоз із реальними аспектами функціонування 

державних службовців дипломатичної служби як у плані завдань, так і 

причин відповідної діяльності. 

Зважаючи на сформульовані вище положення, потрібно зауважити, що 

завдання та причини діяльності працівників дипломатичної служби, як 

слушно пояснює Б. Кістяківський, обумовлюють саму сутність права 
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[113, с. 385-387]. Такими причинами можуть бути, у першу чергу, 

телеологічні, пов’язані з призначенням завдань працівників дипломатичної 

служби, а також трансцендентально-емпіричні (каузальні), що випливають із 

практики реалізації повноважень державними службовцями дипломатичної 

служби. Вкрай важливо в цьому аспекті орієнтуватися не просто на 

легальний вимір завдань працівників дипломатичної служби, а на їхню роль 

як регуляторних компонентів зовнішньополітичних суспільних відносин. У 

цьому можна помітити два рівні завдань державних службовців 

дипломатичної служби: основоположні завдання, які передують формуванню 

нормативно-правової бази щодо дипломатичної служби та кореспондують із 

принципами діяльності державних службовців цього органу (фактично 

можуть в конкретних історичних умовах перебувати й поза правовими 

рамками); поточні завдання, що створюють умови для функціонування 

працівників дипломатичної служби (подібні до причин їхньої діяльності).  

Деталізуючи телеологічні причини діяльності державних службовців 

дипломатичної служби, необхідно вказати, що не можна їх ототожнювати 

суто з кінцевою метою функціонування дипломатичної служби. Безумовно, 

для соціального прогресу важливо, щоб у відносинах між органами 

дипломатичної служби та іншими суб’єктами міжнародного права, 

національними органами публічної адміністрації та представниками 

громадянського суспільства застосовувалися об’єктивно правомірні завдання 

кожного з наведених суб’єктів (йдеться про орієнтацію на вказані завдання в 

зовнішніх інтеракціях і в частині прагнення до втілення морального 

принципу внутрішньої свободи). Як зазначає Б. Малишев, принагідно 

відбувається практичне втілення в поведінку осіб принципів їхньої діяльності 

та врахування доцільності кожної норми права [114, c. 13]. З іншого боку, 

потрібно усвідомлювати, що телеологічна зорієнтованість діяльності 

державних службовців дипломатичної служби не може бути повністю 

формалізованою. Це пов’язано з тим, що є позаправові регулятори поведінки 

працівників дипломатичної служби. 
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Таким чином, можна прийти до висновку про неможливість побудови 

регуляторної бази щодо дипломатичної служби лише на основі телеологічних 

завдань діяльності працівників цих органів. Такі релятивні завдання, що 

інституціоналізуються в суспільній свідомості загалом і у свідомості 

конкретних державних службовців, є продуктом людського духу, 

трансцендентальними формами, які обумовлюють регуляторний масив, який 

регламентує, зокрема, порядок здійснення публічного управління зовнішніми 

відносинами. Поряд із цим, потрібні гетерогенні трансцендентально-

емпіричні завдання для впорядкування процесу реалізації повноважень цих 

суб’єктів. 

Характеризуючи каузальні завдання державних службовців 

дипломатичної служби, необхідно вказати на той факт, що вони можуть 

породжуватися людською інтелектуальною або ж етичною свідомістю. Розум 

і совість впливають на форми та зміст діяльності працівників дипломатичної 

служби, уособлюючи етичну та розумову цінність людського духу. Тобто 

йдеться про етичні, раціональні завдання, цілі організації спільного життя. У 

цьому відношенні чітко видно інституціоналізацію суспільної 

правосвідомості, що вміщує в собі трансцендентальні завдання, пов’язані з 

онтологічною сутністю дипломатичної служби.  

Для визначення ієрархії трансцендентально-емпіричних завдань 

працівників дипломатичної служби потрібно орієнтуватися на їхню 

впорядковуючу роль при регламентації поведінки суб’єктів зовнішньої 

політики. Найвищий щабель вказаних юридичних категорій повинні посідати 

етичні завдання, такі як свобода та справедливість. Відповідно, завдання 

державних службовців дипломатичної служби, як зазначає Б. Кістяківський, 

можна сприймати як репрезентарії справедливості та свободи [113, с. 397]. 

На їх же основі базуються раціональні завдання, зокрема суспільна 

доцільність, здоровий глузд і логічність. Ці завдання сприяють формуванню 

систематизованого правового поля в частині дипломатичної служби, бо в 

історичній перспективі на їх підґрунті було впорядковано хаотичні 
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регулятори поведінки дипломатії. Фундаментом в ієрархії відповідних 

каузальних завдань є цілі організації сумісного життя. Ці завдання 

встановлюють державно-організований порядок зовнішніх відносин у 

частині визначення належної практики публічного управління в умовах 

суверенної, демократичної, правової, соціальної держави. Українська 

держава при цьому постає найвищою формою впорядкування суспільних 

відносин, а правові засоби задовольняють публічний інтерес, організовуючи 

процес інтеракцій між дипломатичною службою та представниками 

громадянського суспільства. По суті, трансцендентально-емпіричні завдання 

державних службовців дипломатичної служби висвітлюють процес 

регламентації відповідних суспільних відносин задля встановлення 

правопорядку на основі свободи та справедливості. Не викликає сумніву той 

факт, що результат, який досягається при застосуванні цих завдань, за 

переконанням Т.Я. Насирової, виходить за межі внутрішнього логічного 

змісту норми права, орієнтуючись на з’ясування смислу норми права з 

урахуванням наслідків, що досягаються її реалізацією [115, с. 42, 69-71]. Цей 

процес перебуває в прямій залежності від природи відносин, які виникають із 

застосуванням вказаних регуляторів поведінки під час реалізації 

повноважень працівників дипломатичної служби. 

Зупиняючись на характеристиці категорії повноважень працівників 

дипломатичної служби, вважаємо за доцільне, у першу чергу, розмежувати їх 

із компетенцією цих осіб. Так, науковці визначають компетенцію, 

спираючись на різноманітні підходи: в інструментальному вимірі як 

правовий засіб (форма) суспільного розподілу праці стосовно управління 

державою та суспільством [116, с. 26]; у функціональному плані як предмети 

відання (суспільні відносини), права та обов’язки чи владні повноваження 

органу [117, с. 23, 26]. З приводу наведених підходів потрібно одразу 

вказати, що не є виправданим ототожнення компетенції чи-то предметів 

відання зі суспільними відносинами. Що ж до сприйняття компетенції через 

призму суспільного розподілу праці, то цей підхід кореспондує лише з 
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матеріалістичною діалектикою та не враховує новітніх тенденцій філософії 

права, які обумовлюють змістовне наповнення завдань діяльності 

працівників дипломатичної служби.  

Звідси потрібно визначитися лише з тим, чи є компетенція синонімічним 

і тотожним за обсягом поняттям із повноваженнями державних службовців 

дипломатичної служби. Нерідко дослідники розглядають повноваження як 

складовий елемент компетенції або функцій органів, але можуть тлумачити 

вказану категорію як атрибут виконавчої влади в цілому [118, с. 177-178]. До 

того ж, зазвичай у юридичній науці елементами компетенції називають «коло 

задач» органу [119, с. 10-14], його повноваження [110, c. 120]. Аргументом на 

користь цієї тези є те, що для практичного втілення компетенції потрібно, 

щоб існували завдання як стратегічні орієнтири діяльності органу. Водночас 

це не означає, що у територіальному [120, с. 107, 108], предметному 

[121, с. 67], функціональному [120, с. 107, 108] чи процесуальному аспекті 

[122, с. 218-220] компетенцію доцільно сприймати як особливу категорію, 

порівняно з повноваженнями. Існування правомірних повноважень 

працівників дипломатичної служби вже є достатньою підставою для 

ефективного здійснення ними публічного управління у сфері зовнішніх 

відносин. Належно визначені повноваження формують достатнє підґрунтя 

для реалізації функцій органів дипломатичної служби на основі 

адміністративно-правових засобів впливу на діяльність державних 

службовців дипломатичної служби. Вказані тези дозволяють вести мову в 

межах цього дослідження саме про категорію повноважень державних 

службовців дипломатичної служби. 

Фактично повноваження працівників дипломатичної служби можна 

сприймати як динамічну юридичну категорію первинного рівня, що створює 

можливості для задоволення публічного інтересу держави та окремих 

соціальних груп у зовнішніх відносинах. Для висвітлення сутності 

повноважень необхідно звернутися до здобутків загальнотеоретичної й 

адміністративно-правової наукової розвідки. Зокрема, у системно-
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структурному ракурсі цей термін означає первинний елемент 

адміністративно-правового статусу органів публічної адміністрації 

[123, с. 220]. Очевидно, що такий варіант дефініції не можна вважати повним 

визначенням повноважень державних службовців дипломатичної служби, але 

він додатково підкреслює адміністративно-правову природу діяльності цих 

суб’єктів. 

Доволі розробленим є функціональний підхід щодо визначення 

повноважень. Йдеться про розуміння зазначеної юридичної категорії як 

гарантованої законом спрямовуючої вимоги уповноваженого суб’єкта 

[124, с. 76-79]; міри належної та можливої поведінки органів публічної 

адміністрації, зорієнтованої на досягнення завдань і практичного втілення 

функцій держави загалом, функцій і компетенції конкретного державного 

органу [125, c. 185]. У цілому ми підтримуємо цей підхід, але необхідно 

уточнити той факт, що такі дефініції не враховують інструментів, які 

потрібні державним службовцям дипломатичної служби для виконання 

поставлених перед ними завдань. З іншого боку, у доктрині присутній також 

інструментальний підхід стосовно визначення повноваження цих суб’єктів, 

згідно з яким під вказаною юридичною категорією розуміють засіб для 

реалізації органом своїх завдань [124, с. 76-79], юридичний засіб, 

використовуючи який суб’єкт виконує свої функції [116, с. 31]. Безумовно, 

складно погодитися з тим, що повноваження працівників дипломатичної 

служби є тотожними за обсягом до правових засобів. Відтак, під 

повноваженням державних службовців дипломатичної служби необхідно 

розуміти регламентовані законом права, обов’язки, заходи та засоби, що 

можуть реалізувати працівники дипломатичної служби з метою досягнення 

поставлених перед ними завдань і практичного втілення своїх функцій. 

Повертаючись до ключових складових елементів повноважень 

державних службовців дипломатичної служби, вкажемо, що на рівні 

доктрини їх розглядають як взаємопов’язані категорії або комплексне 

системне утворення. Так, першого з наведених підходів дотримуються, 
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зокрема, А.Т. Комзюк, Є.В. Кулаков, Є.О. Безсмертний, на думку яких 

повноваженнями виступає єдність (комплекс) прав і обов’язків [126, с. 5, 9; 

93, с. 265], коли права фактично дозволяють виконувати функції органу, а 

обов’язками, як необхідністю, цей суб’єкт наділяється з боку держави 

[127, c. 12]. Загалом, для ефективної реалізації повноважень права й 

обов’язки працівників дипломатичної служби повинні збігатися між собою. 

Натомість повноваження працівників дипломатичної служби в системному 

вимірі відповідно до теоретичних розробок у галузі теорії права й 

адміністративного права можуть означати комплекс конкретних прав і 

обов’язків, що надаються для здійснення наданих органу влади 

функцій [128, c. 102]. За цим підходом, у першу чергу, йдеться про систему 

прав та обов’язків органу та посадових осіб, які випливають із чинного 

законодавства та підзаконних актів і спрямовані на реалізацію функцій 

працівників дипломатичної служби. Як справедливо зауважив Л. Дюгі, 

відповідні повноваження можна реалізувати в площині обов’язку, обираючи 

з-поміж правових можливостей органу [129, с. 130]. Такі повноваження 

зумовлені публічним інтересом, а не суб’єктивними факторами у вигляді 

волевиявлення конкретної фізичної особи, яка є державним службовцем 

дипломатичної служби. 

З наведеної схеми відповідності прав і обов’язків працівників 

дипломатичної служби видно, що суб’єктивні права та юридичні обов’язки 

працівників дипломатичної служби за своєю спрямованістю є різними 

юридичними категоріями та кореспондують із неоднаковими 

повноваженнями вказаних державних службовців. На доктринальному рівні 

запропоновану тезу підтримують Ю.П. Битяк [130], В.Я. Тацій [130], 

Ю.А. Тихомиров [131] та інші науковці. Як правило, права працівники 

дипломатичної служби реалізують, вступаючи у відносини з представниками 

громадянського суспільства, а перед державою для задоволення 

національних інтересів несуть обов’язки. Безумовно, прямою є 

взаємозалежність між цими складовими елементами повноважень державних 
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службовців дипломатичної служби, а також те, що обов’язки цих осіб при 

здійсненні публічного управління втілюються і при взаємодії з громадянами 

та іноземцями. По суті, має місце синтез прав та обов’язків цих осіб, на 

основі яких інституціоналізується своєрідний «правообов’язок» працівників 

дипломатичної служби, де обсяг обов’язків є значно ширшим, порівняно з 

обсягом прав. 

З урахуванням наведених міркувань з приводу співвідношення 

складових елементів повноважень державних службовців дипломатичної 

служби необхідно із застереженням сприймати позиції науковців, згідно з 

якими повноваження ототожнюються з владними або наказовими правами 

[132, с. 13]. Додатковим аргументом, що засвідчує суперечливість такої 

позиції, є неможливість працівників органів дипломатичної служби 

реалізовувати встановлені законом повноваження на свій розсуд чи 

відмовитися від них, що можна трактувати як бездіяльність, яка суперечить 

публічному інтересу. До того ж, у разі порушення порядку виконання 

повноважень, регламентованого в чинному законодавстві про державну та 

дипломатичну службу, відповідні державні службовці притягаються до 

адміністративної або кримінальної відповідальності в разі доведення складу 

правопорушення в їхніх діяннях. 

Іншою крайністю було би трактувати повноваження суто через призму 

юридичного обов’язку. Насамперед це підтверджується тим фактом, що на 

працівників дипломатичної служби поширюються не лише їхні власні 

спеціальні обов’язки, але й право вимагати невтручання у виконання функцій 

від сторонніх суб’єктів, а також дотримання законних розпоряджень усіма 

особами, на яких вони поширюються. Як пояснює Ю. Половинчак, лише в 

такий спосіб уповноважена особа може реалізовувати повноваження у 

встановлених законом межах самостійно, належним чином оцінюючи 

конкретну ситуацію й обираючи найбільш дієві шляхи та інструменти 

досягнення завдань своєї діяльності [133, с. 2]. Також не доречно виділяти 

складові елементи повноважень державних службовців дипломатичної 
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служби, застосовуючи категорію примусу. Як зазначає більшість 

дослідників, за допомогою примусу відповідний суб’єкт підпорядковує волю 

адресатів, що призводить їх до потрібної поведінки в рамках повноважень, 

тобто дій або утримання від заборонених дій [134, с. 64]. Цей особливий 

елемент безпосередньо відображає або реалізацію прав, або обов’язків 

працівників дипломатичної служби. Звідси цілком очевидно, що серед 

складових повноважень державних службовців дипломатичної служби 

доцільно виокремлювати права й обов’язки, які дозволяють їм належним 

чином здійснювати публічне управління, виконуючи свої завдання та функції 

в разі створення умов для задоволення інтересів держави і законних прав та 

інтересів представників громадянського суспільства. 

Для досягнення охарактеризованих вище аспектів змістовного 

наповнення повноважень працівників дипломатичної служби необхідно 

зупинитися на їх класифікації. Зокрема, Ю.А. Тихомиров виділяє групи 

повноважень за такими критеріями, як зміст, характер і спосіб реалізації 

повноваження; режим застосування повноважень; види суб’єктів, що 

застосовують повноваження [131, с. 145]. Ц.А. Ямпольска за структурним 

критерієм додатково виокремлює повноваження з розробки правових актів, 

видання владних велінь; забезпечення виконання велінь засобами виховання, 

переконання, заохочення; матеріальне забезпечення виконання велінь; захист 

цих велінь від порушень із використанням державного примусу [135, с. 11]. 

На нашу думку, в правовому режимі достатньо повно представлено змістовні 

та функціональні аспекти реалізації повноважень працівників дипломатичної 

служби, тому не доцільно дублювати кореспондуючі повноваження за 

додатковими підставами класифікації. Що ж до суб’єктного виміру, то по 

суті це не підстава класифікації повноважень, а підстава класифікації груп 

працівників дипломатичної служби. Відповідно, повноваження державних 

службовців дипломатичної служби потрібно класифікувати за їхнім 

правовим режимом на публічно-управлінські інтерактивні, організаційні, 

інформаційно-аналітичні, нормотворчі, контрольно-наглядові. 
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Запропонована підстава класифікації охоплює сутнісні риси та інструменти 

діяльності вказаних суб’єктів. Зупинимося на характеристиці цих груп 

повноважень більш детально: 

– публічно-управлінські повноваження – розроблення загальнодержавних 

програм, що належать до компетенції органів дипломатичної служби [27]; 

реєстраційні повноваження щодо забезпечення правового статусу 

закордонного українця, посвідчувальних документів працівників 

дипломатичної служби та фізичних осіб посадової особи міжнародних 

організацій, актів цивільного стану [26; 27], обліку дітей – громадян України, 

усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають 

за кордоном [27]; розгляд клопотань громадян України, які виїхали за її межі 

тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном [26]; 

депонування, ведення реєстру й архіву міжнародних договорів України 

[26; 27]; консульські повноваження [26; 27]; повноваження з візових і 

міграційних процедур [26; 27]; кадрові повноваження [26; 27]; повноваження 

у сфері фінансової, інвестиційної діяльності [26; 27], у тому числі: 

– інтерактивні повноваження – представництво інтересів України на 

міжнародній арені [26; 27]; підтримання дипломатичних відносин із 

зарубіжними державами [26; 27], представництво України у міжнародних 

організаціях, органах і спеціальних місіях [27]; внесення пропозицій щодо 

співпраці зі суб’єктами міжнародного права [26; 27]; захист законних прав та 

інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері зовнішніх відносин [26]; 

залучення фахівців для вирішення поставлених завдань перед органами 

дипломатичної служби [26; 27]; 

– організаційні повноваження – взаємодія з вищими органами публічної 

адміністрації щодо стратегії та тактики співробітництва України з 

іноземними державами [26; 27]; керівництво та координація діяльності, у 

тому числі взаємодії, органів публічної адміністрації у сфері зовнішніх 

відносин [26; 27]; координація роботи закордонних дипломатичних установ 

України [26; 27], міжурядових органів з міжнародного співробітництва [26]; 
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надання допомоги органам публічної адміністрації та представникам 

громадянського суспільства у реалізації зовнішньополітичних функцій 

[26; 27]; виконання функцій інших органів публічної адміністрації, зокрема 

Національного органу України з виконання Конвенції про заборону 

розробки, виробництва, накопичення та застосування хімічної зброї та про її 

знищення, Головного центру реєстрації документів НАТО та Центральної 

реєстратури документів з обмеженим доступом Європейського Союзу 

[26; 27]; протокольне й організаційне забезпечення візитів в Україну високих 

посадових осіб іноземних держав, перебування в Україні офіційних делегацій 

[26; 27]; 

– інформаційно-аналітичні повноваження – проведення роз’яснювальної 

діяльності щодо зовнішніх відносин [26; 27]; інформування світової 

спільноти щодо резонансних внутрішньополітичних подій в Україні [26; 27]; 

аналіз тенденцій державотворення іноземних держав, їх можливого впливу 

на інтереси України [26; 27]; опублікування чинних міжнародних договорів 

України українською мовою [26]; інформування вищих органів публічної 

адміністрації України щодо резонансних подій у світі [26; 27]; повноваження 

з охорони інформації з обмеженим доступом [26; 27], технічного захисту 

інформації [27]; одержання інформації від суб’єктів публічної адміністрації, 

потрібної для реалізації своїх функцій [26; 27]; 

– нормотворчі повноваження – розробка проектів нормативно-правових 

актів щодо регламентації зовнішньої політики [26; 27]; врахування 

міжнародних зобов’язань, імплементація європейських стандартів діяльності 

дипломатичної служби [26; 27]; аналіз стану дотримання регуляторних 

положень [26]; узагальнення практики застосування законодавства, що 

належить до компетенції, розробка пропозицій щодо його вдосконалення 

[27]; 

– контрольно-наглядові повноваження – загальний нагляд за виконанням 

міжнародних договорів України [26]; контроль автентичності текстів 

міжнародних договорів України [26]; нагляд за наданням іноземним органам 
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дипломатичної служби привілеїв та імунітетів, контроль за привілеями, що 

надаються закордонним органам дипломатичної служби України з 

урахуванням принципу взаємності [26; 27]; організація внутрішньої 

контрольно-ревізійної роботи органів дипломатичної служби [26]; 

проведення внутрішнього аудиту роботи органів дипломатичної служби [27]. 

З урахуванням наведеного переліку повноважень державних службовців 

дипломатичної служби потрібно уточнити, що здійснювати такі 

повноваження працівники дипломатичної служби можуть на всіх рівнях 

національних органів публічної адміністрації та інших суб’єктів публічного 

права, що входять до сфери відання цих суб’єктів, а також через закордонні 

органи дипломатичної служби. Такі повноваження стосуються прийняття 

імперативних управлінських рішень; нормотворчість; забезпечення охорони 

й обігу інформації; встановлення контактів із іншими суб’єктами 

міжнародного права, національними суб’єктами публічного та приватного 

права на основі координації, організаційно-інструктивної діяльності та 

досягнення домовленостей; контрольно-наглядові заходи щодо перевірок, 

аудиту, оцінки відповідності, застосування примусових правових заходів 

тощо. На національному центральному рівні домінуючими повноваженнями, 

як правило, є організаційно-інтерактивні та публічно-управлінські (кадрові). 

При цьому діють одразу два нормативно-правові підзаконні акти однакової 

юридичної сили (постанови Кабінету Міністрів України), тому відбувається 

дублювання повноважень, а нерідко невідповідність у вигляді їх відсутності 

в одному з цих нормативно-правових актів. Ще більше зауважень викликає 

те, що на рівні закону не прописано спеціальних повноважень державних 

службовців дипломатичної служби. Відтак, доцільно чітко встановити 

підстави та межі для реалізації таких повноважень. 

Зважаючи на поставлені завдання та викладений стан справ у сфері 

здійснення повноважень працівниками дипломатичної служби, потрібно 

сформулювати ознаки, за якими конкретний набір прав та обов’язків може 

вважатися такими повноваженнями державних службовців дипломатичної 



82 

 

служби в політико-правовому та соціально-психологічному плані. Так, 

невід’ємною рисою цих повноважень є суб’єктний вимір, а саме: реалізація 

прав та обов’язків органів дипломатичної служби – національних суб’єктів 

публічної адміністрації та закордонних дипломатичних представництв, 

наділених повноваженнями зі здійснення публічного управління. Через 

правові засоби ці особи скеровують на представників громадянського 

суспільства та інших суб’єктів публічної адміністрації забезпечену на рівні 

закону вимогу щодо конкретної поведінки в зовнішніх відносинах. У цьому 

контексті Т.І. Друцул вказує, що владний характер відповідних повноважень 

означає веління, спрямоване на іншу сторону публічних правовідносин 

[125, c. 183]. Саме примусові правові засоби в аспекті існування можливості 

притягнення правопорушників до юридичної відповідальності забезпечують 

владно-імперативну спрямованість повноважень працівників дипломатичної 

служби. 

Разом з тим, владний характер повноважень означає й те, що державні 

службовці дипломатичної служби також зобов’язані виконувати свої 

обов’язки. Як пояснює Ю.А. Тихомиров, «публічна сфера передбачає 

поєднання прав і обов’язків у формулу «повноваження», що повинні 

здійснюватися в публічних інтересах [136, c. 35]. Це дозволяє працівникам 

дипломатичної служби всебічно реалізовувати свої функції і повною мірою 

виконувати поставлені перед ними завдання з урахуванням національних 

інтересів: вирішувати проблемні аспекти представництва України на 

міжнародній арені; сприяти зменшенню зовнішньої агресії у світі та відносно 

України, зокрема формувати регуляторну базу щодо функціонування 

дипломатичної служби; створювати умови для ефективної роботи 

національних і закордонних органів дипломатичної служби, координуючи 

їхню діяльність; практично впроваджувати інструменти діяльності публічної 

адміністрації в зовнішній політиці; здійснювати контроль і нагляд за 

дотриманням прав та інтересів учасників зовнішніх зв’язків.  
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Для того, щоб описувана діяльність державних службовців 

дипломатичної служби була успішною, потрібно, щоб існувало потужне 

забезпечення реалізації ними своїх повноважень. Така ознака повноважень 

працівників дипломатичної служби є ключовою стосовно гарантування 

стабільності функціонування дипломатичної служби, правомірного та 

належного здійснення повноважень працівниками вказаного органу 

публічної адміністрації. Для цього впорядкованій системі органів 

дипломатичної служби повинні надаватися відповідні матеріально-фінансові 

ресурси, технічні засоби. Не викликає сумніву той факт, що державні 

службовці такого суб’єкта публічної адміністрації повинні бути високо 

кваліфікованими, професійно виконувати свої повноваження, спираючись на 

систему інструментів діяльності публічної адміністрації та з урахуванням 

адміністративно-правових засобів впливу на діяльність державних 

службовців дипломатичної служби.  

Зокрема, що стосується  адміністративно-правових засобів впливу на 

діяльність державних службовців дипломатичної служби, то за критерієм 

їхньої сили можна виділяти заохочувально-попереджувальні та примусово-

каральні заходи. Так, заохочувально-попереджувальними адміністративно-

правовими засобами, як пояснює В.В. Герасько, є заходи, застосовувані для 

превенції правопорушень і загрози настання можливих шкідливих, 

небезпечних наслідків, що не дає підстав для ухилення суб’єктів від 

виконання власних обов’язків [326]. У сфері зовнішніх зв’язків ці правові 

засоби присутні в безконфліктних провадженнях, визначальною з яких є 

атестація працівників дипломатичної служби. Цей адміністративно-правовий 

засіб дозволяє гарантувати професійні компетентності та відповідність 

займаній посаді працівників дипломатичної служби, а також посилити 

ефективність виконання ними своїх повноважень і досягати поставлених 

завдань на основі професійного досвіду, знань, умінь і навичок, набутих у 

процесі службової діяльності у сфері зовнішньополітичних відносин.  

Особливий легальний вимір атестації працівників дипломатичної 
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служби встановлений в Положення про проведення атестації державних 

службовців від 28 грудня 2000 р. [327]. Разом з тим, у цьому нормативно-

правовому акті не достатньо представлено сутнісні характеристики такої 

атестації: немає дефініції поняття атестації державних службовців, у тому 

числі державних службовців дипломатичної служби. Водночас загальна 

дефініція терміну «атестація» присутня в чинному законодавстві України, 

зокрема в ст. 1 Закону України «Про професійний розвиток працівників», де 

міститься визначення вказаної юридичної категорії як процедури оцінки 

професійного рівня працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим 

обов’язкам, проведення оцінки їхнього професійного рівня [328].  

Для оцінки запропонованої законодавчої дефініції атестації потрібно 

проаналізувати доктринальні позиції щодо атестації державних службовців, 

зокрема, дипломатичної служби. Так, у психологічному ракурсі під 

атестацією дослідники розуміють встановлення ділової та політичної 

кваліфікації співробітника, його особистих якостей, результатів службової 

діяльності [329, с. 16]; оцінка їхньої професійної діяльності, один із способів 

оптимізації роботи та самовдосконалення державних службовців у 

виховному й організаційному проявах шляхом підвищення творчого 

потенціалу та кваліфікації [330, с. 268]. Для державних службовців 

дипломатичної служби суто психологічний підхід до тлумачення атестації не 

може вважатися повною мірою прийнятним, оскільки він спирається на 

значну кількість оціночних понять і не дозволяє вичерпно розкрити 

інструментальну сутність атестації. 

Тим не менше, інструментальний вимір атестації працівників 

дипломатичної служби деталізований на рівні тлумачення вказаної категорії 

за її процедурними характеристиками як діяльності, під час якої атестаційна 

комісія в межах встановленої процедури задля встановлення відповідності 

працівника займаній посаді визначає результати його професійної діяльності, 

особисті та професійні якості державного службовця, його внесок у 

результати діяльності суб’єкта публічної адміністрації, за результатами якої 



85 

 

надаються висновки та рекомендації атестаційної комісії стосовно 

покращення умов праці та діяльності органу в організаційному плані, 

відповідності особи займаній посаді та планування кар’єри [331, с. 315]. 

Загалом, таке визначення максимально повно ілюструє правову природу 

атестації, однак, така розлого сформульована позиція перешкоджає 

встановленню змістовної точності та недвозначності щодо визначення 

атестації державних службовців дипломатичної служби. 

Зауважимо, що більш лаконічним і не менше сутнісно вичерпним є 

евалюаційний підхід, згідно з яким під атестацією вважають порядок 

перевірки кваліфікації державного службовця на основі систематичної 

оцінки його відповідності займаній посаді; знань, умінь і навичок; 

професійного досвіду [332, с. 10]; заходи, під час яких атестаційна комісія за 

встановленою процедурою вказує на ступінь відповідності працівника 

займаній посаді [102, с. 117]. У межах такого підходу повністю втілено всі 

виняткові риси атестації державних службовців дипломатичної служби, такі 

як підстава для її проведення (заміщення посади відповідного працівника 

дипломатичної служби); об’єкт (особа та результати професійної діяльності 

державного службовця дипломатичної служби); ініціатива проведення від 

керівника органу дипломатичної служби; контрольно-наглядовий характер; 

періодичність. Отже, під атестацією державних службовців дипломатичної 

служби потрібно розуміти процедуру оцінки професійних компетентностей 

та діяльності працівників дипломатичної служби в частині відповідності 

вимогам, що висуваються щодо займаної посади.  

На підставі зазначеного визначення атестації працівників 

дипломатичної служби можна сформулювати принципи їхньої діяльності, які 

встановлюють стратегічні орієнтири та рамки оцінки порядку реалізації 

повноважень вказаної категорії осіб. У цьому сенсі О.В. Селецький виділяє 

такі основні принципи здійснення атестації дипломатичних працівників: 

легітимність; відкритість; об’єктивність; колегіальність; регулярність 

[333, c. 240-244]. На основі цих принципів відбуваються оцінка та відкрите 
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колегіальне обговорення результатів реалізації повноважень, особистих і 

професійних якостей державних службовців дипломатичної служби на 

підставі, в межах та у спосіб, встановлені чинним законодавством у 

присутності керівника органу та працівника дипломатичної служби та із 

завчасним інформуванням про вказану процедуру та її наслідки. Принагідно 

до уваги повинні братися виключно позитивні та негативні риси діяльності 

працівників дипломатичної служби, що підлягають справедливій та 

неупередженій перевірці, а колегіальне обговорення гарантує об’єктивність 

результатів роботи атестаційної комісії. Систематичність атестації 

працівників дипломатичної служби, що не виключає права реалізувати її 

позачергово, дозволяє підвищити рівень професійних компетентностей 

вказаних осіб, впорядкувати методологію проведення перевірок і розробити 

належне методичне забезпечення для такої процедури.  

Разом з тим, необхідно усвідомлювати, що наразі чинне Положення 

про проведення атестації державних службовців було прийнято раніше від 

нового Закону України «Про державну службу», а тому не завжди 

узгоджується з його положеннями, хоча й виступає нормативно-правовим 

актом універсальної дії. Так, відповідно до п. 4 цього акту керівник може 

залучати до роботи в комісії незалежних експертів [327]. Ця правова норма є 

диспозитивною, що суперечить принципам верховенства права та 

справедливості в реалізації зовнішньополітичної функції. Зважаючи на те, що 

в роботі дипломатичної служби трапляються випадки, коли усуваються з 

посади окремі особи, а призначаються «потрібні» співробітники, то 

залучення незалежних експертів може сприяти гарантуванню прав і законних 

інтересів осіб, істотно зменшити описану негативну тенденцію, а також 

рівень корупції в органах дипломатичної служби. Безумовно, доречним було 

би додаткове залучення до роботи атестаційних комісій ще й представників 

наукової спільноти, зокрема Дипломатичної академії України, і суб’єктів 

приватного права, таких як громадські організації та засобів масової 

інформації. 
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До того ж, у нинішньому Положенні про проведення атестації 

державних службовців немає приписів стосовно особливостей атестації 

державних службовців у межах різних суб’єктів публічної адміністрації, у 

тому числі органів дипломатичної служби. Відтак, оскільки існуючий 

порядок здійснення завдань, функцій та повноважень державних службовців 

дипломатичної служби не повною мірою узгоджується із загальними 

процедурами атестації, регламентованими на підзаконному рівні, не є 

прийнятним застосування відповідних загальних правових норм. Звідси 

оптимальною ідеєю можна вважати прийняття окремого Положення, яке би 

регламентувало порядок і специфіку здійснення атестації працівників 

дипломатичної служби. 

Переходячи ж до примусово-каральних засобів впливу на діяльність 

державних службовців дипломатичної служби, у першу чергу, потрібно 

орієнтуватися на те, що вони стосуються здійснення адміністративно-

правового захисту. У цьому сенсі, можна погодитися з В. Полюховичем у 

тому, що йдеться про юридичні засоби, використовувані в адміністративних 

процедурах і зорієнтовані на виконання уповноваженими посадовими 

особами процесуальних дій задля припинення незаконного посягання на 

права та інтереси осіб; ліквідацію перешкод під час їх здійснення; визнання 

або підтвердження, поновлення та примусове виконання прав, невиконаних 

або неналежним чином виконаних обов’язків із притягненням винуватої 

особи до відповідальності [334, с. 41-46]. Ці адміністративно-правові засоби 

мають процедурно-процесуальну природу та пов’язані з відновленням 

правопорядку в разі вчинення правопорушень у зовнішньополітичній сфері. 

При цьому вживаються не позитивні, а негативні стимули, тобто не 

переконання чи заохочення, а примус, у тому числі покарання. Орієнтиром 

для обрання конкретних адміністративно-правових засобів є поведінка особи, 

яка порівнюється з диспозицією правової норми, за порушення якої 

встановлено відповідні санкції. 
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Тобто, як було визначено вище, фундаментом заходів адміністративно-

правового захисту в галузі зовнішніх зв’язків є адміністративний примус. Як 

слушно зауважує І.С. Гриценко, інститут адміністративного примусу 

еволюціонував за п’ятьма основними етапами: 1) примус у межах 

поліцейського права; 2) поява науково обґрунтованих підходів щодо 

адміністративних примусових засобів, їхня класифікація та відмежування від 

суміжних категорій; 3) категорія адміністративного примусу стала 

обов’язковим структурним елементом інституту публічно-правових актів 

(актів державного управління), що характерно для німецького 

адміністративного права, елементи якого проіснували в радянській 

адміністративно-правовій думці до 40-х рр. XX ст.; 4) виділення інституту 

адміністративного примусу в самостійний адміністративно-правовий 

інститут, розгляд якого став відбуватися за власною радянською схемою, яка 

обумовила його сьогоднішній зміст; 5) дослідження адміністративного 

примусу через призму демократичних принципів [335, c. 63-65]. Наразі має 

місце тенденція екстраполяції загальнотеоретичних постулатів на 

адміністративно-правові засоби впливу на діяльність державних службовців 

дипломатичної служби при реалізації юридичного інструментарію в 

інструментально-процедурному вимірі. 

У контексті викладеної історичної перспективи адміністративного 

примусу під примусово-каральними заходами впливу на діяльність 

працівників дипломатичної служби, керуючись напрацюваннями в галузі 

адміністративного права, потрібно розуміти специфічний, комплексний, 

поліструктурний різновид державно-правового примусу, тобто встановлені 

нормами публічного права способи офіційного фізичного або психологічного 

впливу уповноважених суб’єктів на відповідних осіб у вигляді особистих, 

майнових, організаційних обмежень їхніх прав, свобод та інтересів у 

випадках вчинення цими особами протиправних діянь (у сфері відносин 

публічного характеру) або в умовах надзвичайних обставин у межах 

окремого, економного, спрощеного, оперативного адміністративного 
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провадження з метою виконання багатоаспектної ретро-перспективної мети 

(превенції, припинення протиправних діянь, забезпечення провадження в 

справах про правопорушення, притягнення винуватих осіб до 

відповідальності, попередження та локалізації наслідків) [336, c. 19]; заходи 

адміністративного припинення, стягнення, відновлення, які застосовуються у 

випадках вчинення адміністративного правопорушення [337, c. 236]. По суті, 

такі заходи впливу спрямовані на спонукання до правомірної поведінки із 

застосуванням адміністративного примусу. Для цього повинні діяти 

принаймні особа, що застосовує примус і що потрапляє під його дію 

примусу, а застосовуватися можуть різні інструменти діяльності публічної 

адміністрації. 

Основою таких адміністративно-правових засобів впливу на діяльність 

державних службовців дипломатичної служби в процедурному плані є 

заходи адміністративної відповідальності. Можна підтримати Д.М. Лук’янця 

в тому, що сутність таких заходів має управлінський, публічно-сервісний та 

правозахисний виміри [338, с. 87-88]. Незважаючи на те, що в Кодексі 

України про адміністративні правопорушення відсутні положення про 

спеціальну адміністративно-правову відповідальність працівників 

дипломатичної служби, на них поширюються ст. 166-10, 166-11, 184-

1, Глави 13-А та ін. щодо притягнення до адміністративної відповідальності 

за вчинення пов’язаних із корупцією діянь, неправомірного використання 

публічного майна, неналежного здійснення дозвільно-реєстраційної 

діяльності тощо [199]. Такі адміністративно-правові засоби мають на меті 

врівноважити відносини у сфері зовнішніх зв’язків у межах встановлених 

законом адміністративних процедур. У цьому простежується соціоцентричне 

забарвлення адміністративно-правових засобів впливу на діяльність 

державних службовців дипломатичної служби, бо адміністративний примус 

дозволяє врахувати телеологічні, аксіологічні, інструментальні та 

функціональні характеристики адміністративно-правового захисту в галузі 
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зовнішньополітичної діяльності задля досягнення стану суспільної рівноваги 

та добробуту. 

При цьому потрібно вказати, що симбіоз заохочувально-

попереджувальних і примусово-каральних заходів впливу найбільш яскраво 

простежується при виконанні завдань і функцій працівників дипломатичної 

служби щодо запобігання екстремізму. У ХХІ ст. екстремізм набув значного 

поширення на міжнародній арені, у тому числі в Україні, у зв’язку з чим не 

дотримуються демократичні цінності в загальносвітовому розвитку 

зовнішніх відносин. У якості прикладів можна назвати відкриту та латентну 

діяльність терористичних організацій, ANTIFA, SHARP, Національної 

революційної альтернативи, громадської організації «Національний альянс», 

Північного Братства, Руху проти нелегальної імміграції, громадського руху 

Соціал-національна Асамблея, Союзу Анархістів України, Чорного комітету 

та ін. 

За своєю природою правий та лівий екстремізм спирається на правовий 

нігілізм і силові методи для знищення державних і політичних структур, що 

засвідчує відсутність аналізу фактичної політичної ситуації на 

наднаціональному та національному рівнях, адекватних пропозицій щодо 

виходу з кризи, а також використання крайніх політико-ідеологічних методів 

для забезпечення надміру швидкого розвитку подій та підпорядкування 

політичного процесу волі конкретної особи без урахування співвідношення 

політичних сил [339, c. 75-77]. На цій підставі відбувається дестабілізація 

процесів державотворення та неможливість вирішення політико-економічних 

і соціальних криз. Перед Україною вказана проблематика стоїть особливо 

гостро, зважаючи на проведення антитерористичної операції, коли провокації 

та відкрита агресія ставлять під загрозу економічний прогрес України та 

демократичні форми її суспільної організації. 

У національному правовому полі діяльність працівників дипломатичної 

служби із запобігання екстремізму має конституційно-правовий [105] і 

законодавчий рівень, врегульований положеннями Кримінального кодексу 
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України [340], Законів України «Про Основи національної безпеки України» 

[212], «Про боротьбу з тероризмом» [341]. Спеціального закону в цій сфері 

досі не прийнято, хоча у Верховній Раді України було зареєстровано, але 

знято з розгляду кілька законопроектів, зокрема про протидію екстремізму 

[342], про протидію політичному екстремізму [343]. Водночас правові норми 

цих законодавчих ініціатив містять надмірне та безпідставне запозичення 

зарубіжного досвіду запобігання екстремізму, а також дублюють норми 

чинних нормативно-правових актів України, орієнтуючись на декларативні 

положення програмного характеру. Тим більше, законопроекти не 

формулювали жодного дієвого механізму та не містили оптимальних 

процедур у відповідній сфері.  

Відповідно, у теоретичному плані досі актуальною залишається 

потреба в розробці належного регуляторного масиву щодо запобігання 

екстремізму, зокрема, на підставі реалізації повноважень державних 

службовців дипломатичної служби. У практичному плані реалізації 

адміністративно-правових засобів впливу на діяльність працівників 

дипломатичної служби заохочувально-попереджувальні заходи впливу 

повинні охоплювати моніторинг, аналіз і прогнозування тенденцій та проявів 

екстремізму; інституціоналізацію стратегії діяльності з запобігання 

екстремізму; визначення порядку координації роботи всіх суб’єктів, задіяних 

у запобіганні екстремізму; окреслення в загальному плані інструментарію та 

процедур вказаної діяльності. Натомість примусово-каральні заходи впливу 

повинні передбачати формулювання належних процедурних і процесуальних 

засобів адміністративно-правового захисту. 

Заглиблюючись у проблематику процесу застосування вказаних 

засобів, що впливають на діяльність державних службовців дипломатичної 

служби, потрібно уточнити, що адміністративний та судовий порядки 

дозволяють належним чином здійснювати захист порушених, невизнаних чи 

оспорюваних прав, свобод і законних інтересів. Принагідно потрібно, щоб 

інструменти діяльності органів дипломатичної служби як суб’єкта публічної 
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адміністрації на підставі положень Основного Закону та Кодексу 

адміністративного судочинства України виконувалися добросовісно та з 

урахуванням принципів верховенства права, справедливості та законності. 

Таке формулювання дозволяє належним чином впроваджувати концепцію 

людиноцентризму в практиці реалізації зовнішньополітичної функції та 

визначає чітко окреслені межі діяльності державних службовців 

дипломатичної служби як працівників органу публічної адміністрації. 

Зупиняючись більш детально на питанні щодо доцільності віднесення 

Кодексу адміністративного судочинства України до основоположних 

нормативно-правових актів, які регламентують порядок застосування 

інструментів захисту у сфері зовнішньої політики, зауважимо, що у практиці 

функціонування адміністративних судів нерідко трапляються випадки 

розгляду адміністративних справ щодо застосування адміністративно-

правових засобів при здійсненні кадрових процедур [48; 49]. У цьому сенсі 

адміністративне судочинство можна розглядати в спеціально 

процесуальному, діяльнісному та формальному вимірах. На підставі кожного 

з цих підходів формується уявлення про різні прояви впливу 

адміністративного судочинства на застосування інструментів захисту у сфері 

зовнішньої політики – у порядку розгляду та вирішення спорів у межах 

адміністративних справ, у формі діяльності адміністративних судів, їхніх 

функціях і призначенні. 

Так, за спеціально процесуальним підходом робиться акцент на 

відповідній юридичній категорії як порядку використання норм галузей 

матеріального публічного права адміністративними судами України 

[344, с. 104], форми позовного здійснення правосуддя, що полягає у 

всебічному, повному, об’єктивному розгляді та вирішенні адміністративними 

судами адміністративно-правових спорів [345] індивідуального характеру 

[344, с. 104] між фізичними та юридичними особами, з одного боку, і 

суб’єктом владних повноважень, з другого, для захисту прав, свобод і 

законних інтересів фізичних осіб, прав і законних інтересів юридичних осіб, 
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здійснення контролю у сфері публічно-правових відносин [345]. Загалом, цей 

підхід є одним із найбільш вдалих щодо тлумачення призначення 

адміністративного судочинства у сфері дипломатичної служби. Тим не 

менше, така дефініція є надміру деталізованою, що не дозволяє встановити 

сутність поняття адміністративного судочинства, а стосується його ознак. 

Звідси необхідно звернутися до діяльнісного підходу, який більш 

лаконічно та з урахуванням легального виміру розкриває сутність 

адміністративного судочинства. Зокрема, у п. 4 ч. 1 ст. 3 Кодексу 

адміністративного судочинства України передбачено, що адміністративним 

судочинством є діяльність адміністративних судів щодо розгляду і вирішення 

адміністративних справ у порядку, встановленому цим Кодексом [200]. Таке 

визначення поняття є цілком прийнятним для розуміння перспектив впливу 

норм Кодексу адміністративного судочинства на діяльність державних 

службовців дипломатичної служби, бо дозволяє встановити адміністративну 

юрисдикцію та порядок вирішення спорів у галузі зовнішніх зв’язків. По 

суті, діяльнісний підхід охоплює специфіку функціонування 

адміністративних судів при розгляді та вирішенні адміністративних справ за 

участі працівників дипломатичної служби. 

Потрібно зауважити, що, як правило, судові спори щодо діяльності 

державних службовців дипломатичної служби стосуються кадрових 

призначень і звільнень [346; 347], оскарження нормативних [295] та 

адміністративних актів [348], зокрема указів індивідуальної сфери дії, 

податкових роз’яснень тощо. Нерідко ключовою особою, яка виступає 

стороною таких спорів, є власне державний службовець дипломатичної 

служби, який подає позов до суб’єкта публічної адміністрації. Тим не менше, 

нерідко позивачем може бути Міністерство закордонних справ України в 

особі уповноваженого представника. З урахуванням територіальних, 

інстанційних і предметних критеріїв юрисдикція цих спорів є 

адміністративною. 
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Природу описаного адміністративного судочинства за участі 

державних службовців дипломатичної служби можна встановити за 

формальним підходом. У межах цього підходу адміністративним 

судочинством постає регламентована адміністративно-процесуальними 

нормами система взаємопов’язаних правових форм [349, с. 39] судового 

(примусового) поновлення, гарантія судового захисту суб’єктивних 

публічних прав [350, с. 36], що має місце при здійсненні правосуддя в 

адміністративних справах [349, с. 39]. Цей підхід свідчить про те, що 

адміністративне судочинство в частині впливу на діяльність працівників 

дипломатичної служби за своєю природою є формою судового захисту в разі 

порушення ними прав, свобод і законних інтересів громадян при здійсненні 

публічного управління, а також державних службовців дипломатичної 

служби при порушенні їхніх законних прав, свобод та інтересів, зокрема, при 

реалізації кадрової політики. 

Принагідно основним забезпечувальним елементом повноважень є 

забезпечення їх реалізації у законі. Для національних органів дипломатичної 

служби та їхніх закордонних представництв вказана гарантія є вкрай 

важливою, зважаючи на відсутність регламентації переліку та порядку 

здійснення спеціальних повноважень на законодавчому рівні. Як пояснює 

А.А. Уваров, це потрібно, щоб з’ясувати, які конкретні права та обов’язки 

має орган для вирішення окреслених перед ним завдань [137, с. 67]. 

Повністю погоджуємося з Ю.М. Ільницькою в тому, що межі реалізації 

повноважень повинні встановлюватися в законі, а правові норми 

застосовуються до відповідної ситуації з урахуванням спільного блага та 

загальнолюдських цінностей [138, с. 328]. Закон виступає джерелом 

забезпечення реалізації повноважень державних службовців дипломатичної 

служби, зв’язуючи їх обов’язками та надаючи права. За ці межі такі суб’єкти 

публічної адміністрації не можуть вийти, у тому числі реалізуючи 

дискреційні повноваження. Це дозволяє уникати суб’єктивізму та сприяти 
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встановленню правової визначеності при функціонуванні органів 

дипломатичної служби.  

До того ж, легальні межі діяльності дозволяють обирати оптимальну 

процедуру застосування повноважень до конкретної ситуації, у якій факти 

були попередньо оцінені відповідно до чинних правових норм. Відтак, 

усуваються підстави для можливих правопорушень, зловживань і 

задовольняються національні інтереси України та публічний інтерес. 

Законодавче забезпечення практичного втілення повноважень працівників 

дипломатичної служби створює додаткову мотивацію для слідування 

спільному благу при обранні інструментів діяльності публічної адміністрації 

та адміністративно-правових засобів впливу на діяльність державних 

службовців дипломатичної служби. Саме на основі цієї гарантії потрібно 

визначати ті функції, які державні службовці дипломатичної служби повинні 

виконувати для досягнення публічного інтересу та виконання окреслених 

перед ними завдань, застосовуючи власне владні, публічно-управлінські 

повноваження. 

Що стосується функцій державних службовців дипломатичної служби, 

то вони встановлені на рівні закону. Відповідно до Віденської конвенції про 

дипломатичні зносини від 1961 р., ст. 5 Закону України «Про дипломатичну 

службу» ці функції залежно від їхньої спрямованості можна згрупувати на 

такі види: 

– забезпечувальні – гарантування єдності зовнішньополітичного курсу 

[24]; здійснення дипломатичних відносин, представництво національних 

інтересів на міжнародній арені, іншої зовнішньополітичної діяльності 

[24; 71]; здійснення функцій дипломатичного протоколу [24]; сприяння 

функціонуванню іноземних дипломатичних представництв і консульських 

установ, представництв міжнародних організацій в Україні [24; 71]; 

– охоронні – захист національних інтересів у зовнішніх відносинах 

[24; 71]; створення умов для внутрішнього розвитку України, посилення її 

національної безпеки та позицій у світі [24]; підтримання єдиної державної 
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системи реєстрації, обліку та зберігання міжнародних договорів України, їх 

депонування [24]; координація заходів органів публічної адміністрації у 

зовнішньополітичній сфері [24]; здійснення міграційної політики, 

консульської роботи [24]; 

– інтерактивні – проведення переговорів, укладення міжнародних 

договорів [24; 71]; поширення інформації про Україну за кордоном [24]; 

посилення взаємодії зі закордонними українцями, їхніми громадськими 

організаціями [24]; подання пропозицій вищим органам публічної 

адміністрації в Україні щодо порядку здійснення зовнішніх відносин [24]; 

інформування вищих органів публічної адміністрації в Україні у сфері 

зовнішньополітичної діяльності [24];  

– нормотворчі – внесення законодавчих пропозицій у сфері міжнародних 

відносин [24]; 

– контрольні – контролювання додержання дипломатичних і 

консульських привілеїв та імунітетів [24]. 

З приводу наведених різновидів функцій працівників дипломатичної 

служби потрібно вказати на той факт, що вони тісно взаємопов’язані з 

повноваженнями працівників дипломатичної служби, не рідко дублюючи їх. 

Такий підхід посилюється регуляторними тенденціями на підзаконному 

рівні, зокрема в п. 3 Положення про дипломатичне представництво України 

за кордоном [29], де відтворено охоронні, інтерактивні та забезпечувальні 

функції в такому вигляді, що дублює організаційні, інтерактивні та 

інформаційно-аналітичні повноваження державних службовців 

дипломатичної служби. Це призводить до змішування понять та зменшення 

рівня правової визначеності регуляторних рамок діяльності органів 

дипломатичної служби. Відповідно, доцільно визначити сутність функцій 

працівників цих органів, а також оптимізувати групи та перелік таких 

функцій. 

Так, функції працівників дипломатичної служби можна розглядати в 

двох аспектах: процедурному та прагматичному. У процедурному плані під 
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відповідними функціям необхідно розуміти види діяльності [139, с. 1]; 

складові елементи змісту діяльності суб’єкта, які втілені в поставлених перед 

ним завданнях із забезпечення життєво важливих потреб керованого об’єкта 

та реалізуються шляхом виконання повноважень [140, с. 64]. Акцент у цьому 

підході робиться на процесі практичної реалізації функцій державних 

службовців дипломатичної служби, а тому, який результат буде досягнуто в 

кінці, не приділяється достатньої уваги. Прагматичний же аспект стосується 

комплексного врахування порядку виконання функцій. Під останніми 

розуміються засадничі взаємопов’язані напрями діяльності, які виконуються 

як органом загалом, так і його структурними підрозділами, посадовими 

особами, службовцями для досягнення загальної мети [110, с. 119]; комплекс 

взаємопов’язаних організаційно-правових впливів органу, кожного 

структурного підрозділу, що виступають напрямом досягнення мети, 

поставленої перед системою управління [141, с. 43]. У цьому підході 

відображено прагматичний момент, пов’язаний з виконанням завдань 

працівників дипломатичної служби (мети функціонування органів 

дипломатичної служби), а також згадуються правові засоби, якими можна 

втілити відповідний результат. Таким чином, різниця між наведеними 

підходами полягає в спрямованості функцій, оскільки в процедурному сенсі 

функції розкриваються через види діяльності державних службовців 

дипломатичної служби, а в прагматичному – із урахуванням ще й завдань та 

очікуваного результату. Відповідно, більш повним є прагматичний підхід. 

На основі запропонованих підходів щодо розуміння сутності функцій 

державних службовців дипломатичної служби можна встановити їхню 

обумовленість завданнями діяльності вказаних суб’єктів і відносну 

перманентність. Так, у разі досягнення завдань працівників дипломатичної 

служби відпадає необхідність у кореспондуючому переліку функцій, а тому 

потрібно його оновлювати, вилучати чи запроваджувати кардинально 

відмінні функції. У цьому ракурсі необхідно встановити характер 

взаємовпливу завдань і функцій державних службовців дипломатичної 
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служби. Нерідко у доктрині зустрічається підхід, на підставі якого завдання 

та функції вважають ідентичними по суті та по формі викладення [142, с. 25], 

а також виділяють «функції-задачі» та «функції-дії» [142, с. 25]. Тим не 

менше, описані вище підходи стосовно сутності функцій працівників 

дипломатичної служби однозначно вказують на той факт, що це відмінні 

юридичні категорії: завдання мають стратегічну спрямованість і стосуються 

потенційно важливих для задоволення публічного інтересу аспектів 

функціонування органів дипломатичної служби, а функції зумовлюють 

порядок здійснення повноважень для досягнення потрібного результату. 

Водночас необхідно зауважити, що у доктрині співвідношення завдань і 

функцій не тлумачиться однозначно. Зокрема, одні дослідники віддають 

перевагу розумінню нерівнозначності таких юридичних категорій: завдання 

домінують над функціями, є їхньою передумовою, а функції виступають 

засобом досягнення завдань [143, с. 22]. По суті, за цим підходом завдання 

створюють орієнтир для реалізації функцій та не можуть бути досягнуті без 

використання функцій. Інші науковці вважають, що завдання та функції 

зумовлюють і взаємодоповнюють один одного [144, с. 67]. Наведене означає, 

що при зміні завдань працівників дипломатичної служби змінюються і 

відповідні функції. З іншого боку, при модернізації функцій таких державних 

службовців оновлюються і їхні завдання. Такий вплив визначає потенційну 

нерівнозначність завдань і функцій, що може варіювати залежно від 

конкретних історичних обставин місця та часу. При цьому потрібно 

уточнити, що в доктрині представлено і третій варіант взаємодії завдань і 

функцій у вигляді їх органічного взаємозв’язку [145, с. 77-78]. З цього 

підходу вбачається, що органи дипломатичної служби вирішують не одне 

завдання, а функції як раз і є групою цих завдань. Додатково функції можуть 

взаємодіяти між собою, а також із завданнями. На нашу думку, для 

державних службовців дипломатичної служби важливо, щоб їхні функції 

мали свої специфічні завдання, які, у свою чергу, впливали би на порядок 

виконання функцій. Тому варіант органічної взаємодії завдань і функцій є 
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прийнятним із застереженням про первинну пріоритетну роль завдань 

працівників дипломатичної служби. 

З урахуванням викладених положень про природу функцій державних 

службовців дипломатичної служби можна запропонувати їх класифікацію. З-

поміж науковців знову ж таки немає однозначної позиції з цього приводу. 

Зокрема, за телеологічним критерієм функції поділяють на 

цілевстановлюючі, організаційно-регулюючі, ресурсозабезпечувальні, 

трансформаційні [146, с. 260]. Загалом, із цим підходом можна погодитися, 

але він не надає орієнтирів для повного розмежування функцій та 

повноважень працівників дипломатичної служби, тому в практичному плані 

не несе змістовного навантаження. Натомість у системно-структурному 

вимірі функції класифікують на загальносоціальні (соціально-політичні) і 

спеціально-соціальні (юридичні), що, у свою чергу, охоплюють охоронну, 

регулятивну (статичну та динамічну), установчу, інформаційну функції 

[147, с. 191; 148, с. 4]. У межах цього підходу різновиди функцій 

виокремлюються за площиною реалізації, яка може бути або державно-

політичною, соціально-політичною, або ж спеціально правовою. Загально-

соціальні функції, відповідно, обумовлюють напрями взаємодії працівників 

дипломатичної служби з іншими соціальними суб’єктами, а спеціально-

соціальні функції – характер впливу функцій на зовнішньополітичні 

відносини. 

Статику та динаміку функцій державних службовців дипломатичної 

служби можна деталізувати, спираючись на суб’єктний та діяльнісний 

критерії їх класифікації. Так, згідно зі суб’єктним підходом функції можуть 

бути ексклюзивними й уніфікованими. [149, с. 136-137]. Ексклюзивними за 

своєю суттю є спеціальні функції першого рівня працівників дипломатичної 

служби, якими не наділені інші суб’єкти міжнародного права, органи 

публічної адміністрації. Уніфіковані функції є загальними, оскільки можуть 

виконуватися цілою низкою суб’єктів публічного та приватного права. Тобто 

уніфіковані функції є функціями другого рівня, оскільки мають більший 
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ступінь абстракції та систематизації. Принагідно діяльнісний критерій 

відображає динаміку функцій працівників дипломатичної служби, які можуть 

бути класифіковані на пріоритетно-формуючі, владно-профілактичні 

(попереджувальні, заборонні, імперативні, каральні), рекомендуючі, науково-

пізнавальні [150, с. 69]. За цим підходом перелік функцій державних 

службовців дипломатичної служби висвітлює динаміку їх реалізації, а також 

пріоритетність при застосуванні в конкретних відносинах у сфері 

дипломатичної служби. 

Отже, можна сформулювати загальний висновок про засадничу роль 

завдань і функцій державних службовців дипломатичної служби при 

реалізації ними своїх повноважень. При цьому важливо, щоб вказані суб’єкти 

орієнтувалися на тенденції державотворення та суспільного розвитку в 

Україні, а також на підходи міжнародної спільноти. У такий спосіб 

працівники дипломатичної служби матимуть можливість належним чином 

здійснювати публічне управління, інші публічні функції та задовольняти 

публічний інтерес, у тому числі, в аспекті гарантування національної 

безпеки, права на самовизначення, інтеграції в європейський 

адміністративний простір. 

 

Висновки до розділу 1 

Встановлено, що передумови становлення органів дипломатичної 

служби були закладені ще в часи родоплемінних відносин, після виникнення 

стародавніх держав Індії, Близького та Далекого Сходу, Греції, а згодом 

Риму; у часи Середньовіччя. З'ясовано специфіку діяльності органів 

дипломатичної служби в давньоруські часи, зокрема, у частині реалізації 

зовнішньополітичної функції органів дипломатичної служби. 

Деталізовано загальноєвропейський вектор розвитку дипломатії в 

аспекті інституту постійних дипломатичних представників на основі 

оформлення норм дипломатичного та консульського права, зокрема на 

наднаціональному рівні. 
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Окрему увагу приділено управлінській складовій діяльності органів 

дипломатичної служби в СРСР як публічної адміністрації. Визначено історію 

формування регуляторних засад функціонування органів дипломатичної 

служби зі здобуттям Україною незалежності в контексті застосування 

концепції людиноцентризму та практики «good governance». 

Систематизовано уявлення про дипломатичну службу як особливий вид 

професійної службової діяльності з урахуванням адміністративно-правового 

статусу державних службовців дипломатичної служби через призму 

легального, суб’єктного, інтеракціоністського та інтегративного підходів. 

Проілюстровано різновиди правового статусу цих суб’єктів за змістовним 

критерієм: загальний; родовий; галузевий; індивідуальний. 

Класифіковано структурні елементи адміністративно-правового статусу 

державних службовців дипломатичної служби, у тому числі дипломатичний 

імунітет як визначальну юридичну категорію для ідентифікації 

адміністративно-правової природи статусу державних службовців 

дипломатичної служби. 

Вказано на шляхи вдосконалення правового статусу працівників 

дипломатичної служби в частині надання їм правових пільг, формулювання 

керівних начал реалізації компетенції державних службовців і працівників 

дипломатичної служби відповідно до правової природи завдань працівників 

дипломатичної служби. Деталізовано телеологічні причини діяльності 

державних службовців дипломатичної служби: каузальні, телеологічно-

емпіричні, етичні завдання. 

Розмежовано повноваження державних службовців дипломатичної 

служби зі суміжними юридичними категоріями, визначено їх різновиди 

згідно з ключовими складовими елементами повноважень державних 

службовців дипломатичної служби в забезпечувальному вимірі. 

Функції державних службовців дипломатичної служби згруповано на 

забезпечувальні, охоронні, інтерактивні, нормотворчі та контрольні. 
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Визначено їхні процедурний та прагматичний аспекти в статичному та 

динамічному вимірах. 

Основні результати дослідження викладені в даному розділі відображено 

у списку використаних джерел за номерами 1- 150. 
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РОЗДІЛ 2  

СУТНІСТЬ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ  

ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

2.1. Нормативно-правове забезпечення діяльності державного 

службовця дипломатичної служби України 

 

Забезпечення державного та суспільного розвитку України неможливе 

без її входження до світового соціокультурного простору. Для цього потрібні 

належні передумови інтеракцій з суб’єктами міжнародного права, у тому 

числі спільні регуляторні рамки. Інакше порушуватимуться національні 

інтереси України, стан її безпеки, а також права та законні інтереси 

представників громадянського суспільства. Саме тому потрібно дослідити 

специфіку нормативно-правового забезпечення діяльності державних 

службовців дипломатичної служби України, для встановлення 

закономірності співвідношення прав та обов’язків органів публічної 

адміністрації та суб’єктів приватного права у зовнішньополітичних 

відносинах, процедури реалізації правового статусу їх учасників з метою 

виконання поставлених перед ними завдань. Не менш важливо розкрити 

сутність нормативно-правового забезпечення, поняття, ієрархію та види 

джерел права, їхні сутнісні риси у сфері дипломатичної служби. 

У доктрині категорію «нормативно-правове забезпечення» 

розглядають у кількох аспектах: «чистому» регуляторному; процедурному; 

аксіологічному. При цьому можуть використовуватися такі терміни, як 

«нормативне забезпечення» [151, c. 14], «законодавче забезпечення» 

[151, c. 14-15], «правове регулювання» [152, c. 40], тощо. З приводу 

наведених термінів потрібно зазначити, що деякі з них є ширшими за 

обсягом, порівняно з іншими. Так, «нормативне забезпечення» охоплює 
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«законодавче забезпечення», а «правове регулювання» поглинає 

«адміністративно-правове регулювання». Відповідно, необхідно чітко 

виходити з цілей групування регуляторного масиву: якщо йдеться суто про 

розгляд законодавчої бази, то прийнятною категорією може бути 

«законодавче забезпечення»; аналогічна ситуація існує в об’єднанні всіх 

джерел права у межах однієї галузі права, зокрема адміністративного права. 

Стосовно ж співвідношення понять «забезпечення» і «регулювання», то 

перше поняття стосується інституціонально-функціональних характеристик 

діяльності суб’єктів відповідно до норм джерел права, а при регулюванні 

акцент ставиться на характеристику норм права. Консолідація доктринальних 

положень про діяльність органів дипломатичної служби дозволяє 

констатувати, що тут задіяні норми різної галузевої природи, які можуть 

міститися у формалізованих і неформалізованих джерелах права. З метою 

висвітлення механізму регламентації відносин у сфері діяльності працівників 

дипломатичної служби доцільно звертатися до процедурних і суб’єктних 

характеристик. Відтак, прийнятним видається використання власне терміну 

«нормативно-правове забезпечення». У разі дослідження специфіки 

реалізації правового статусу державних службовців дипломатичної служби 

необхідно спиратися на категорію «адміністративно-правове забезпечення». 

З приводу змісту адміністративно-правового забезпечення діяльності 

державного службовця дипломатичної служби України потрібно зауважити, 

що в «чистому» регуляторному аспекті це поняття означає нормативно-

правові та ненормативні акти індивідуального характеру, зорієнтовані на 

регламентацію конкретних відносин [151, c. 14]. Процедурний аспект 

адміністративно-правового забезпечення діяльності працівника вказує  

цілеспрямований вплив норм права на суспільні відносини з метою 

забезпечення за допомогою адміністративно-правових заходів прав, свобод і 

публічних законних інтересів фізичних та юридичних осіб, нормального 

функціонування громадянського суспільства та держави [153, c. 88, 89]. 

Натомість в аксіологічному аспекті вказаний термін стосується державного 
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впливу за допомогою права та правових засобів на суспільні відносини задля 

їх упорядкування в інтересах людини, суспільства та держави [152, c. 40].  

У контексті викладеного відзначимо, що всі три перераховані аспекти 

розуміння адміністративно-правового забезпечення лише у своїй єдності 

забезпечують повне уявлення про правову природу відповідної юридичної 

категорії. Так, регуляторний аспект є основою адміністративно-правового 

забезпечення, що гарантує належність процедури застосування правових 

норм задля структуризації зовнішньополітичних правовідносин і покращення 

дієвості інструментів діяльності державних службовців дипломатичної 

служби. Цей аспект також дозволяє переглядати та вдосконалювати 

поточний стан регуляторного масиву у сфері дипломатичної служби, 

імплементувати ефективні в українських реаліях тенденції зарубіжної 

практики стосовно організації та здійснення дипломатичної служби. Другим 

рівнем адміністративно-правового забезпечення діяльності державних 

службовців дипломатичної служби є процедурний аспект, що відображає 

спрямованість норм адміністративного права по відношенню до 

функціонування громадянського суспільства, держави та міжнародної 

спільноти в зовнішньополітичних відносинах. Найвищий рівень в описуваній 

системі посідає аксіологічний аспект, який створює умови для реалізації 

національного інтересу, прав і законних інтересів учасників відносин у сфері 

дипломатичної служби, які потребують правової регламентації, сприяє 

впорядкуванню механізму взаємодії між учасниками вказаних суспільних 

відносин. 

При цьому адміністративно-правове забезпечення діяльності 

державних службовців дипломатичної служби за своєю природою дозволяє 

гарантувати досягнення легальних завдань в частині санкціонування 

правових норм за типами юридичного впливу [121, с. 348]. Відтак, при 

адміністративно-правовому забезпеченні діяльності державних службовців 

дипломатичної служби істотну роль відіграють відповідні інструменти 

діяльності публічної адміністрації та виділення чітко встановлених завдань 



106 

 

такого впливу через реалізацію правового статусу працівниками 

дипломатичної служби. Насамперед у цьому плані потрібно зважати на 

специфіку регламентації порядку здійснення публічного управління у сфері 

зовнішніх відносин за умови інституціоналізації національних інтересів на 

міжнародній арені. Звідси слідує, що під адміністративно-правовим 

забезпеченням діяльності працівників дипломатичної служби потрібно 

усвідомлювати цілеспрямований вплив правових норм, зорієнтованих на 

регламентацію діяльності працівників дипломатичної служби задля 

створення умов для належного їх функціонування і задоволення публічного 

інтересу.  

В інструментальному плані адміністративно-правове забезпечення 

діяльності державних службовців дипломатичної служби має свій правовий 

механізм, який у науці тлумачать в прагматично-аксіологічному та 

регуляторно-функціональному вимірах. Зокрема, перший зі згаданих вимірів 

передбачає дефініції досліджуваного механізму через систему послідовно 

організованих правових засобів, щоб регламентувати відповідні суспільні 

відносини, гарантувати задоволення інтересів суб’єктів і досягти мети та 

завдань правової держави [154, c. 470-473; 155, с. 341-342]. За цим підходом 

чітко простежується орієнтація на виконання завдань, поставлених перед 

працівниками дипломатичної служби та належний правовий результат, на 

основі якого ефективно здійснюватиметься зовнішньополітична діяльність. 

Зважаючи на викладені два підходи, одразу зауважимо, що перший із 

підходів недостатньо уваги приділяє функціональній складовій механізму 

адміністративно-правового забезпечення, у зв’язку з чим випадає основа 

такого механізму, яка гарантує зв’язок між завданнями та результатом 

діяльності державних службовців дипломатичної служби. 

З іншого боку, регуляторно-функціональний аспект є більш 

організаційним за своєю природою, оскільки передбачає визначення 

механізму адміністративно-правового забезпечення як комплексу 

адміністративно-правових інструментів, із використанням яких здійснюється 
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вплив на відносини під час реалізації виконавчої влади, впорядкування 

суспільних відносин у сфері державного управління [156, c. 20-21; 157, с. 23]. 

У цій дефініції особлива увага приділяється тому, які конкретно правові 

регулятори потрібні для регламентації суспільних відносин у сфері 

дипломатичної служби, зокрема при здійсненні публічного управління. 

Важливим позитивним моментом є те, що завдяки врахуванню регуляторно-

функціональних рис механізму адміністративно-правового забезпечення 

полегшується вибір оптимальної процедури для імплементації міжнародних 

стандартів діяльності дипломатичної служби. Водночас такий підхід не 

враховує ціннісний вимір функціонування працівників дипломатичної 

служби, у зв’язку з чим ускладнюється конвергенція між регуляторними 

рамками українського національного та європейського наднаціонального 

права у сфері зовнішніх зв’язків. Відповідно, під механізмом 

адміністративно-правового забезпечення діяльності державних службовців 

дипломатичної служби потрібно усвідомлювати систему адміністративно-

правових інструментів, зорієнтованих на регламентацію відносин у сфері 

зовнішньої політики, у тому числі з публічного управління задля реалізації 

публічного інтересу та втілення завдань правової держави. 

Консолідуючи наукові позиції щодо правової природи механізму 

адміністративно-правового забезпечення діяльності державних службовців 

дипломатичної служби, зазначимо, що складовими цього механізму 

вважають, зокрема, норми (адміністративного) права та юридичні факти, 

норми тлумачення права, реалізацію норм права, адміністративно-правові 

відносини [158, с. 89]. При цьому потрібно зважати на закони логіки та 

сформульоване вище розуміння досліджуваного адміністративно-правового 

механізму. Так, правовідносини охоплюють реалізацію норм права, 

юридичні факти чи юридичні склади як підставу виникнення, зміни чи 

припинення зовнішньополітичних зв’язків. Це нерозривно пов’язано з 

інструментами діяльності працівників дипломатичної служби, що дозволяє 

спиратися на акти тлумачення та застосування норм права. У зв’язку з цим, 
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тим більше складно погодитися з доцільністю виділення в якості окремого 

складового елементу такого терміна, як охоронний правозастосовний акт. 

Що ж до абстрактних категорій вищого порядку, у тому числі 

правосвідомості та правової культури, то вони наскрізно пронизують цей 

механізм, створюючи умови для реалізації його складових елементів. Не 

викликає сумніву той факт, що законність чи її правовий режим стосуються 

статичних принципів діяльності працівників дипломатичної служби, а тому 

не можуть за своєю природою сприйматися в системі динамічних елементів 

відповідного адміністративно-правового механізму. З огляду на це, до 

складових адміністративно-правового механізму забезпечення діяльності 

державних службовців дипломатичної служби потрібно віднести: 

нормативно-правове забезпечення; правовідносини; інструменти діяльності 

державних службовців дипломатичної служби. 

З урахуванням запропонованого переліку складових елементів 

адміністративно-правового механізму забезпечення діяльності державних 

службовців дипломатичної служби розглянемо більш детально їхнє місце в 

системі адміністративного права. Так, правові регулятори відносин у сфері 

зовнішніх зв’язків мають публічно-правову природу. Значний масив цих 

норм права, зокрема стосовно здійснення публічного управління та 

здійснення державної служби, є адміністративно-правовими за своєю 

природою. Повною мірою погоджуємося з М.І. Цурканом, що для позначення 

цієї групи відносин слушним терміном є «публічна служба» [159]. Фактично 

йдеться про комплекс норм права, що стосуються набуття адміністративно-

правового статусу державного службовця дипломатичної служби та порядку 

проходження публічної служби. Принагідно, як було доведено вище, в цьому 

предметному полі задіюються спеціальні правові засоби та методи правового 

впливу на державних службовців дипломатичної служби, а також відповідні 

інструменти діяльності державних службовців дипломатичної служби, які 

базуються на нормах адміністративного права. Звідси випливає 

приналежність таких правових норм як до Загального, так і Особливого 
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адміністративного права. Так, виходячи з наукових розробок Р.С. Мельника, 

до норм Загального адміністративного права можна віднести, ті що 

«спрямовуються на: а) утвердження пріоритету прав і свобод людини в усіх 

сферах її взаємодії з публічною адміністрацією, її органами і посадовими 

особами; б) визначення досконалих процедур функціонування публічної 

адміністрації, а також створення необхідних для її функціонування умов та 

засобів; в) запровадження механізму відповідальності публічної адміністрації 

за незаконні дії та рішення, вчинені або прийняті її агентами» [160, с. 23]. 

Зважаючи на доведену науковцем «перебудову» системи адміністративного 

права, у межах якої можна виділяти місце для низки галузевих утворень 

[161, с. 336-341], перелік яких є відкритим [162, с. 50], вбачається доцільність 

віднесення процедурних норм права публічної служби у сфері 

функціонування державних службовців дипломатичної служби до 

Особливого адміністративного права.  

При цьому складно погодитися з тими представниками науки 

адміністративного права, які вважають за доцільне виокремлювати лише 

правові інститути та норми в межах Загальної й Особливої частин 

адміністративного права [92, с. 127; 163, с. 29; 164, с. 39]. На підставі цієї 

позиції можна попередньо припустити, що існує виключно адміністративне 

право як галузь права. Незважаючи на традиційний характер вказаного 

теоретичного постулату, обґрунтуванням проти наведеної тези є те, що все 

публічне право в цілому також є галуззю права за свою природою. 

Відповідно, у межах однієї галузі права існує інша галузь права як її 

складовий елемент. Звідси право публічної служби за аналогією може бути 

одночасно галуззю права, а також входити до складу адміністративного 

права. Т.С. Аніщенко з цього приводу слушно зауважує, що право публічної 

служби як галузеве утворення адміністративно-правової природи наразі 

стало характеризуватися ознаками самостійної галузі права [165, с. 86-91]. По 

суті, йдеться про складну систему групування правових норм у джерелах 

адміністративного права, де конститутивними елементами різного рівня 
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можуть виступати галузеві утворення публічно-правової природи. Потрібно 

також чітко усвідомлювати необхідність врахування новітніх європейських 

підходів щодо входження всієї системи галузевих утворень у сфері публічної 

служби насамперед щодо діяльності державних службовців дипломатичної 

служби до наднаціонального адміністративного права, оскільки ці особи 

постійно взаємодіють із учасниками міжнародних відносин, а для оптимізації 

цього процесу потрібне кореспондуюче правове поле. У іншому випадку 

обрання регуляторних підходів буде ускладненим, що призведе до появи 

юридичних колізій та юридичних спорів при взаємодії між працівниками 

дипломатичної служби на транскордонному рівні. 

Консолідуючи наукові позиції з приводу розуміння джерел права 

публічної служби, зокрема, у сфері діяльності державних службовців 

дипломатичної служби, можна встановити соціально-регуляторний, 

формалізаційний та інституціональний підходи стосовно розуміння їх змісту. 

Зокрема, відповідно до соціально-регуляторного підходу вказані джерела 

вважаються соціальними джерелами змісту права, що позначають об’єктивно 

існуючі політичні, економічні, демографічні, духовні та інші обставини 

суспільного розвитку, свідомості та волі народу України, які встановлюють 

зміст нормотворчої діяльності щодо формулювання загальнообов’язкових 

правил поведінки у сфері публічного управління [166, c. 12]. У цьому 

контексті істотно деталізуються субстантивні характеристики джерел права у 

сфері дипломатичної служби, а також визначається їхній вплив на процес 

публічного управління в галузі зовнішніх зв’язків. Тим не менше, для цього 

підходу не є характерним встановлення сутності джерел права як таких. У 

зв’язку з цим, надмірне абстрагування при формулюванні змісту відповідних 

джерел права призводить до ускладнень на практиці при з’ясуванні ієрархії 

нормативно-правових та інших актів, які регламентують діяльність 

працівників дипломатичної служби. 

Водночас формалізаційний підхід дозволяє розглядати джерела права у 

сфері дипломатичної служби як зовнішню форму встановлення та виразу 
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загальнообов’язкових правил поведінки (адміністративно-правових норм) –

 акти правотворчості, що прийняті в межах компетенції, яку встановлено 

законодавством, а також міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, що регулюють суспільні відносини у 

сфері публічного управління [166, c. 23; 167, c. 296]. У цьому сенсі складно 

підтримати доцільність виділення ратифікованих Верховною радою України 

міжнародних договорів в окрему групу джерел права, порівняно з іншими 

актами правотворчості, а також відсутність згадки про інші різновиди джерел 

права, зокрема акти органів судової влади, звичаї тощо. Схожою до 

формалізаційного підходу є дефініція джерел права публічної служби за 

інституціональним підходом, згідно з яким під джерелами права необхідно 

сприймати зовнішню форму, спосіб вираження (оформлення) і закріплення 

норми права в якості ідеї про необхідне чи допустиме в об’єктивній дійсності 

[168, c. 19], яка приймається або санкціонується державою, зокрема, у 

нормативно-правовому акті, судовому прецеденті [169]. Різниця між 

інституціональним і формалізаційним підходами полягає в тому, що 

фактично інституціональний підхід охоплює як формалізаційний, так і 

об’єктивну дійсність як онтологічний вимір для формалізації джерел права.  

При цьому потрібно виходити з наднаціонального виміру реалізації 

повноважень державних службовців дипломатичної служби. Відповідно, 

такий вимір об’єктивної дійсності має вагоме значення при формулюванні 

змісту джерел права у сфері зовнішніх зв’язків. Таким чином, під джерелами 

права публічної служби, які регламентують діяльність працівників 

дипломатичної служби, потрібно розуміти зовнішню форму встановлення та 

виразу загальнообов’язкових правил поведінки у сфері дипломатичної 

служби в межах об’єктивно існуючих політико-економічних, демографічних 

і соціокультурних факторів державотворення та суспільного розвитку. 

Наведена дефініція джерел права, що встановлюють порядок діяльності 

працівників дипломатичної служби, засвідчує відхід від нормативістського 

типу праворозуміння на користь теорії природного права, що офіційно 
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підтверджується в актах Конституційного Суду України [170], практиці 

функціонування дипломатичної служби. По суті, відповідними джерелами 

права можуть бути акти публічно-правової природи, що встановлюють 

порядок набуття та реалізації адміністративно-правового статусу державного 

службовця дипломатичної служби, регламентують процедури реалізації цим 

суб’єктом наданої законом компетенції, порядок здійснення публічного 

управління та формат взаємодії з учасниками зовнішньополітичних відносин. 

Охарактеризуємо більш детально групи актів у сфері діяльності 

працівників дипломатичної служби згідно з ієрархічним критерієм. На нашу 

думку, найвищу сходинку в цій ієрархії посідають акти міжнародного 

(наднаціонального) права, які регламентують діяльність органів 

дипломатичної служби у сфері зовнішніх зв’язків, зокрема міжнародно-

правові договори, наприклад, Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод від 1950 р. [171], Статут ООН від 1945 р. [172], 

Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 1961 р. [71], Віденська 

конвенція про консульські зносини від 1963 р. [173, с. 481-503], Віденська 

конвенція про право міжнародних договорів від 1969 р. [174, с. 23-37], 

Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах з 

міжнародними організаціями універсального характеру від 1975 р. 

[173, с. 436-461], Конвенція про спеціальні місії від 1969 р. [173, с. 463-475], 

Конвенція ООН про привілеї та імунітети ООН від 1946 р. [173, с. 154-159], 

Конвенція про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН від 1947 р. 

[173, с. 159-169]. З приводу визначення їх місця в системі національного 

права в ХХ ст. поширеною була теорія дуалізму. Підтвердженням цієї тези є 

положення ч. 2 ст. 8; ч. 2 ст. 9 Конституції України [105]. У такому форматі 

міжнародно-правові акти можуть застосовуватися в національному праві 

лише опосередковано та не можуть на нього впливати без використання 

інструментів діяльності уповноваженого органу. Разом з тим, на переконання 

С.О. Звєрєва, наразі домінуюче становище почала набувати моністична 

теорія щодо прямого впливу на національне право з боку міжнародних 
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договорів, які визнаються джерелом внутрішньодержавного права одразу 

після набрання чинності [175, с. 41-44]. Так, у ст. 1 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод закріплено зобов’язання гарантувати 

кожному, хто перебуває під юрисдикцією, права та свободи, встановлені в 

Розділі 1 цієї Конвенції [171]. Наведена правова норма вказує на домінування 

аксіологічного виміру діяльності дипломатичної служби, оскільки для 

належної охорони та захисту прав, свобод і законних інтересів суб’єктів 

приватного права потрібно використовувати положення наднаціонального 

права. У разі виникнення суперечності між цими нормами права та нормами 

внутрішньодержавного права потрібно виходити з інтересів України на 

міжнародній арені, які як раз і закріплені у відповідному міжнародно-

правовому договорі. Запровадження такого підходу в Україні дозволило би 

спростити процес інтеграції між наднаціональним і національним правом 

публічної служби щодо функціонування працівників дипломатичної служби, 

сприяючи дотриманню принципу правової визначеності. 

З огляду на викладене складно погодитися з тими науковцями, які 

дотримуються позиції про неможливість джерел права однієї системи 

одночасно бути джерелами права іншої системи, у зв’язку з чим міжнародно-

правовий договір або звичай не є формою внутрішньодержавного права 

[176, с. 84-86]. Як правило, такі тези висувають представники доктрини 

приватного права, але з урахуванням європейських тенденцій ні в 

національному приватному, ні в публічному праві не можна однозначно 

стверджувати про незастосування джерел наднаціонального права. Фактично 

у правовідносинах присутні два рівні правової регламентації –

 наднаціональний та національний, перший із яких повинен бути ключовим 

при визначенні регуляторних орієнтирів. Підтвердженням цьому є позиції 

сучасної адміністративно-правової доктрини, відповідно до яких акти 

міжнародного права визнаються джерелами права [177, с. 72-75; 178, с. 155-

159; 179, с. 30-33].  

Додатково потрібно брати до уваги той факт, що не лише положення 



114 

 

міжнародно-правових договорів є пріоритетними по відношенню до джерел 

національного права, але й пов’язані з ними акти наднаціонального права. Із 

правових норм ст.ст. 32 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод слідує наділення Європейського суду з прав людини виключною 

компетенцією з тлумачення та застосування Конвенції [171]. У ч. 3 п. «b» 

ст. 31 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів встановлено, 

що разом із договором враховується практика його застосування, яка 

визначає угоду учасників щодо тлумачення [174, с. 23-37]. Так, у 

європейських реаліях здійснення дипломатичної служби панує визначення 

співвідношення міжнародного та національного права, на підставі якого 

національні правові системи де-факто сприйняли змінену роль 

Європейського суду з прав людини як суб’єкта нормоконтролю [180, с. 59-

60]. Тобто акти Європейського суду з прав людини вважаються джерелами 

наднаціонального європейського права, а також національного права тих 

країн, які визнають практику Європейського суду з прав людини. Цей же 

підхід закріплений в ч. 5 ст. 19 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» [181]. Таким 

чином, акти Європейського суду з прав людини є конститутивним елементом 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 1950 р. як 

практика її застосування та тлумачення, а тому виступають джерелами 

наднаціонального права, які підлягають до застосування в Україні. Це також 

вказує на домінуюче становище актів міжнародного права, представлених 

міжнародно-правовими договорами та актами Європейського суду з прав 

людини, по відношенню до будь-яких національних джерел права, у тому 

числі Конституції України. Це дозволить гарантувати єдність 

праворозуміння при регламентації діяльності державних службовців 

дипломатичної служби в межах спільного правопорядку Європейського 

Союзу й України. 

У межах національного права публічної служби в частині регламентації 

діяльності державних службовців дипломатичної служби потрібно 
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орієнтуватися на три рівні регуляторного масиву: конституційний, 

законодавчий, підзаконно-правовий. Акти органів судової влади повинні 

займати варіативне положення залежно від застосовуваних судом джерел 

права. Зокрема, на конституційному рівні регламентовано особливості 

діяльності працівників дипломатичної служби в аспекті реалізації 

зовнішньополітичної діяльності України [105] (ст. 18 Основного Закону 

України); організації та встановлення порядку виконання повноважень 

органів управління закордонними справами [105] 

(ст.ст. 85, 92, 106, 107, 116, 119 Конституції України). Конституція України 

при цьому уособлює суспільний договір між представниками громадянського 

суспільства та державними органами щодо формування правового 

фундаменту у сфері публічного управління зовнішньополітичною 

діяльністю; розмежування повноважень органів дипломатичної служби та 

інших державних органів, суб’єктів публічної адміністрації; гарантування 

прав і законних інтересів учасників відносин у сфері дипломатичної служби. 

З огляду на викладене, можна частково погодитися з тими дослідниками, які 

виділяють для Основного Закону України найвищу юридичну силу 

(найвищий ступінь) в ієрархії нормативно-правових актів [182, с. 127-134; 

183, с. 18-21; 184, с. 78-81; 185, с. 15-27; 186, с. 114-119]. Відтак, Конституція 

України займає найвищу сходинку по відношенню до всіх інших джерел 

національного права, але в цьому сенсі потрібно визначитися з галузевою 

приналежністю вказаного нормативно-правового акту. Аксіоматично 

Основний Закон України є джерелом конституційного права. Наведена теза 

означає, що в положеннях Конституції України містяться конституційно-

правові норми. З першого погляду, таке твердження є дещо тавтологічним. 

Водночас саме природа правових норм, розташованих в Основному Законі, 

дозволяє виключити їх із кола джерел інших галузевих утворень, зокрема 

адміністративного права. Виключенням можуть бути правові норми щодо 

порядку здійснення публічного управління, зокрема, закордонними справами 

України, але це виключення скоріше підтверджує загальне правило. Звідси 
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цілком прийнятною виглядає пропозиція Н.Ю. Задираки розглядати 

Конституцію України як базу для появи інших джерел адміністративного 

права [187, c. 101]. Таким чином, незначна частина правових норм, 

викладених в Основному Законі України, щодо регламентації публічного 

управління у сфері зовнішньополітичної діяльності є адміністративно-

правовими, але основний масив конституційних положень мають 

конституційно-правову природу. Це свідчить про фундаментальну роль 

Конституції України при розробці та змістовному наповненні джерел 

національного адміністративного права законодавчого та підзаконного 

рівнів, прийнятті актів органів судової влади, а також є «лакмусовим 

папірцем» для перевірки вказаних джерел права на конституційність. 

Окремої уваги в межах конституційного рівня джерел права у сфері 

діяльності державних службовців дипломатичної служби потребує 

співвідношення положень Основного Закону з джерелами права інших 

рівнів. На підставі ч. 2 ст. 6 Конституції України працівники дипломатичної 

служби зобов’язані реалізовувати свої повноваження «у встановлених 

Конституцією межах і відповідно до законів України» [105], а згідно з ч. 2 

ст. 19 Основного Закону – «на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України» [105]. Як видно з наведених 

правових норм, існує суперечність в частині додавання в ч. 2 ст. 19 категорії 

«спосіб» здійснення повноважень. Тим не менше, підстави та межі діяльності 

державних службовців дипломатичної служби вже зумовлюють спосіб 

реалізації завдань і функцій, тому в цілому потрібно вести мову про підстави, 

межі та спосіб реалізації повноважень працівників дипломатичної служби 

згідно з положеннями формалізованих джерел права (Конституції та законів 

України). 

У практиці діяльності органів дипломатичної служби нерідко 

трапляються випадки, коли повноваження державних службовців цих органів 

встановлювалися в підзаконних актах, оскільки закони не можуть 

регламентувати абсолютно всі відносини та випадки, які знаходять прояв у 
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суспільному житті [188, с. 55-58; 189, с. 51-56; 190, с. 142-143; 191, с. 24-27], 

а в історіографічному вимірі – у неформалізованих джерелах права, таких як 

загальні принципи права, звичаї та традиції тощо [192, с. 90]. Тобто для 

належного функціонування органів дипломатичної служби потрібно, щоб 

завдання, повноваження та функції їх державних службовців 

встановлювалися у формалізованих джерелах і неформалізованих джерелах 

права публічної служби. У якості прикладу в цьому разі можна навести ч. 3 

ст. 20 Основного закону ФРН щодо зв’язаності державних органів законом і 

правом [193]. Як це пояснює Конституційний Суд України, одним із проявів 

верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як 

однією з його форм, а включає інші соціальні регулятори, легітимовані 

суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем 

суспільства [170]. Отже, вихідними регуляторами діяльності державних 

службовців дипломатичної служби повинні бути правові норми, встановлені, 

по-перше, у Конституції та законах України, по-друге, – у всіх інших 

формалізованих і неформалізованих джерелах права. Водночас принаймні 

спектр завдань і функцій працівників дипломатичної служби як орієнтирів 

для реалізації ними своїх повноважень повинні бути регламентовані на 

конституційному та законодавчому рівнях. 

У контексті викладеного вкрай важливо розмежовувати законодавчий 

та підзаконний рівні джерел права публічної служби. Ще з радянських часів у 

науці виник «широкий» підхід щодо розуміння закону як юридичних правил 

загального характеру [194, с. 41-72], а на його основі сформувався «вузький» 

підхід стосовно сприйняття закону як норм, встановлених вищим у межах 

конкретної правової організації правовим авторитетом [195, с. 67]. Для обох 

підходів характерною рисою є видання законодавчих норм за прямою 

вказівкою авторитетного державного органу. Очевидно, наведені підходи, які 

досі пронизують українську доктрину, призвели до тлумачення 

Конституційним Судом України похідної від терміну «закон» юридичної 

категорії «законодавство» як системи чинних ратифікованих міжнародних 



118 

 

договорів України, постанов Верховної Ради України, указів Президента 

України, декретів і постанов Кабінету Міністрів України, прийнятих в межах 

їх повноважень та відповідно до Конституції України і законів України [196]. 

Водночас прийнятним вбачаються підходи тих дослідників, які не змішують 

законодавчі та підзаконні акти як складові однієї юридичної категорії, 

розглядаючи в якості закону виключно виданий Верховною Радою України 

нормативно-правовий який під назвою «закон», а сукупність законів України 

як законодавство [197, с. 128-130; 198, с. 35-42]. Наведені пропозиції 

повністю узгоджуються з конституційно-правовими підходами, а також зі 

світовими стандартами регламентації діяльності працівників дипломатичної 

служби. 

Серед законодавчих актів, що регламентують діяльність державних 

службовців дипломатичної служби, за системно структурним критерієм 

можна виділяти кодифіковані [199-203] і прості [23; 24; 46; 47; 204-214], які, 

у свою чергу, поділяються на загальні та спеціальні, що залежно від їхнього 

змісту можна згрупувати в рамкові [23; 24; 46; 47; 208; 212], інституціональні 

[205; 206; 210], процедурні [204; 213], інтеракційні [207; 209], антикорупційні 

[211] і євроінтеграційні [214]. Необхідно враховувати той факт, що, 

незважаючи на різноманіття законодавчої бази у сфері дипломатичної 

служби, не узгоджено порядок проходження державної служби в органах 

дипломатичної служби з вимогами нового Закону України «Про державну 

службу»; не до кінця регламентовано порядок призначення на дипломатичні 

посади, правовий статус і процес здійснення повноважень державними 

службовцями закордонних дипломатичних установ України. 

У 2011 р. було знято прогалину в законі щодо діяльності закордонних 

дипломатичних установ України шляхом викладення ст. 6 Закону України 

«Про дипломатичну службу» у новій редакції та внесення «точкових» змін і 

доповнень до інших статей цього нормативно-правового акту [24]. Тим не 

менше, ця проблема була нагальною в період 2003-2006 рр. і дотепер не є 

остаточно усунутою. Зокрема, у 2002 р. було висунуто проект Закону 
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України «Про представництво України за кордоном», у якому було 

визначено завдання та функції органів дипломатичної служби, до яких було 

віднесено дипломатичні представництва, консульські установи, постійні 

представництва при міжнародних організаціях, спеціальні місії та постійні 

місії спостерігачів [215]. Водночас цей законопроект був двічі ветований 

Президентом України, а згодом був скасований 16 березня 2006 року і з 

цього приводу потрібно зауважити, що з урахуванням принципу правової 

визначеності не є доцільним прийняття окремого закону у сфері діяльності 

органів дипломатичної служби за кордоном. Наразі змістовне наповнення 

завдань і функцій таких органів взагалі частково вирішено, але поза увагою 

залишилася процедура проходження державної служби працівниками 

дипломатичної служби з урахуванням модернізованого правового поля 

України, а також порядок призначення на дипломатичні посади.  

Стосовно вирішення вказаних вище процедурно-інституціональних 

аспектів діяльності державних службовців дипломатичної служби необхідно 

вказати той факт, що у Верховній Раді України зареєстровано два 

законопроекти під № 2048 від 05.02.2015 [216] і під № 4388 від 12.04.2016 

[217]. Незважаючи на позитивні пропозиції в частині усунення прогалин у 

правовому регулюванні, оптимізації порядку призначення на посади в 

органах дипломатичної служби й узгодження законодавства про 

дипломатичну службу із новим Законом України «Про державну службу», ці 

законодавчі ініціативи не позбавлені істотних недоліків. Так, у 

концептуальному плані суперечливими є положення щодо виключення 

порядку співвідношення окремих рангів працівників дипломатичної служби з 

рангами державних службовців. Сумнівними є законодавчі ініціативи щодо 

заміни категорії «працівники» органів дипломатичної служби на 

«службовців» і «посадових осіб» [217]. У разі надання таких формулювань 

має місце змішування понять. Не є однозначною також пропозиція щодо 

запровадження консультацій з Комітетом Верховної Ради України у 

закордонних справах при призначенні на окремі посади в органах 
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дипломатичної служби. Описана процедура не враховує встановлені законом 

компетенційні характеристики органів законодавчої та виконавчої влади. 

Водночас не є до кінця вдало регламентованим на підзаконному рівні 

порядок діяльності державних службовців дипломатичної служби. Зокрема, 

відповідні постанови [27; 218-221], укази [26; 28; 222-232], накази [233-236], 

спрямовані на оперативне й ефективне регулювання відносин у сфері 

реалізації зовнішньополітичної функції. Вказані нормативно-правові акти 

мають програмний, публічно-управлінський, інституціональний, 

функціональний, процедурний, інтеракційний та євроінтеграційний характер. 

Тим не менше, загальні засади діяльності державних службовців органів 

дипломатичної служби є мінливими. Як слушно вказує Л.М. Горбунова, така 

джерельна база не відзначається повною системністю, не завжди встигає 

змінюватися й оновлюватися за стрімко плинних умов суспільного прогресу 

[236, с. 11]. Із урахуванням сучасної практики взаємодії працівників 

дипломатичної служби з суб’єктами міжнародного права відповідні 

підзаконні нормативно-правові акти є дещо застарілими за темпоральним 

критерієм. Додатково такі акти не можуть регламентувати всі можливі 

випадки здійснення повноважень органами дипломатичної служби.  

Зважаючи на викладені фактори правореалізації у сфері зовнішніх 

зв’язків, перед єдиним органом конституційної юрисдикції України 

оспорюється конституційність окремих положень чи конкретного 

нормативно-правового акту. Наприклад, Конституційний Суд України 

вирішував розглядав відповідність Конституції України (конституційності) 

Указу Президента України «Про деякі питання керівництва 

зовнішньополітичною діяльністю держави» [237]. У цьому сенсі зауважимо, 

що основним проблемним аспектом досліджуваного підзаконного 

нормативно-правового акту була процедура призначення Президентом 

України на посади працівників дипломатичної служби, які не були 

передбачені в Конституції. На підставі системно-структурного тлумачення 

ст.ст. 5, 6, 8, 18, 19; п.п. 5, 8, 32 ч. 1 ст. 85; п.п. 9, 12 ч. 1 ст. 92; 
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ст.ст. 102, 106, 116; ч. 2 ст. 120 Основного Закону [105] можна прийти до 

висновку про різну спрямованість повноважень вищих державних органів в 

частині зовнішніх зв’язків. При цьому саме Президент України може 

здійснювати керівництво в зовнішньополітичній сфері, застосовуючи 

відповідні інструменти діяльності публічної адміністрації. Відтак, 

Конституційний Суд України визнав конституційним Указ Президента 

України «Про деякі питання керівництва зовнішньополітичною діяльністю 

держави» [237]. Це пов’язано з тим, що видання такого нормативно-

правового акту Президентом є різновидом його інструментів діяльності як 

суб’єкта публічної адміністрації в галузі зовнішніх зв’язків, у тому числі 

проводячи добір кадрів за процедурою попереднього погодження з 

Міністром закордонних справ України, що ніяким чином не перешкоджає 

здійснювати свої повноваження іншим суб’єктам, задіяним у публічному 

управлінні у сфері дипломатичної служби, зокрема, Кабінету Міністрів 

України. Безумовно, на підставі оновлених регуляторних положень стосовно 

державної служби, доцільно переглянути кадрові процедури у сфері 

дипломатичної служби за окремими групами (категоріями) посад працівників 

дипломатичної служби й уповноваженими суб’єктами на їх призначення. 

Що стосується актів органів судової влади, то в науці побутує думка 

про їх приналежність до неформалізованих джерел права [192, с. 90.]. З 

іншого боку, акти органів судової влади є офіційно прийнятими і можуть 

визначати вимоги до діяльності суб’єктів публічного чи приватного права. 

Відповідно, досліджувані джерела права цілком можна вважати 

формалізованими. З урахуванням наведеної тези можна не погодитися з тими 

науковцями, які взагалі не відносять акти органів судової влади до джерел 

права, за поодиноким виключенням у вигляді рішень Конституційного Суду 

України, аргументуючи це тим, що судовий прецедент не може вважатися 

джерелом континентального права [90, с. 52-54; 92, с. 140-141; 164, с. 41-42; 

238, с. 136]. Водночас формалізований характер актів органів судової влади 

дозволяє вважати джерелами права публічної служби в частині 
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функціонування органів дипломатичної служби всі види таких актів.,  

Натомість із-поміж неформалізованих джерел права публічної служби, 

які регламентують діяльність державних службовців дипломатичної служби 

потрібно більш детально розкрити особливості звичаїв і юридичної 

доктрини. Традиційно більшість дослідників публічного права, зокрема 

адміністративного, сходяться на тому, що правові звичаї після 

санкціонування з боку держави перетворюються на норми адміністративного 

права [238, с. 136]. Разом з тим, для дипломатії звичаї як регулятори є 

невід’ємним атрибутом поведінки державних службовців. Відтак, більш 

продуктивною є позиція Р.С. Мельника з приводу можливості застосування 

звичаїв для нормативного регулювання діяльності публічної адміністрації за 

таких умов: тривала та загальна практика їх застосування (об’єктивний 

елемент); загальна переконаність у тому, що їх застосування є правомірним 

(суб’єктивний елемент); можливість їх формулювання у вигляді юридичної 

норми (змістовна визначеність) [192, с. 104]. У цьому сенсі звичаї вбирають у 

себе норми моралі та традиції здійснення дипломатичних функцій, що 

становить передуючий нормативно-правовим регуляторам базис. Наприклад, 

у такий спосіб звичаї щодо процедури акредитації дипломатичних 

представництв у приймаючій державі інституціоналізувалися в Гаванській, а 

згодом у Віденській конвенції. Фактично відповідні правові норми спочатку 

набули нормативно-правових рис, які в процесі систематизації в 

дипломатичному праві були викладені в оновленій правовій базі нормативно-

правової спрямованості. 

У новітній адміністративно-правовій науці почав набувати поширення 

підхід про набуття юридичною доктриною характеру джерела 

адміністративного права [239, с. 89-91]. Вказана доктрина є допоміжним 

джерелом права як окремий підвид «нормативної формули» [240, с. 13] 

поведінки учасників адміністративно-правових відносин [241, с. 125-133]. 

Таку позицію можна повною мірою підтримати, оскільки доктринальні 

напрацювання нерідко на практиці становлять основу для діяльності 
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публічної адміністрації та інших суб’єктів публічного права, для прийняття 

актів органів судової влади тощо. Регуляторних рис починають набувати 

власне положення щодо наукового тлумачення норм права, у тому числі 

дефінітивно-термінологічної спрямованості. Відповідно, юридична доктрина 

для державних службовців дипломатичної служби може бути основою для 

правотворчості та правозастосування, а також може відігравати нагальну 

роль при систематизації джерел права в частині діяльності працівників 

дипломатичної служби.  

Таким чином, змістовне наповнення та ієрархія джерел права публічної 

служби, зокрема, щодо регламентації правового статусу та порядку 

діяльності державних службовців дипломатичної служби зазнали істотного 

сутнісного оновлення. Тим не менше, наразі існує чимало невирішених 

проблем щодо практики реалізації відповідних нормативних положень у 

межах адміністративно-правового механізму діяльності цих суб’єктів. 

Відтак, нагальною є потреба новелізації організаційних основ 

функціонування органів дипломатичної служби, кадрової політики в цій 

сфері, а також імплементація передових міжнародних стандартів і оновлених 

регуляторних рамок за формалізованими та неформалізованими 

національними джерелами права. 

 

2.2. Державний службовець дипломатичної служби України як 

суб’єкт адміністративно-правових відносин 

 

Публічно-правова природа правового статусу працівників 

дипломатичної служби зумовлює адміністративно-правовий характер 

більшості видів правовідносин, учасниками яких вони стають. При цьому 

система таких суб’єктів, які виступають органами публічної адміністрації, 

має ієрархічний характер, що впливає на обрання оптимальних інструментів 

при здійсненні ними повноважень. Не менш важливим є той факт, що 

відповідні державні службовці, як правило, здійснюють публічно-
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управлінські функції в зазначених адміністративно-правових відносинах, що 

потрібно для належної реалізації наданих законом функцій та виконання 

поставлених перед ними завдань.  

Розпочати дослідження суб’єктного виміру адміністративно-правових 

відносин, учасниками яких є державні службовці дипломатичної служби, 

вважаємо за доцільне зі з’ясування сутності вказаних суспільних відносин. У 

доктрині сформувалося кілька базових підходів щодо визначення 

адміністративно-правових відносин. Як правило, адміністративно-правові 

відносини розглядають у динамічному аспекті як відображення реалізації 

правової норми через єдність форми та змісту [242, с. 349]. Нерідко з цієї 

причини такі адміністративно-правові відносини взагалі сприймають як 

«допоміжну» юридичну категорію, яка постає посередницькою ланкою між 

нормою права та фактичними суспільними відносинами, які лежать в їхній 

основі, виконуючи службову роль щодо регламентації останніх [243, с. 22]. 

Загалом, ми можемо погодитися з такою позицією, оскільки правовідносини 

як такі не можуть існувати поза регуляторними рамками. У іншому випадку 

йдеться про фактичні суспільні відносини, які потенційно можуть бути 

втіленими в правових положеннях. Звідси можна погодитися з 

І.М. Погрібним у тому, що такі правовідносини мають «двовимірну» правову 

природу, оскільки опосередковують процес реалізації норм матеріального 

права і є результатом практичного втілення норм процедурного права 

[244, с. 83].  

Відповідно, регуляторні рамки для здійснення повноважень 

державними службовцями органів дипломатичної служби створені на основі 

правових норм, реалізованих в адміністративно-правових відносинах. 

Інституціональний аспект, пов’язаний зі специфікою правового статусу 

працівників дипломатичної служби, відображений в матеріально-правових 

нормах адміністративно-правової природи, а динаміка здійснення ними своїх 

повноважень – у процедурних нормах. До того ж, у сфері діяльності 

працівників органів дипломатичної служби, незважаючи на активне 
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застосування неформалізованих джерел права, зокрема, звичаїв, характер 

їхніх функцій зумовлює необхідність формалізації стандартів поведінки 

таких суб’єктів. Разом з тим, на підставі сервісно орієнтованого формату 

діяльності державних службовців дипломатичної служби адміністративно-

правові відносини у сфері зовнішніх зв’язків навряд чи можна тлумачити 

суто через призму правореалізації. Ще менш виправданою позицією є 

сприйняття відповідних адміністративно-правових відносин у 

«допоміжному» вимірі, оскільки квінтесенція публічно-управлінської 

діяльності втілюється через правовідносини. У цьому контексті потрібно 

спиратися на деталізацію завдань діяльності державних службовців 

дипломатичної служби. 

Відтак, практично обґрунтованим є телеологічний підхід щодо 

розуміння адміністративно-правових відносин, у яких беруть участь 

працівники дипломатичної служби, як зорієнтованих на підтримання 

правопорядку та гарантування безпеки суспільства, громадян [245, с. 7]. Із 

цього приводу зауважимо, що дефініція адміністративно-правових відносин 

через термін «відносини», є алогічною, однак концепція їх визначення на 

основі телеологічних характеристик виглядає продуктивною. З урахуванням 

наведених положень можна процитувати К.К. Афанасьєва стосовно 

деталізації потенційних завдань суб’єктів адміністративно-правових відносин 

як застосування категорій правопорядку, дисципліни, законності, 

конституційного принципу пріоритету прав і свобод людини, громадянина 

[246, с. 20-26.]. Принагідно створюються передумови для належної реалізації 

матеріально-процедурних правових норм у сфері зовнішніх зв’язків, що 

дозволяє забезпечити процедурно-охоронну публічно-управлінську складову 

діяльності працівників дипломатичної служби; реалізувати механізм 

адміністративно-правового забезпечення діяльності таких державних 

службовців щодо публічного управління при використанні інструментів 

діяльності публічної адміністрації. Загалом, оптимальним визначенням 

адміністративно-правових відносин, у яких беруть участь державні 
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службовці органів дипломатичної служби, може бути динамічно-

телеологічний ракурс, за якого відповідна дефініція означає практичне 

втілення в адміністративно-правових нормах завдань, повноважень і функцій 

працівників дипломатичної служби, спрямованих на підтримання 

верховенства права, правопорядку, дисципліни, пріоритету прав, свобод і 

законних інтересів всіх суб’єктів зовнішньої політики. 

Одразу необхідно визначитися зі структурою адміністративно-

правових відносин за участі державних службовців органів дипломатичної 

служби. Так, у науці немає однозначного підходу з приводу виокремлення 

елементів таких правовідносин. Водночас дослідники виділяють суб’єктну 

складову відповідних адміністративно-правових відносин (сторін, учасників) 

як неодмінний елемент, разом із об’єктом, предметом, змістом 

(суб’єктивними юридичними права та обов’язками) [247, с. 33-39], 

правоздатністю [243, c. 87], підставами виникнення (юридичними фактами) 

правовідносин [243, c. 87; 247, с. 33-39], нормами права [243, c. 87]. Не 

заглиблюючись у проблематику структури правовідносин, вбачається 

доцільним в адміністративно-правових відносинах, учасниками яких є 

працівники дипломатичної служби, вважати складовими елементами, окрім 

суб’єктів, у тому числі вказаних державних службовців, ще й об’єкт і зміст.  

Що ж до решти складових адміністративно-правових відносин, 

суб’єктами яких є працівники дипломатичної служби, то можна погодитися з 

тими вченими, які в окрему групу виділяють об’єкт і зміст правовідносин. 

Натомість предмет поглинається поняттям об’єкту, а поняття змісту 

правовідносин є ширшим за своїм обсягом, порівняно з правоздатністю, 

суб’єктивним правом чи юридичним обов’язком, які більшою мірою 

стосуються правового статусу працівників дипломатичної служби, 

відображаючи статику та динаміку діяльності цих суб’єктів. Окремої уваги 

потребують підстави виникнення таких правовідносин. Ми схиляємося до 

того, що ця юридична категорія не входить до обсягу поняття правовідносин, 

а виступає зумовлюючим фактором для їх реалізації, адже окремі елементи 
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механізму стають складовими структури правовідносин. Аналогічною є 

ситуація з правовими нормами, зважаючи на запропоновану вище дефініцію 

адміністративно-правових відносин за участі державних службовців органів 

дипломатичної служби. 

Концентруючи увагу на характеристиці державних службовців 

дипломатичної служби як суб’єктів адміністративно-правових відносин, 

зауважимо, що належно визначене інституціональне підґрунтя 

функціонування дипломатичної служби дозволяє інтегруватися в систему 

зовнішніх зв’язків у міжнародних реаліях за всіма потенційними тенденціями 

становлення та розвитку дипломатії. Особливо актуально це при 

вдосконаленні відповідних правових норм і застосуванні інструментів 

діяльності публічної адміністрації. З урахуванням описаного вище 

адміністративно-правового статусу працівників дипломатичної служби їх 

можна вважати складовою публічної адміністрації, тобто суб’єктами в 

системі органів дипломатичної служби, що здійснюють публічне управління 

з урахуванням приписів компетенційних (або «статутних») нормативно-

правових актів для реалізації завдань, функцій, взаємозв’язків із іншими 

органами як «по вертикалі», так і «по горизонталі» [248, с. 30-35]. У цьому 

плані державні службовці дипломатичної служби відзначаються цілим 

спектром інституціонально-функціональних і телеологічних характеристик, 

для з’ясування яких, у першу чергу, потрібно проаналізувати їхню сутність 

як суб’єктів публічної адміністрації. 

У цілому державні службовці дипломатичної служби як суб’єкти 

публічної адміністрації можуть вважатися працівниками органу виконавчої 

влади [136, с. 80], підпорядкованого політичній владі, що забезпечують 

виконання закону та здійснюють інші публічні функції, зокрема публічно-

управлінські, в публічних інтересах [249, с. 40-45; 250, с. 117-122]. Фактично 

такі суб’єкти мають чітко окреслені інституціональні рамки, оскільки є 

органами виконавчої влади, які здійснюють публічно-управлінські функції у 

сфері зовнішніх зв’язків. Безумовно, з урахуванням прерогативи публічної 
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влади вони можуть виконувати й інші повноваження, зумовлені специфікою 

дипломатичної діяльності. Домінує при цьому публічний інтерес, якого 

потрібно досягти при виконанні поставлених перед дипломатією завдань.  

Функціональний вимір діяльності працівників дипломатичної служби 

як органів публічної адміністрації пов’язаний з публічно-управлінськими 

характеристиками цих органів виконавчої влади в державно-владному вимірі, 

що зорієнтовані на виконання закону та реалізацію інших публічно-

управлінських функцій, які можуть делегуватися іншим суб’єктам, що 

здійснюють функції публічного управління та своєю діяльністю гарантують 

права та свободи людини, громадянина [251, с. 90-95]. По суті, працівники 

дипломатичної служби як державні службовці в межах органів публічної 

адміністрації спрямовують реалізацію власних повноважень на 

антропоцентричний вимір зовнішньополітичної діяльності, щоб досягнути 

балансу національних інтересів України та законних інтересів представників 

громадянського суспільства як іншої сторони вказаних правовідносин. У 

цьому плані йдеться про реалізацію функцій та повноважень працівників 

дипломатичної служби в складній соціальній системі, уособлюваній 

суб’єктами публічного права (публічними органами, які функціонують у 

системі зовнішніх зв’язків на «вертикальному» та «горизонтальному» рівнях) 

і суб’єктами приватного права (фізичними особами, які звертаються до 

органів дипломатичної служби за отриманням адміністративних послуг чи 

одержанням іншого результату, потрібного для задоволення публічного 

інтересу). 

Відтак, у телеологічному вимірі державні службовці дипломатичної 

служби повинні зважати на збереження стабільності та цілісності соціальної 

системи, створювати умови для належного виконання завдань, поставлених 

перед органами публічної адміністрації [252, с. 36-42]. При цьому саме 

розгалужений характер учасників вказаної соціальної системи, що 

реалізують зовнішньополітичні функції, дозволяє розмежувати публічно-

управлінський (адміністративно-правовий) формат діяльності працівників 
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дипломатичної служби з їхньою політичною діяльністю. Наведена теза 

означає, що працівники дипломатичної служби в зовнішніх відносинах 

нерідко репрезентують політичні інтереси України на міжнародній арені, 

тому в цьому ракурсі вони виступають політичними діячами, а не 

державними службовцями. Водночас державні службовці дипломатичної 

служби не визначають напрями зовнішньої політики, а за виключенням 

міністра лише реалізують її, тому в повному обсязі не можуть бути 

прирівняні до політичних діячів в «чистому» сутнісному розумінні, таких як 

депутати, члени Кабінету Міністрів України і т.п. Натомість під час 

реалізації публічно-управлінських повноважень працівники дипломатичної 

служби репрезентують органи публічної адміністрації та є державними 

службовцями, які виконують свої завдання для задоволення публічного 

інтересу. 

Що стосується видів адміністративних правовідносин, учасниками 

яких є державні службовці дипломатичної служби, то за своєю сутністю всі 

вони є спеціальними, враховуючи особливу сферу діяльності зазначених 

державних службовців (зовнішні зв’язки). Принагідно практично корисною 

може бути класифікація цих відносин за такими критеріями: за місцем 

виникнення та правовим статусом суб’єктів (внутрішньоапаратні чи 

внутрішньоорганізаційні та «зовнішні» чи позаапаратні) [434, с. 81; 

435, с. 193]; за характером та особливостями зв’язків (вертикальні та 

горизонтальні) [436, с. 21], за методом правового регулювання 

(субординаційні, координаційні та реорданаційні) [100, с. 415-416]; за 

реалізовуваним інтересом (владні та сервісні) [437, с. 210]. Усі з-поміж 

запропонованих груп відносин за участі державних службовців 

дипломатичної служби зорієнтовані на специфіку здійснення ними своєї 

публічно-управлінської діяльності, на інституціоналізацію державних 

службовців дипломатичної служби в організаційній структурі дипломатичної 

служби, а також на характер взаємодії з іншими суб’єктами публічного та 

приватного права. 
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Так, у частині діяльності державних службовців дипломатичної служби 

у вертикальних та/або горизонтальних відносинах ці суб’єкти або вступають 

в адміністративні правовідносини з іншими суб’єктами публічної 

адміністрації, які посідають вищу сходинку за ієрархією суб’єктів публічної 

адміністрації, порівняно з органами дипломатичної служби, або же 

здійснюють інтеракції з рівнозначними за своїм правовим статусом 

учасниками правовідносин. Натомість субординаційні, координаційні та 

реорданаційні адміністративні правовідносини за участю державних 

службовців дипломатичної служби встановлюють різні напрямки реалізації 

інструментів діяльності публічної адміністрації у сфері зовнішніх зв’язків: 

відповідно, контрольного характеру, або забезпечувальні, або в межах 

реалізації зворотного зв’язку з об’єктами публічного управління, іншими 

учасниками адміністративних правовідносин. У межах 

внутрішньоорганізаційних і «зовнішніх» відносин державні службовці 

дипломатичної служби або ж у межах організаційної єдності апарату 

дипломатичної служби реалізовують в його межах публічно-управлінську 

діяльність, або же вступають у взаємодію з іншими суб’єктами публічного та 

приватного права в частині здійснення публічного управління у сфері 

зовнішніх зв’язків. Ця класифікація з огляду на новітні тенденції практики 

адміністративного судочинства може відігравати істотну роль при 

встановленні судової юрисдикції спорів за участі вказаних державних 

службовців. Разом з тим, чи не найбільш важливе значення відіграє 

класифікація за реалізовуваним інтересом, оскільки чітко дозволяє 

встановити природу здійснюваних повноважень і спрямованість функцій 

державних службовців дипломатичної служби. 

Зупинимося більш детально на характеристиці груп суб’єктів публічної 

адміністрації, що діють в описуваних вище групах адміністративних 

правовідносин, у яких можуть виконувати свої функції працівники 

дипломатичної служби як державні службовці. Згідно із запропонованим 

вище телеологічним виміром їхньої діяльності до таких груп органів 
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публічної адміністрації можна віднести: органи виконавчої влади 

[253, с. 104]; інші публічні органи, а саме: дипломатичні представництва та 

консульські установи України, постійні представництва України при 

міжнародних організаціях [192, с. 129], тимчасові місії. Виокремлення саме 

таких груп органів публічної адміністрації дозволяє виконувати функції 

публічного управління у сфері зовнішніх зв’язків, у тому числі «публічно-

сервісного» спрямування, задля забезпечення реалізації та захисту прав і 

законних інтересів осіб у їхніх стосунках з органами публічної адміністрації 

[254, с. 19; 255, с. 8]. Регламентують порядок діяльності зазначених 

державних службовців дипломатичної служби Президент України та Кабінет 

Міністрів України. 

Так, Президент України здійснює керівництво зовнішньополітичною 

діяльністю України, здійснює кадрові функції в частині діяльності органів 

дипломатичної служби за ст. 106 Основного Закону України [105]. При 

цьому важливим є той факт, що виконання актів Президента України 

забезпечується Кабінетом Міністрів України згідно з п. 1 ст. 116 Конституції 

України [105]. Тим не менше, у ч. 3 ст. 113 Основного Закону та в ч. 1 і ч. 2 

ст. 4 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» вже йдеться про 

обов’язок Кабінету Міністрів України керуватися вказаними нормативно-

правовими актами [105; 210]. Потрібно розуміти, що текст Конституції 

неодноразово переписувався, а профільний закон про Уряд періодично 

змінювався, викладався в новій редакції та приймався заново. Такий стан 

справ не сприяв формуванню усталених формулювань положень 

нормативно-правових актів, що призвело до змішування понять і 

неоднорідності юридичної термінології. По суті, для сфери зовнішньої 

політики прийнятним вбачається як забезпечення виконання, так і керування 

з боку Уряду указами Президента України, які регламентують порядок 

здійснення зовнішньополітичної діяльності. 

З огляду на викладене найвищим за ієрархією суб’єктом у системі 

органів виконавчої влади, що визначають діяльність державних службовців 
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дипломатичної служби, виступає Кабінет Міністрів України. На підставі 

п.п. 1, 2, 7, 8, 9, 9-1 ст. 116 Конституції України цей орган публічної 

адміністрації реалізує діяльність стратегічного орієнтованого характеру у 

сфері дипломатичної служби, забезпечуючи державний суверенітет і 

економічну самостійність України, обороноздатність і національну безпеку 

України, права та свободи людини, громадянина; функціональної 

спрямованості – створюючи умови для проведення зовнішньої політики, 

зовнішньоекономічної діяльності України, здійснюючи управління 

публічним майном; інституціонального плану – утворюючи, спрямовуючи, 

координуючи роботу, реорганізовуючи та ліквідовуючи міністерства, інших 

органів виконавчої влади відповідно до закону [105]. Описані повноваження 

мають невичерпний характер. При цьому Уряд може використовувати 

спеціальні інструменти діяльності публічної адміністрації. Обмежувальним 

фактором для виконання ним своїх повноважень є фінансовий фактор, а 

саме: кошти, передбачені для здійснення повноважень інституціонального 

плану. 

Конституційні положення п.п. 9, 9-1 ст. 116 Основного Закону України 

кореспондують із п. 6 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» [210]. У ст.ст. 20-21 вказаного Закону деталізовано конституційно 

врегульовані положення про повноваження Уряду інституціонального плану 

та функціональної спрямованості, зокрема, щодо укладення та виконання 

міжнародних договорів України; розробки та затвердження державних 

програм, погодження програми перебування офіційних закордонних 

делегацій за участі державних службовців дипломатичної служби; прийняття 

рішення про придбання за кордоном у власність, будівництво чи 

реконструкцію публічного майна (нерухомості) для потреб закордонних 

органів дипломатичної служби України [210]. На основі цих законодавчих 

положень суперечливою видається практика одночасної дії двох нормативно-

правових актів у сфері функціонування Міністерства закордонних справ 

України як органу дипломатичної служби та суб’єкта публічної адміністрації. 
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Чинна регуляторна база в Україні однозначно вказує на доцільність 

регламентації діяльності державних службовців дипломатичної служби 

актами Уряду. 

Окремої деталізації потребує група органів виконавчої влади, у яких 

свої повноваження виконують працівники дипломатичної служби. Аналіз 

доктринальних підходів дозволяє сформулювати кілька критеріїв, 

прийнятних для класифікації органів виконавчої влади, які здійснюють 

публічне управління в зовнішньополітичній сфері: за обсягом, змістом і 

характером їхньої компетенції; за порядком вирішення підвідомчих 

повноважень; за територіальним масштабом діяльності; за місцем у системі 

органів (підпорядкованістю між собою); за правовою основою утворення 

тощо [256, с. 24]. Однією з найбільш повних і практично орієнтованих є 

класифікація органів дипломатичної служби, у яких державні службовці 

здійснюють свої функції як суб’єкти публічної адміністрації, залежно від 

територіального розташування вказаних органів і характеру функцій їхніх 

працівників. Так, В.А. Зорін за цими ознаками виокремлює постійних і 

тимчасових закордонних і центральних (внутрішньодержавних) суб’єктів, 

останні з яких поділяються на органи загального політичного керівництва й 

органи спеціальних (галузевих, відомчих) зв’язків із іншими державами 

[257, с. 91, 92, 100]. У легальному вимірі елементами системи органів 

публічної адміністрації, які здійснюють публічне управління закордонними 

справами, відповідно до ст. 6 Закону України «Про дипломатичну службу» є 

Міністерство закордонних справ України, його представництва та закордонні 

дипломатичні установи України (дипломатичні представництва, постійні 

представництва при міжнародних організаціях і консульські установи) [24].  

У цьому сенсі потрібно виходити з того, що більшість державних 

службовців органів дипломатичної служби виконують свої повноваження в 

межах адміністративно-правових відносин на внутрішньодержавному рівні 

та лише працівники закордонних дипломатичних установ України мають 

екстериторіальний статус. Разом з тим, постійним є характер повноважень 
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державних службовців центральних національних суб’єктів, таких як 

Міністерство закордонних справ України, його представництв і закордонних 

суб’єктів (дипломатичних представництв, постійних представництвах при 

міжнародних організаціях). Тимчасовими ж є повноваження працівників 

дипломатичної служби, що реалізовують свої функції в інших закордонних 

органах дипломатичної служби в складі делегацій, як спостерігачі на 

міжнародних конференціях та ін. Із усіх цих суб’єктів загальне політичне 

керівництво у сфері дипломатичної служби проводять державні службовці у 

складі Міністерства закордонних справ України, а в решті органів вони 

мають спеціальні повноваження, пов’язані з публічним управлінням при 

здійсненні зовнішніх відносин. 

Вказані суб’єкти мають загальні, спеціальні та виняткові ознаки, за 

якими їх можна об’єднати в одну групу. Зокрема, можна підтримати 

усталений доктринальний підхід, на підставі якого загальними є ознаки, 

притаманні для соціальної системи, оскільки є поєднанням компонентів, 

взаємодія яких призводить до виникнення нових, інтегративних якостей, не 

характерних для окремих складових елементів такої системи [258, с. 19]. За 

цими ознаками можна виокремити спеціальні ознаки досліджуваної групи 

суб’єктів: органи дипломатичної служби як суб’єкти публічної адміністрації 

інституціоналізуються в зовнішньополітичний апарат України; публічно-

управлінський характер функцій та повноважень державних службовців 

дипломатичної служби; існування особливих інструментів діяльності 

працівників дипломатичної служби.  

Принагідно до виняткових ознак належать такі: проходження 

дипломатичної служби виключно державними службовцями, встановленими 

Законом України «Про дипломатичну службу»; здійснення від імені держави 

повноважень задля досягнення завдань і виконання функцій органів 

дипломатичної служби; дотримання державними службовцями 

дипломатичної служби дисципліни, порядку, процедур і правил, визначених 

уповноваженими органами держави, що, зокрема, відображається в 
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специфічному характері відповідальності за правопорушення; особливі 

підстави, умови та порядок матеріального забезпечення; для державних 

службовців закордонних дипломатичних установ правовий статус 

працівників дипломатичної служби регламентується нормами міжнародного 

та національного права, а також законодавством країни перебування. Вказані 

ознаки органів виконавчої влади, працівниками яких є державні службовці 

дипломатичної служби, яскраво виражені в діяльності закордонних органів 

дипломатичної служби, постійних представництв України при міжнародних 

організаціях. Тим не менше, дотепер не існує окремого нормативно-

правового акту на кшталт положення, статуту і т.п., який би окреслював 

особливості їхнього правового статусу.  

Натомість провідним суб’єктом публічної адміністрації, державні 

службовці якого як працівники дипломатичної служби постійно вступають в 

адміністративні правовідносини, є Міністерство закордонних справ України, 

уособлюване його центральним апаратом і представництвами. В обох із 

чинних Положень про цей орган він вважається головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення формування та 

реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин [26; 27]. Наведене 

положення означає, що державні службовці дипломатичної служби як 

учасники правовідносин повинні виконувати функції не лише щодо 

формування, але і з реалізації державної політики, що не відповідає духу 

чинного законодавства України про центральні органи виконавчої влади та 

про державну службу. Вони мали б займатися виключно виробленням 

державної політики в галузі зовнішніх відносин. Натомість вступати в 

правовідносини з реалізації такої політики повинні були б інші працівники 

дипломатичної служби в межах окремого центрального органу виконавчої 

влади, якого поки що не існує. 

Заглиблюючись у проблематику інституціональних характеристик 

органів виконавчої влади центрального рівня як суб’єктів публічної 

адміністрації у сфері дипломатичної служби зауважимо, що невизначеним 
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залишається правове становище державних службовців дипломатичної 

служби, які займають посаду очільника в Міністерстві закордонних справ 

України й одночасно є членами Кабінету Міністрів України. Відповідно, така 

особа одночасно займає адміністративну посаду та виконуючи владні 

повноваження у сфері зовнішніх зв’язків у складі Кабінету Міністрів України 

за своєю політичною посадою. Це пов’язано з тим, що в ч. 2 ст. 2 Закону 

України «Про державну службу» [47], ч. 3 ст. 6 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України» [210] і п. 1 Указу Президента України «Про систему 

центральних органів виконавчої влади» [259] із числа державних службовців 

виключено членів Кабінету Міністрів України, перших заступників і 

заступників міністрів. Такий стан справ суперечить європейським стандартам 

і духу Конституції та законів України в частині проходження державної 

служби. Одна особа не повинна мати одночасно політичну й адміністративну 

посади. Обмежуючим чинником можна вважати неможливість особи 

одночасно бути державним службовцем з двома посадами. Тим не менше, в 

українських реаліях член Кабінету Міністрів України не відповідає тим 

вимогам, які ставляться до державних службовців, а є суто політичною 

посадою. Відтак, не достатньо простого виключення з переліку державних 

службовців осіб, які займають посади в складі Кабінету Міністрів України. 

Саме тому необхідно забезпечити належне виконання повноважень 

державного секретаря в Міністерстві закордонних справ і контролювати 

дотримання обмеження для державних службовців дипломатичної служби 

працювати додатково на політичних посадах.  

Потрібно також додатково дослідити підстави набуття, зміни та 

припинення адміністративно-правового статусу державних службовців 

дипломатичної служби як учасників адміністративних правовідносин. 

Зокрема, як вказує О.І. Харитонова, до вказаних підстав можуть належати як 

правомірні, так і протиправні юридичні факти (стани) [245, с. 16-18]. 

Загалом, для набуття відповідного адміністративно-правового статусу 

вирішальну роль відіграє попередня відповідність особи вимогам, які 
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ставляться до державних службовців дипломатичної служби, подальше 

проходження конкурсу та видання адміністративного акту щодо офіційного 

призначення особи на посаду. При зміні адміністративно-правового статусу 

потрібне також видання адміністративного акту, що супроводжується 

функціональними змінами в адміністративно-правовому статусі працівника 

дипломатичної служби. Разом з тим, припинення адміністративних 

правовідносин за участі державних службовців дипломатичної служби 

відбувається як за власним бажанням особи, так і з мотивів політичної 

доцільності з урахуванням зовнішньополітичної ситуації, а також із мотивів 

протиправної чи негативної для іміджу дипломатичної служби поведінки 

працівника дипломатичної служби. 

Потребує уточнення також той факт, що для вступу в адміністративно-

правові відносини та їх припинення державні службовці дипломатичної 

служби нерідко повинні відповідати додатковим вимогам засвідчувального, 

дозвільного чи поведінкового характеру. Так, працівники дипломатичної 

служби для вступу на окремі посади повинні отримати консульський патент 

у письмовій формі, який засвідчує їхні повноваження (згідно зі ст. 6 Закону 

України «Про дипломатичну службу» [24], абз. 1 ст. 4; ст. 11 Консульського 

статуту України [28]); екзекватуру для гарантування можливості здійснювати 

свої повноваження на території конкретної країни (абз. 1 ст. 4; ст. 11 

Консульського статуту України [28]); дотримуватися належної та 

правомірної власної поведінки, що включає й поведінку їхніх родичів (ст. 9 

Віденської конвенції про дипломатичні зносини [71]; ст. 22 Закону України 

«Про дипломатичну службу» [24]). Необхідно враховувати, що ці умови 

впливають на порядок здійснення функцій державними службовцями 

дипломатичної служби як учасниками адміністративно-правових відносин, 

як правило, у межах екстериторіальної діяльності. Фактично в разі 

порушення описаних вимог ці відносини можуть достроково припинитися 

тимчасово або постійно, зокрема, із неможливістю реалізувати повноваження 

на території конкретної країни, де працівники дипломатичної служби 
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оголошуються persona non grata. 

При цьому вкрай важливо, щоб інституціональний вимір діяльності 

державних службовців дипломатичної служби як учасників адміністративно-

правових відносин зумовлювали правові регуляторні рамки, якими можуть 

виступати профілі професійних компетентностей. Належний характер 

виконання функцій працівників дипломатичної служби обумовлюється 

займаними ними посадами на підставі компетентнісного підходу 

проходження державної служби. Наведена теза стосується як стандартів і 

принципів практичного втілення повноважень державних службовців 

дипломатичної служби, так і застосування відповідних процедур. При цьому 

персонально-інтерактивна спрямованість таких профілей професійних 

компетентностей сприятиме підвищенню ефективності публічного 

управління, у тому числі в частині надання адміністративних послуг. 

Одразу потребує уточнення той факт, що категорія профілей 

професійних компетентностей не є новою для українського 

адміністративного права, оскільки в Законі України «Про державну службу» 

від 2011 р. у п. 7 ч. 1 ст. 1 містилося визначення поняття «профіль 

професійної компетентності посади державної служби», а в ч. 1 ст. 8; п. 1 ч. 2 

ст. 8; ч. 2 ст. 16; п. 5 ч. 3 ст. 21; ч. 1 ст. 26; ч. 1 ст. 32; ч. 1 ст. 43 

регламентувалися повноваження державних службовців і процедури, у яких 

застосовувалася ця юридична категорія [262]. На підзаконному рівні діяв 

наказ «Про затвердження Типового профілю професійної компетентності 

посади керівника апарату та мінімальних вимог до рівня професійної 

компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади», у якому 

наводився перелік типових професійних компетентностей [263]. З іншого 

боку, цей перелік не відповідав законодавчим положенням і не відзначався 

єдністю в системно-структурному плані. Водночас у новому Законі України 

«Про державну службу» від 2015 р. аналогічні правові норми взагалі відсутні 

[47]. Тим не менше, саме профілі професійних компетентностей 

дозволятимуть державним службовцям дипломатичної служби ефективно 
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виконувати свої завдання в повному обсязі, а також обирати оптимальні 

напрями виконання своїх функцій з урахуванням приписів законодавчих і 

підзаконних актів, дисциплінарних статутів, правових звичаїв і моральних 

норм. Це досягатиметься за допомогою уніфікації критеріїв розробки та 

практики врахування професійної компетентності працівників 

дипломатичної служби в типових профілях на основі інноваційних підходів. 

Акцент, відповідно, повинен ставитися не суто на посаді, а на індивідуальних 

інституціонально-функціональних, інтерактивних і т.п. характеристиках 

діяльності державних службовців дипломатичної служби. 

Узагальнюючи легальні та доктринальні визначення профілей 

професійних компетентностей, необхідно вказати, що відсутня навіть 

орієнтовна єдність у найбільш часто вживаних дефініціях. Так, у Законі 

України «Про державну службу» від 2011 р. вказана юридична категорія 

означала «комплексну характеристику посади державної служби, що містить 

визначення змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних 

знань, умінь і навичок, необхідних державному службовцю для виконання 

посадових обов’язків» [262]. Національні дослідники нерідко тлумачать 

вказані профілі професійних компетентностей як межі, що встановлюють 

визначальні аспекти ефективної діяльності на кожному рівні посад; систему 

професійно важливих якостей, знань, кваліфікаційних вимог; можливість їх 

переформатувати для розв’язання комплексних професійних завдань із 

гарантованою вірогідністю успішності [264, c. 190, 192]. Зарубіжні науковці, 

як правило, застосовують індивідуалістичний французький, функціональний 

англійський, поведінковий американський, конструктивістський, 

ситуаційний або багатомірний (комплексний) німецький підходи 

[265, с. 457]. 

У контексті викладених визначень профілей професійних 

компетентностей потрібно орієнтуватися на те, що для працівників 

дипломатичної служби як учасників адміністративно-правових відносин 

профілі професійних компетентностей дозволяють пересвідчитися в 
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достатності їхньої професійної підготовки та гарантують належний 

професіоналізм при здійсненні публічного управління. Відтак, не можна 

вважати повною мірою прийнятним легальну дефініцію, засновану на 

характеристиці посади державних службовців. Вітчизняні підходи загалом 

відзначаються належно сформованим вектором тлумачення в бік 

інституціонально-функціональних особливостей професійної діяльності 

державних службовців дипломатичної служби, у зв’язку з чим існує 

кореляція з зарубіжними підходами. У цьому сенсі під профілями 

професійних компетентностей державних службовців дипломатичної служби 

потрібно усвідомлювати набір персоніфікованих характеристик, 

відповідність професійним стандартам і ефективну правомірну поведінку в 

межах адміністративно-правових відносин згідно з організаційними 

вимогами та на підставі національних інтересів України у сфері зовнішніх 

зв’язків. 

За напрямом впровадження профілів професійних компетентностей в 

діяльність працівників дипломатичної служби в межах адміністративно-

правових відносин можна погодитися з тими науковцями, які в процедурно-

процесуальному вимірі спираються на моделі професійної діяльності 

відповідних державних службовців на займаних посадах із урахуванням 

незалежності при виконанні поставлених завдань, діагностичних методів для 

встановлення професійного потенціалу таких працівників [266]. Відповідно, з 

урахуванням об’єктивно інституціоналізованих реалістичних, справедливих 

критеріїв можна забезпечити максимально повний, структурований набір 

професійних компетентностей працівників дипломатичної служби. Важливо 

при цьому зважати на знеособлений характер таких критеріїв згідно з 

кваліфікаційними вимогами до таких державних службовців, реально 

виконуваних ними функцій та завдань, посилюючи потенціал органів 

дипломатичної служби при реалізації власних завдань, майбутніх викликів 

транскордонних інтеракцій між суб’єктами зовнішньополітичних відносин. 

Ця категорія повинна уособлювати мінімальний набір якостей, достатніх для 
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ефективного здійснення публічного управління у сфері дипломатичної 

служби. 

Ще більшу увагу потрібно приділити порядку набуття та припинення 

правового статусу державного службовця дипломатичної служби залежно від 

посади як учасника адміністративно-правових відносин. Що стосується 

першого заступника та заступника Міністра закордонних справ України, то 

п. 2 ч. 7 ст. 21; п. 4 ч. 1 ст. 44 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» розкрито їх призначення та звільнення з посади Кабінетом 

Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України [210]. Водночас у 

п. 1 Указу Президента України «Про деякі питання керівництва 

зовнішньополітичною діяльністю держави» додається порядок погодження 

цих кандидатур із Президентом України [223]. У свою чергу, ми вважаємо за 

доцільне підтримати доктринальну позицію, на підставі якої під терміном 

«погодження» необхідно розуміти встановлене правовими нормами 

обов’язкове попереднє позитивне рішення органу щодо кандидатури на 

посаду іншого органу, без якого останнім не може бути прийняте остаточне 

рішення [260, c. 549]. По суті, погодження з боку Президента України щодо 

призначення та звільнення першого заступника та заступника Міністра 

закордонних справ України є результатом узгодження його позиції із 

суб’єктом публічної адміністрації в особі Кабінету Міністрів України в 

процесі здійснення кадрових процедур. Такий елемент за підходом, 

закладеним в Указі «Про деякі питання керівництва зовнішньополітичною 

діяльністю держави», є конститутивним елементом набуття та припинення 

вказаними державними службовцями дипломатичної служби свого 

адміністративно-правового статусу. Таке формулювання правової норми не 

узгоджується з приписами закону та суперечить ч. 2 ст. 19; ч. 3 ст. 106; ч. 2 

ст. 120 Конституції України [105]. 

Стосовно керівників структурних підрозділів Міністерства закордонних 

справ України зауважимо, що законодавчий та підзаконний рівні правового 

регулювання не є узгодженими між собою. Так, і після викладення ст. 13 
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Закону України «Про дипломатичну службу» у новій редакції [24] її вимоги 

не були конкретизовані та деталізовані  щодо порядку призначення та 

звільнення з посади цих державних службовців. У Положеннях про 

Міністерство закордонних справ України, затверджених Указом Президента 

України та постановою Кабінету Міністрів України, йдеться про здійснення 

кадрових процедур Міністром закордонних справ України [26; 27] 

(відповідно до підп. 10 п. 10 і підп. 12 п. 11). Залишається чинним також п. 1 

Указу Президента України «Про деякі питання керівництва 

зовнішньополітичною діяльністю держави», де йдеться знову ж таки про 

погодження цих кандидатур із Президентом України [223]. У цьому сенсі 

слушною виглядає Окрема думка І.П. Домбровського стосовно Рішення 

Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 

53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) Указу Президента України «Про деякі питання 

керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави», де було висловлено 

позицію про нерозмежування сутності та призначення таких структурних 

підрозділів [261]. По суті, погодження з Президентом України кандидатур 

працівників структурних підрозділів дипломатичної служби, опосередковано 

задіяних у реалізації зовнішньополітичної функції, є проявом публічного 

управління та призводить до змішування повноважень Міністра закордонних 

справ України та Президента України. Останній з названих суб’єктів 

напряму втручається в діяльність Міністерства закордонних справ як 

суб’єкта публічної адміністрації, що зумовлює неможливість вказаних 

державних службовців дипломатичної служби належним чином здійснювати 

свої повноваження в межах адміністративно-правових відносин. 

Аналогічна ситуація має місце щодо генерального консула, радника-

посланника, радника дипломатичного представництва України в іноземній 

державі, при міжнародній організації. У ч. 6 ст. 6 Закону України «Про 

дипломатичну службу» встановлено, що особливості адміністративно-

правового статусу цих суб’єктів регламентуються як на рівні цього Закону, 
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так і в Положенні про дипломатичне представництво України в іншій 

державі [24]. Одразу потрібно уточнити, що ні в Законі, ні в Положенні не 

передбачено повноважень Президента України стосовно здійснення 

відповідних кадрових процедур, але п. 1 Указу Президента України «Про 

деякі питання керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави» 

доповнює порядок погодження цих кандидатур із Президентом України 

[223]. Разом з тим, на основі приписів ст. 6 Закону України «Про 

дипломатичну службу» в абз. 5 п. 4 Положення про дипломатичне 

представництво України за кордоном йдеться про призначення вказаних осіб 

лише наказом Міністра закордонних справ України [29]. 

З приводу наведених колізійних норм інституціонального плану щодо 

набуття статусу державного службовця дипломатичної служби, який в 

подальшому реалізовуватиме свої повноваження в адміністративно-правових 

відносинах, вбачається необхідним зважати на конституційно-правовий та 

законодавчий регуляторні рівні, де розкрито обов’язковий характер указів 

Президента України для суб’єктів публічної адміністрації. Відповідно, 

правова норма щодо погодження з ним кадрових процедур у сфері 

дипломатичної служби прямо вказує на обов’язковість такої процедури. 

Натомість Конституційний Суд України в абз. 4 підп. 3.3 п. 3 Рішенням у 

справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента 

України «Про деякі питання керівництва зовнішньополітичною діяльністю 

держави» наполягає на факультативності такого попереднього погодження 

кандидатур на посади працівників дипломатичної служби [237].  

Ми вважаємо, що в будь-якому випадку правові норми Указу 

Президента України в оновленому правовому полі України в частині 

проходження державної служби не повинні суперечити Конституції та 

закону. Відтак, описана конфліктна ситуація взаємодії Президента України, 

Кабінету Міністрів України та Міністерства закордонних справ України у 

сфері зовнішніх зносин має конфліктне забарвлення та потребує відновлення 
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легітимності та повноти повноважень Міністра закордонних справ України. 

При цьому потрібно брати до уваги обов’язковий характер Указу Президента 

України, який в аспекті оновлення кадрових процедур потребує серйозного 

доопрацювання. 

Таким чином, державні службовці дипломатичної служби як учасники 

адміністративно-правових відносин повинні мати належні інституціональні 

характеристики, коли для ефективного здійснення кадрової політики 

ключовим орієнтиром можуть стати профілі професійних компетентностей 

працівників дипломатичної служби. Це дозволить встановити дієвий зв’язок 

між органами дипломатичної служби як суб’єктами публічної адміністрації 

та іншими суб’єктами публічного та приватного права як учасниками 

адміністративно-правових відносин із ними. Звідси можна буде 

спрогнозувати тенденції здійснення публічного управління у сфері зовнішніх 

зв’язків, обрати оптимальні інструменти діяльності публічної адміністрації, у 

тому числі державного службовця дипломатичної служби. 

 

2.3. Інструменти діяльності державного службовця дипломатичної 

служби України 

 

Динаміка повноважень працівників дипломатичної служби заснована 

на інструментальному вимірі реалізації їхніх функцій. Відповідна складова 

механізму адміністративно-правового забезпечення діяльності державних 

службовців дипломатичної служби стосується як загальнотеоретичних 

конструкцій засадничої спрямованості щодо інструментів діяльності 

публічної адміністрації, так і практики застосування конкретних 

інструментів діяльності працівників дипломатичної служби. Це дозволяє 

регламентувати суспільні відносини у сфері зовнішніх зв’язків із 

урахуванням завдань, що стоять перед органами дипломатичної служби, 

задля належного й ефективного здійснення публічного управління в цій 

сфері.  
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Зокрема, інструментальний вимір діяльності працівників 

дипломатичної служби пов’язаний з аксіолого-прагматичними категоріями, 

які спрямовують динаміку виконання повноважень співробітниками 

суб’єктів публічної адміністрації, задіяних у процесах публічного управління 

зовнішньополітичною сферою. У цьому плані, як влучно стверджує 

І.В. Патерило, йдеться про ціннісний вимір права, втілений в різнорівневих 

правових феноменах на підставі потреб юридичної практики, економічних, 

політичних чи соціальних завдань [267]. Із позицій логіки державні 

службовці дипломатичної служби використовують інструменти діяльності 

публічної адміністрації задля досягнення конкретної мети, а не суто згідно з 

правовими цінностями або цінностями, закладеними в праві [268, с. 469-506]. 

Відповідно, інструменти діяльності публічної адміністрації, у тому числі 

державних службовців дипломатичної служби потрібні для регламентації 

поведінки працівників дипломатичної служби при здійсненні публічного 

управління.  

Звідси в ракурсі здійснення адміністративно-правового забезпечення 

реалізації зовнішньополітичної функції ми повністю підтримуємо 

С.С. Алексєєва в тому, що динаміка діяльності вказаних державних 

службовців базується на юридичному інструментарії, що поглинає набір усіх 

потенційно можливих правових інструментів [121, с. 12]. Фактично ми 

дотримуємося позиції, що інструменти діяльності державних службовців 

дипломатичної служби охоплюють весь спектр інструментів правового 

впливу у сфері дипломатичної служби, які мають «чисту» інструментальну 

природу (йдеться про інструменти діяльності публічної адміністрації), 

зокрема, орієнтуючись на прагматичні завдання (маються на увазі 

інструменти діяльності державних службовців дипломатичної служби, які 

складають основу механізму адміністративно-правового забезпечення 

діяльності державних службовців дипломатичної служби). 

З урахуванням викладених положень про динаміку функціонування 

працівників дипломатичної служби можна погодитися з тими дослідниками, 
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які розрізняють у природі правового інструментарію регуляторну площину та 

процедурний вимір. Так, І.М. Шопіна вважає цю юридичну категорію, з 

одного боку, частиною правового впливу держави на суспільні відносини з 

використанням особливих інструментів задля впорядкування, закріплення, 

охорони та розвитку суспільних відносин, а з іншого – нормативно-

організаційним впливом на суспільні відносини, що здійснюється за рахунок 

усіх правових явищ, у тому числі специфічних інструментів [269, с. 1055-

1061]. Отже, процедурний вимір більшою мірою тяжіє до інструментів 

діяльності публічної адміністрації в особі органів дипломатичної служби та 

заснований на організаційних інструментах, задіяних, зокрема, у процесі 

здійснення публічного управління у сфері зовнішніх зв’язків, а регулятивна 

площина кореспондує із засадничо-впорядковуючими інструментами 

діяльності державних службовців дипломатичної служби, зорієнтованими на 

практичне втілення повноважень цих суб’єктів. 

Концентруючи свою увагу на описаних юридичних категоріях, 

зауважимо, що інструменти діяльності публічної адміністрації, у тому числі 

державних службовців дипломатичної служби виступають як правові 

конструкти інструментальної природи. Відтак, можна підтримати ту частину 

науковців, які зводять описаний інструментарій до правових конструкцій, що 

демонструють і повинні репрезентувати всі юридичні грані правового явища 

[270, с. 79-86]. Відтак весь інструментарій діяльності працівників 

дипломатичної служби поглинає інструменти діяльності публічної 

адміністрації у сфері зовнішніх зв’язків. Тому в межах відповідного 

механізму адміністративно-правового забезпечення вони, спираючись на 

статику адміністративно-правового статусу державних службовців 

дипломатичної служби, гарантують реальне практичне впровадження 

динаміки виконання їхніх функцій та повноважень.  

Таким чином, у межах інструментів діяльності публічної адміністрації 

ми маємо справу з регуляторно-інструментальним проявом такої динаміки, а 

при характеристиці адміністративно-правових інструментів діяльності 
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працівників дипломатичної служби – із прагматичними орієнтирами цих 

суб’єктів публічної адміністрації при задоволенні національних інтересів 

України та відповідних суб’єктів приватного права, які є споживачами 

адміністративних послуг. Принагідно потрібно зважати на те, що жорсткий 

імперативний та дискреційний інструментарій діяльності державних 

службовців дипломатичної служби дозволяє врахувати міжнародні 

стандарти, передову світову практику адміністративно-правового 

забезпечення їхньої діяльності, інтегрувавшись в транскордонний простір 

функціонування дипломатії. 

Наближаючись до більш детальної характеристики інструментів 

діяльності публічної адміністрації в галузі зовнішніх зв’язків, потрібно 

уточнити, що ці інструменти встановлюють межі поведінки державних 

службовців дипломатичної служби та забезпечують свободу здійснення 

зовнішніх відносин із урахуванням національних інтересів України. Суб’єкти  

приватного права на підставі історичних, соціокультурних і політико-

економічних передумов реалізації публічного управління в 

зовнішньополітичній сфері використовують «активні» засоби впливу на 

публічну адміністрацію в особі органів дипломатичної служби. Істотну роль 

при цьому відіграють регуляторні характеристики інструментів діяльності 

публічної адміністрації, що проявляються в інституціональному та 

функціональному плані за результатами здійснюваного впливу. 

Так, у теорії адміністративного права до відповідних інструментів 

діяльності працівників дипломатичної служби відносяться нормативні акти 

[192, с. 9-10], адміністративні акти [187, с. 559-564; 192, с. 9-10], акти-плани 

[187, с. 559-564], акти-дії [187, с. 559-564], адміністративні договори 

[187, с. 559-564; 192, с. 9-10]. Власне державні службовці дипломатичної 

служби можуть здійснювати публічне управління через весь спектр 

організаційно-планувальних, технічно-інформатизаційних, інформаційних 

та ін. інструментів. Водночас одразу необхідно зазначити, що ми не схильні 

всі з наведених елементів вважати інструментами діяльності публічної 
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адміністрації. Так, у галузі зовнішньополітичних відносин практично не 

використовуються адміністративні договори, оскільки реалізація завдань і 

функцій дипломатичної служби вимагає в переважній більшості прямої 

участі працівників дипломатичної служби. Отже, у якості проміжного 

висновку можна констатувати, що до інструментів діяльності публічної 

адміністрації у сфері зовнішніх зв’язків можна віднести нормативні акти й 

адміністративні акти, у тому числі акти-плани й акти-дії.  

Розпочинаючи характеристику нормативних актів як інструментів 

діяльності публічної адміністрації у сфері дипломатичної служби, необхідно 

висвітлити значення цього терміну. У доктринальному та легальному вимірі, 

вказане поняття розглядається як офіційний письмовий документ 

[271; 272, с. 20], вид юридичного акта [192, с. 253], тобто юридичний акт 

суб’єктів публічної адміністрації [187, с. 379], який видано (приймається) 

уповноваженим органом [192, с. 253; 272, с. 20]; встановлює, змінює чи 

скасовує норми права [187, с. 379; 271; 273, с. 20], містить у собі норму 

(норми) адміністративного права [192, с. 253]; носить загальний чи 

локальний характер [271]; застосовується неодноразово [271]. Із усіма 

наведеними підходами ми не можемо повною мірою погодитися, оскільки 

нормативні акти вже у своїй назві відображають те, що вони є офіційними за 

своєю природою. Той факт, що в нормативних актах втілено правові норми, 

засвідчує неодноразовий характер застосування таких юридичних актів. 

Аналогічно присутність норм адміністративного права вже є достатньою 

підставою для ідентифікації нормативних актів, а тому можна не 

деталізувати можливі випадки застосування норми права. До того ж, із 

урахуванням новітніх тенденцій інформатизації не є доцільним робити 

акцент на власне письмовій формі таких інструментів. Таким чином, під 

нормативними актами як інструментами діяльності публічної адміністрації, 

представленої органами дипломатичної служби, можна вважати юридичний 

акт суб’єктів публічної адміністрації, який має загальний чи локальний 

характер і містить адміністративно-правові норми щодо порядку взаємодії 
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органів дипломатичної служби як публічної адміністрації між собою та з 

представниками громадянського суспільства в частині здійснення 

зовнішньополітичної функції держави. 

На підставі наведеної дефініції можна виокремити такі нормативні акти 

як інструменти діяльності публічної адміністрації у сфері зовнішніх 

відносин: резолюції та консульські інструкції міжнародних організацій 

[71; 273; 274]; укази Президента [29; 224; 227; 228; 230; 231]; постанови 

Кабінету Міністрів України [220; 275-277; 278; 279]; накази міністерств 

[233; 234; 280; 281]. Вказані нормативні акти регламентують суб’єктний 

вимір функціонування державних службовців дипломатичної служби, 

кадрові процедури та порядок здійснення публічного управління у сфері 

зовнішньої політики. Стосовно наведених нормативних актів зауважимо, що 

зі стандартами міжнародного права не узгоджено національні реалії 

проходження державної служби в органах дипломатичної служби як 

суб’єктах публічної адміністрації, порядок здійснення кадрових процедур у 

цій сфері. Наприклад, йдеться про інституціональні характеристики органів 

дипломатичної служби, кадрові процедури, здійснення публічного 

управління при оформленні віз, порядок притягнення до юридичної 

відповідальності за правопорушення у сфері зовнішніх зв’язків. Однією з 

причин наведених неузгодженостей є недосконалість таких нормативних 

актів за формальним підходом, тобто недостатньо високий рівень юридичної 

техніки. Відповідно, нормативні акти як інструменти діяльності публічної 

адміністрації в частині діяльності державних службовців дипломатичної 

служби повинні в статиці та динаміці корелювати із завданнями, 

повноваженнями та функціями цих суб’єктів, відповідати принципу правової 

визначеності, а також мати публічну, адресну та недискримінаційну 

спрямованість. 

Не менш важливими для встановлення порядку діяльності державних 

службовців дипломатичної служби є адміністративні акти. Як правило, вчені-

адміністративісти сприймають цю юридичну категорію через призму 
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волевиявлення адміністративного органу [282, с. 33] або ж розпорядження 

(рішення) суб’єкта публічної адміністрації [192, с. 263] стосовно розв’язання 

адміністративної справи [282, с. 33], зорієнтоване на регламентацію окремого 

(конкретного) випадку у сфері публічного адміністрування [192, с. 263], що 

зумовлює юридичні наслідки [192, с. 263], тобто виникнення, зміну чи 

припинення прав та обов’язків конкретних фізичних або юридичних осіб 

[282, с. 33]. У Європі легальний вимір розуміння адміністративного акту 

пов’язаний з його тлумаченням як усіх актів адміністрації (за підходами 

французького адміністративного права); прояву діяльності уповноваженого 

органу, пов’язаного з вирішенням індивідуальних спорів у публічній сфері 

(на підставі німецького досвіду) [283, с. 395-400]; заходу та прийнятого 

рішення [284].  

На нашу думку, у дефініції адміністративного акту необхідно вказувати 

на індивідуалізовану, одноразову та зовнішньо орієнтовану спрямованість 

цього інструменту діяльності публічної адміністрації. Відповідно, у дефініції 

повинно йтися про видання таких юридичних актів органом публічної 

адміністрації, виникнення, зміну та припинення прав та обов’язків за якими 

настають конкретні наслідки для конкретних фізичних або юридичних осіб. 

Запропонована теза відповідає практиці Конституційного Суду України  

[285; 286]. Таким чином, під адміністративним актом у сфері функціонування 

працівників дипломатичної служби потрібно розуміти виданий суб’єктами 

публічної адміністрації юридичний акт, що встановлює юридичні наслідки 

для визначених фізичних або юридичних осіб.  

У якості прикладів застосування в практиці діяльності державних 

службовців дипломатичної служби за критерієм отримуваного результату 

можна згадати такі інструменти діяльності публічної адміністрації: 

підтверджуючі (правоуповноважуючі адміністративні акти в галузі кадрової 

політики) [287]; сприяючі (правоуповноважуючі та зобов’язуючі 

адміністративні акти в галузі публічного управління зовнішньополітичною 

діяльністю) [288; 289]; обтяжуючі (забороняючі адміністративні акти, які, 
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зокрема, стосуються відмов у частині кадрових процедур [290; 291], візового 

режиму [292; 293]). Водночас потрібно уточнити той момент, що не завжди 

легітимними вважаються підтверджуючі адміністративні акти як такі, що 

видані безпідставно [294; 295]. Аналогічно, як показує судова практика, у 

результаті виходу за межі компетенції чи зловживання повноваженнями, 

порушень правил внутрішнього трудового розпорядку, етики поведінки 

державних службовців скасовуються правоуповноважуючі адміністративні 

акти в галузі кадрової політики, незважаючи на буквальний зміст положень 

нормативних актів як інструментів діяльності публічної адміністрації 

[296; 297; 298]. У разі ж відсутності таких обставин обтяжуючі 

адміністративні акти втрачають свою чинність [299]. 

Запропоновані приклади адміністративних актів у сфері 

функціонування працівників дипломатичної служби наочно демонструють 

те, що відповідні інструменти діяльності публічної адміністрації мають 

владну, публічно-управлінську природу та задля виконання функцій 

держави, зокрема, у галузі зовнішньої політики приймаються на підставі та в 

межах, встановлених законодавчими актами, що регламентують сферу 

зовнішніх зв’язків. Це дозволяє реалізувати на практиці завдання діяльності 

державних службовців дипломатичної служби, де кінцевим результатом 

постає встановлення одностороннього порядку здійснення ними своїх 

функцій щодо окремих фізичних чи юридичних осіб при здійсненні 

публічного управління. 

Принагідно для належної реалізації нормативних та адміністративних 

актів у сфері зовнішніх зв’язків потрібне також планування. Юридичним 

інструментарієм при цьому виступають акти-плани. Як правило, цю 

юридичну категорію в доктрині розуміють в інструментальному, 

регуляторному та формальному вимірах, тобто як різновид управлінського 

рішення, нормативні акти, правозастосовчі (індивідуальні) акти, особлива 

частина права, що існує окрім норм права [300, с. 78-94; 301, с. 109-112] або 

письмові документи [302, с. 52-58]. Ми схильні вважати, що акти-плани не 



152 

 

можуть підміняти собою нормативні та адміністративні акти, оскільки це 

різні за своєю природою інструменти діяльності публічної адміністрації. 

Тлумачення же актів-планів через категорію письмового документа 

позбавлене прагматики, оскільки не розкриває специфіки вказаної юридичної 

категорії. До речі, концентруючи увагу на особливостях актів-планів, можна 

згадати їхній системний характер; прийняття уповноваженим органом; 

зазначення мети та завдань, обсягу, методів і засобів їх реалізації; 

послідовність застосування [302, с. 52-58]. Фактично основа актів-планів в 

частині діяльності державних службовців дипломатичної служби полягає в 

тому, що вони як індивідуалізовані та телеологічно спрямовані інструменти 

діяльності публічної адміністрації дозволяють спланувати порядок 

виконання функцій державними службовцями дипломатичної служби. 

Маючи свої витоки в німецькому адміністративному праві [303; 304], ці 

інструменти діяльності публічної адміністрації відзначаються 

організаційними результатами застосування [303, с. 420-421], але щодо 

діяльності державних службовців дипломатичної служби мають і нормативну 

природу [232]. Увесь спектр таких актів-планів містить індивідуальні правові 

приписи в системі юридичних фактів, що визначають стратегічні та тактичні 

прояви виконання функцій державними службовцями дипломатичної 

служби. До того ж, джерела права, у яких запроваджено відповідний 

інструмент діяльності публічної адміністрації, містять нормативні та 

правозастосовчі регулятори поведінки, на основі яких виконуються плани 

шляхом здійснення публічного управління у сфері зовнішніх зв’язків.  

Допоміжну роль для реалізації всіх перерахованих інструментів 

діяльності публічної адміністрації, де співробітниками є державні службовці 

дипломатичної служби, відіграють акти-дії. Під цим поняттям науковці в 

галузі адміністративного права однозначно розуміють офіційне рішення 

компетентного суб’єкта публічної адміністрації, яке реалізується на основі та 

відповідно до норм публічного, адміністративного права у формі 

інтелектуально-вольових і фізичних (вербальних) дій, втілює публічно-
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владне веління з конкретної юридичної ситуації, спрямоване на 

регламентацію суспільних відносин шляхом встановлення, зміни або 

припинення суб’єктивних прав та обов’язків їхніх учасників [187, с. 325-326; 

305, с. 13; 306, с. 38-44]. При цьому важливо уточнити, що Р.В. Миронюк 

слушно вказує на допоміжний характер таких актів, оскільки вони не 

надають завершене рішення у справі, а суто гарантують правозастосування 

[187, с. 328]. По суті, акти-дії в діяльності державних службовців 

дипломатичної служби виступають допоміжним юридичним актом, що 

впроваджується на підставі норм публічного, зокрема адміністративного 

права через публічно-владне діяння працівників дипломатичної служби, 

відображене в правових нормах. 

У сфері зовнішніх зв’язків акти-дії насамперед стосуються створення 

умов для правової регламентації діяльності державних службовців 

дипломатичної служби [307-313], забезпечення використання ними при 

виконанні своїх повноважень публічного майна [314-319] і бюджетних 

коштів [320-323]. Як правило, утилітарне призначення актів-дій при 

функціонуванні працівників дипломатичної служби проявляється в 

практичному впровадженні організаційно-технічних та інформативних 

інструментів діяльності публічної адміністрації, які повинні чітко 

встановлюватися й у нормативних актах. Цей інструмент зорієнтований на 

всі можливі прояви активної поведінки, що реалізуються відповідно до 

адміністративних актів. Ключовою юридичною категорією, на якій повинні 

засновуватися ці інструменти діяльності публічної адміністрації, є бажаний 

фактичний результат, що кореспондує із завданнями державних службовців 

дипломатичної служби. 

Натомість основою для ефективної реалізації всіх перерахованих вище 

інструментів діяльності публічної адміністрації у сфері зовнішніх зв’язків є 

інструменти діяльності державних службовців дипломатичної служби, які за 

своєю сферою дії охоплюють превентивний, виховний та примусово-

каральний елементи. Зупиняючись на сутнісній характеристиці вказаних 
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інструментів, потрібно вказати, що зазвичай науковці розглядають цю 

юридичну категорію в онтологічному або синтетичному ракурсі. За 

онтологічно орієнтованими підходами інструментами діяльності публічної 

адміністрації вважають правові явища, відображені в інструментах 

(постановах) і діях (технологіях) [324, c. 190]. З іншого боку, підхід 

синтетичного плану керується «компромісним» характером дефініції 

інструментів як таких, що створюють загальні, забезпечені державою та 

суспільством можливості посилення позитивних регуляторних чинників і 

усунення негативних чинників при регламентації суспільних відносин 

[325, c. 9].  

На наше переконання, фундаментом для визначення інструментів 

діяльності державних службовців дипломатичної служби повинен виступати 

онтологічно орієнтований підхід, але в синтетичному плані потрібно 

спиратися ще й на прагматичний аспект регуляторних чинників такого 

юридичного інструментарію. Враховуючи викладене вище, такими 

інструментами є процедури (заходи) щодо формування належних 

регуляторних чинників при регламентації суспільних відносин у сфері 

зовнішніх зв’язків. Таке тлумачення дозволить врахувати інструментальний 

вимір повноважень публічної адміністрації та встановити технологічні 

характеристики виконання повноважень працівників дипломатичної 

служби. Інструменти діяльності працівників дипломатичної служби вказують 

на той юридичний інструментарій, який дозволяє досягати ними поставлених 

завдань, виконуючи свої повноваження в спосіб, який відповідає правовим 

принципами та міжнародним стандартам поведінки дипломатії.  

 

Висновки до розділу 2 

Розкрито сутність категорії «нормативно-правове забезпечення» в 

«чистому» регуляторному, процедурному й аксіологічному аспектах у 

частині змісту та природи адміністративно-правового забезпечення 

діяльності державного службовця дипломатичної служби України. 
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Зроблено акцент на публічно-правовій природі правових регуляторів 

відносин у сфері зовнішніх зв’язків через соціально-регуляторний, 

формалізаційний та інституціональний підходи стосовно розуміння змісту 

джерел права публічної служби. Конкретизовано наднаціональний вимір 

реалізації повноважень державних службовців дипломатичної служби. 

Проілюстровано функціональний вимір діяльності працівників 

дипломатичної служби як органів публічної адміністрації через суб’єктний 

вимір і структуру адміністративно-правових відносин, учасниками яких є 

державні службовці дипломатичної служби, за критерієм груп суб’єктів 

публічної адміністрації, у яких можуть виконувати свої функції працівники 

дипломатичної служби як державні службовці.  

З урахуванням колізійних норм інституціонального плану щодо 

набуття статусу державного службовця дипломатичної служби 

запропоновано застосовувати профілі професійних компетентностей для 

державних службовців дипломатичної служби з метою ефективної 

реалізації динамічного виміру діяльності державних службовців 

дипломатичної служби в інструментах діяльності публічної адміністрації в 

галузі зовнішніх зв’язків: нормативних актах; адміністративних актах; актах-

планах; актах-діях. Доведено, що основою для ефективної реалізації всіх 

перерахованих вище інструментів діяльності публічної адміністрації у сфері 

зовнішніх зв’язків є інструменти діяльності державних службовців 

дипломатичної служби. 

Основні результати дослідження викладені в даному розділі відображено 

у списку використаних джерел за номерами 151- 350. 
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РОЗДІЛ 3 

КОМПАРАТИВІСТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 

ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Іплементація міжнародних стандартів і закордонного досвіду 

для вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності 

державного службовця дипломатичної служби України  

 

На міжнародному рівні стандарти діяльності державних службовців 

дипломатичної служби пов’язані з формуванням уніфікованих підходів щодо 

розуміння правового статусу працівників дипломатичної служби та 

забезпеченням правової охорони та захисту при реалізації зовнішньої 

політики. При цьому важливим аспектом міжнародних стандартів 

дипломатичної служби є створення усталених регуляторних рамок у частині 

дипломатичних юрисдикційних імунітетів, встановлення засадничих 

характеристик функціонування органів дипломатичної служби, здійснення 

кадрових процедур, а також реалізації інструментів діяльності публічної 

адміністрації, адміністративно-правових засобів впливу на діяльність 

державних службовців дипломатичної служби. 

Так, стосовно дипломатичних імунітетів у ст.ст. 29, 31, 42 Віденської 

конвенції про дипломатичні зносини йдеться про особисті та юрисдикційні 

дипломатичні імунітети [71]. Зокрема, на підставі ч. 1 ст. 31 Віденської 

конвенції про дипломатичні зносини державні службовці мають імунітет від 

адміністративної юрисдикції, за виключенням чітко встановлених обставин, 

таких як позови стосовно публічного майна, пов’язаного з діяльністю у сфері 

зовнішніх зв’язків; позовів щодо спадкування в транскордонному секторі; 

позовів щодо професійної та господарської діяльності працівників 

дипломатичної служби [71]. У контексті адміністративно-правового статусу 

державних службовців дипломатичної служби така конкретизація дозволяє 
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належним чином забезпечити завдання, поставлені перед органами 

дипломатичної служби як учасниками міждержавних відносин.  

До того ж, акредитуюча держава, як правило, виключно в разі 

виняткових обставин може відмовитися від юрисдикційних дипломатичних 

імунітетів, застосовуючи дипломатичні ноти у формі офіційного документа. 

Як пояснює М.В. Буроменський, зважаючи на дипломатичні імунітети, суди 

відмовляють у позовах громадянам приймаючої держави проти іноземного 

дипломатичного представництва і його персоналу за виключенням, коли має 

місце відмова від імунітету за вказаними особами або коли такі діяння 

здійснюються працівниками дипломатичної служби як приватними особами 

[351]. Це досягається за допомогою широкого спектру дипломатичних 

засобів для врегулювання конфліктів у галузі зовнішніх відносин, до яких 

входять персональні засоби (оголошення особи небажаною або persona non 

grata, зменшення кількості дипломатичного персоналу), функціональні 

засоби (консенсуальний шлях на основі добрих послуг за дипломатичним 

протоколом, дипломатичне втручання), каузальні засоби (відмова в агремані 

для наступного глави дипломатичного представництва до розв’язання 

конфлікту, розірвання дипломатичних відносин).  

Звідси можна констатувати, що існує зв’язок між уявленнями про 

імунітет держави та необхідністю охорони дипломатичних і консульських 

представництв у звичаях і на конвенційному рівні дипломатичного та 

консульського права. Підтвердженням наведеної тези є справи, які 

розглядалися європейськими судами, щодо дипломатичних рахунків, коли 

основним обґрунтуванням непоширення юрисдикції приймаючої держави 

було забезпечення можливості органів дипломатичної служби виконувати 

свої функції; майна дипломатичних і консульських установ у межах 

виконавчого провадження, коли на будівлі дипломатичних і консульських 

представництв поширювався відповідний імунітет. На підставі подібних до 

наведених прикладів сформувалася доволі усталена практика європейських 

судів щодо неможливості набуття прав на публічне майно органів 
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дипломатичної служби в межах виконавчого провадження [352]. За цим 

критерієм європейські суди визначають підстави та шляхи тлумачення, 

обмеження та відмови в праві на імунітет. Як правило, така тенденція є 

характерною для італійських [353] і швейцарських судів [354; 355], які 

посилаються на положення наднаціонального права, яке регламентує 

правовий статус, дипломатичні імунітети працівників дипломатичної служби 

та забезпечення охорони, непоширення юрисдикції на публічне майно в 

межах відповідних органів з метою ефективного виконання функцій 

дипломатичної служби. 

Принагідно потрібно виходити з того, що органи дипломатичної 

служби в Європейському Союзі мають чітко виражене транскордонне 

забарвлення, регламентоване на рівні наднаціонального права, зокрема 

Європейська служба зовнішньополітичної діяльності (далі – ЄСЗД), а 

національні органи повинні діяти відповідно до приписів міжнародного 

права. У цьому контексті всі ці суб’єкти одночасно виступають органами 

публічної адміністрації, оскільки здійснюють публічне управління 

зовнішньополітичною сферою. По суті, можна стверджувати про сектор 

наднаціонального публічного права та публічного права окремих країн-

членів Європейського Союзу, зокрема дипломатичного права та права про 

публічну службу, де свої повноваження можуть виконувати й працівники 

дипломатичної служби. У нормативних актах щодо міжнародних стандартів 

діяльності державних службовців дипломатичної служби в публічному 

секторі панівним є підхід, на підставі якого відповідні органи публічної 

влади (структури публічного права), діяльність яких регламентується в 

нормах публічного права, визнаються складовим елементом публічного 

сектору як інституції [356; 357; 358, с. 28]. Ключовою категорією при цьому 

постає власне публічний сектор як простір для реалізації публічних функцій 

державних службовців дипломатичної служби щодо публічного управління 

зовнішньополітичною сферою. 
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Відповідно, за підходами міжнародного права державні службовці 

дипломатичної служби постають працівниками суб’єктів публічної 

адміністрації в широкому розумінні [358, с. 29-30]. Підтвердженням цьому є 

практика Європейського суду справедливості. Зокрема, йдеться про позицію 

вказаного органу судової влади, викладену в рішеннях у справах «A. Foster 

and others v. British Gas pic.» [359] «С. Broekmeulen v. Huisarts Registratie 

Commissie» [360], «Gebroeders Beentjes BV contre État des Pays-Bas» [361] 

та ін. По суті, органи дипломатичної служби за своєю природою постають 

формально наділеними публічними повноваженнями суб’єктами, система, 

завдання та функції яких встановлюються в законі. Динаміка їхньої 

компетенції повинна кореспондувати з процесом забезпечення діяльності 

конкретної країни, а встановлюватися може як національними, так і 

наднаціональними органами влади, у тому числі главами держав. Тим не 

менше, окремого застереження потребує згадка про неможливість і 

недоцільність широкого застосування механізму делегування повноважень 

при реалізації зовнішньополітичної функції, зважаючи на змістовну складову 

публічного інтересу у сфері зовнішніх зв’язків, національних інтересів 

держави та приватних інтересів громадян. 

Враховуючи викладене, потрібно усвідомлювати, що адміністративно-

правовий статус державних службовців дипломатичної служби в 

наднаціональному праві Європейського Союзу регламентується з 

урахуванням публічного та приватного інтересів. Із цього приводу в практиці 

Європейського суду з прав людини чітко встановлено, що баланс між 

вказаними конкуруючими інтересами повинен бути справедливим [362-365] 

(справи «Кіган проти Ірландії», «Ріес проти Сполученого Королівства», 

«Соренсен і Расмуссен проти Данії», «Хаттон та інші проти Сполученого 

Королівства»), але пріоритети можуть варіювати за критерієм забезпечення 

захисту особи [366] (справа «Бусуйок проти Молдови»). Фактично органи 

дипломатичної служби як суб’єкти публічної адміністрації повинні 

беззастережно застосовувати цей постулат під час виконання своїх 
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повноважень у зовнішньополітичній сфері. Наведена теза означає, що 

міжнародні стандарти діяльності державних службовців дипломатичної 

служби зорієнтовані на регламентацію порядку виконання ними власних 

офіційних функцій в якості співробітників суб’єктів публічної адміністрації, 

завдання яких у галузі зовнішньої політики зумовлені необхідністю 

досягнення справедливого балансу між конкуруючими публічним і 

приватним інтересами. 

Додаткової уваги потребує той факт, що міжнародні стандарти 

стосовно набуття адміністративно-правового статусу державного службовця 

дипломатичної служби передбачають необхідність врахування відповідних 

юридичних фактів або складів. Так, у ст. 13 Віденської конвенції про 

дипломатичні зносини встановлено, що до таких умов належать: момент 

вручення вірчих грамот або момент повідомлення про прибуття та подання 

завіреної копії вірчих грамот Міністерству закордонних справ країни 

перебування чи іншому міністерству, стосовно якого є домовленість [71]. 

Наведений перелік є альтернативним, що дозволяє або зробити прив’язку 

інституціональних аспектів діяльності державних службовців дипломатичної 

служби до конкретного юридичного факту (вручення вірчих грамот), або 

виходити з необхідності врахування відповідних юридичних складів. 

Водночас потрібно наголосити, що на підставі міжнародних стандартів у цій 

сфері юридичний факт вручення вірчих грамот зумовлює реалізацію 

додаткового юридичного факту надсилання особистих нот повідомного 

характеру главам акредитованих у конкретній країні дипломатичних 

представництв, із державами яких його країна має дипломатичні відносини. 

Важливим застереженням при цьому є необхідність не прийняття таких 

рішень ad hoc, а орієнтація на уніфіковану процедуру набуття 

адміністративно-правового статусу державного службовця дипломатичної 

служби. 

Натомість після набуття адміністративно-правового статусу 

державного службовця дипломатичної служби важливо, щоб така особа 
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активно виконувала свої повноваження. Наприклад, із цього приводу підходи 

наднаціонального права Європейського Союзу базуються на концепції 

виконання працівниками органів дипломатичної служби як публічної 

адміністрації власних зобов’язань перед громадянським суспільством. У 

практиці Європейського суду з прав людини під такими зобов’язаннями 

маються на увазі «негативні», такі як  утримання від неправомірного 

втручання в гарантовані Європейською конвенцією права та свободи, а також 

«позитивні», що забезпечують «негативні» зобов’язання за своїм духом, а не 

лише буквою [367; 368] (справи «Маркс проти Бельгії», «Янґ, Джеймс та 

Вебстер проти Сполученого Королівства»). У ракурсі викладеного 

додаткової конкретизації потребує оціночна юридична категорія 

«позитивних» зобов’язань. У європейській доктрині та актах органів судової 

влади висловлюється однозначна позиція, що вказані зобов’язання 

стосуються правореалізації (застосування прийнятних (розумних) і належних 

правових інструментів і заходів), спрямованої на дотримання та захист прав, 

свобод і законних інтересів людини [369, c. 16-32; 370, c. 6-7]. Відтак, при 

імплементації міжнародних стандартів порядок виконання відповідних 

зобов’язань повинен бути зорієнтований на добру волю, належність і 

розумність інструментів діяльності, правових засобів впливу на діяльність 

працівників дипломатичної служби як суб’єктів публічної адміністрації. 

Потрібно зауважити, що в Європі одним із ключових суб’єктів 

реалізації завдань, функцій та повноважень державних службовців 

дипломатичної служби постає ЄСЗД. Цей орган дипломатичної служби було 

створено в 2010 р. як «міністерство закордонних справ» Європейського 

Союзу з допоміжними функціями у сфері зовнішніх зв’язків щодо реалізації 

повноважень Високого Представника Європейського Союзу зі закордонних 

справ і безпекової політики. При цьому ЄСЗД має своєрідний мандат, 

оскільки може застосовувати різні інструменти зовнішнього впливу з метою 

сприяння послідовності й узгодженості у сфері зовнішніх зв’язків [371, c. 45-

68]. На відміну від інших союзних органів дипломатичної служби в 
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Європейському Союзі, ЄСЗД не має чіткої дієздатності. Відповідно до 

ст. 1 (2) Рішення Ради Європи про встановлення організації та 

функціонування Європейської служби зовнішньополітичної діяльності від 

26 липня 2010 р. ЄСЗД наділена юридичними повноваженнями, необхідними 

для виконання поставлених завдань і досягнення встановлених цілей [372]. 

Фактично цей орган дипломатичної служби має чітко окреслену 

правоздатність як якість набувати відповідні права й обов’язки, але при 

цьому не достатньо регламентована процедура реалізації прав і обов’язків 

ЄСЗД у правовідносинах.  

Підтвердженням наведеної позиції щодо розуміння правового статусу 

наднаціональних органів дипломатії Європейського Союзу, зокрема ЄСЗД, є 

судова практика. Так, Європейський суд справедливості за деякими 

категоріями справ встановив, що тільки Європейський Союз має 

правосуб’єктність, а не його інституції [373; 374], а за іншими справами 

визнавав існування правового статусу окремих інституцій Європейського 

Союзу [374; 375], але традиційно визначав ЄСЗД такою, що не має 

правосуб’єктності [376; 377]. У цьому підході можна побачити сенс, 

виходячи з відсутності в ЄСЗД правосуб’єктності міжнародного виміру, 

правоздатності на укладення міжнародних договорів. Тим не менше, цей 

орган дипломатичної служби має права й обов’язки в системі європейського 

права щодо взаємної кооперації з іншими органами та службами. Тобто 

ЄСЗД має обов’язок здійснювати кооперацію з органами Європейського 

Союзу та право на рівнозначну кооперацію з боку останніх. Відтак, оскільки 

не існує жодного суб’єкта, який би мав права й обов’язки, але без можливості 

бути суб’єктом таких прав і обов’язків, то можна констатувати існування 

правосуб’єктності ЄСЗД в наднаціональному праві Європейського Союзу. 

Водночас ЄСЗД потрібно сприймати не лише як орган дипломатичної 

служби, а також як суб’єкт публічної адміністрації. Це пов’язано з тим, що в 

ст. 13 (1) Договору про Європейський Союз чітко визначено всі служби, які 

одночасно є інституціями [378], а ЄСЗД, правовий статус якої згадується в 
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ст.ст. 27 (3), 298 цього Договору [378], може сприйматися в якості 

Європейської адміністрації, зорієнтованої на створення умов для реалізацій 

місій органами Європейського Союзу, що забезпечує виконання повноважень 

Високого Представника Європейського Союзу із закордонних справ і 

безпекової політики, Президента Ради Європи, Європейської комісії та її 

Президента. Усі перераховані інституції наділені правом реалізовувати 

політику, зокрема, у дипломатичній сфері, на що вказують положення ст. 9 

Рішення Ради Європи про встановлення організації та функціонування 

Європейської служби зовнішньополітичної діяльності [372], ст. 291 (2) 

Договору про Європейський Союз [378]. По суті, ЄСЗД є органом публічної 

адміністрації та дипломатичної служби в межах окремих інституцій 

Європейського Союзу з координаційними повноваженнями, який самостійно 

не може здійснювати політичні функції в галузі зовнішніх зв’язків. 

Запропоноване вище тлумачення наднаціонального права Європейського 

Союзу щодо забезпечення функціонування ЄСЗД вказує також на той факт, 

що Високий Представник Європейського Союзу із закордонних справ і 

безпекової політики може призначати та встановлювати правила поведінки 

державних службовців ЄСЗД.  

Тим не менше, ЄСЗД відіграє ключову роль в підготовці 

адміністративно-правових підзаконних актів стосовно співпраці з іншими 

інституціями Європейського Союзу на підставі ст. 9 Рішення Ради Європи 

про встановлення організації та функціонування Європейської служби 

зовнішньополітичної діяльності [372]. До того ж, наднаціональне договірне 

право Європейського Союзу надає можливість працівникам ЄСЗД вступати в 

адміністративно-правові відносини, але в якості підпорядкованих 

Європейській комісії. Найбільш активно вказане положення проявляється в 

частині реалізації з боку ЄСЗД політики Європейського Союзу, у тому числі 

стосовно спільної зовнішньої та безпекової політики, що знаходиться у сфері 

компетенції Високого представника Європейського Союзу, а також щодо 

здійснення інших зовнішньополітичних функцій, здійснюваних 
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Європейською комісією.  

Принагідно більш детальна наукова розвідка в частині функціонування 

державних службовців дипломатичної служби, зокрема працівників ЄСЗД, 

свідчить про те, що відповідний орган відрізняється від усіх інших інституцій 

Європейського Союзу, оскільки є органічно та функціонально незалежним зі 

здійснення публічного управління. При цьому працівники ЄСЗД 

підпорядковуються загальним правилам, встановленим для державних 

службовців у Європі, таким як прозорість автономних органів Європейського 

Союзу. Наприклад, державні службовці ЄСЗД автономно організовують 

процеси ведення документообігу у своїх архівах, гарантують реалізацію 

права особи на інформацію, здійснюють автономне управління ризиками для 

людини, матеріальних активів та інформації, а також спираються на правила 

безпеки, аналогічні тим, які встановлені для Ради Європи та Європейської 

комісії. Окрім цього ЄСЗД зорієнтована на досягнення європейських 

регуляторних цілей при здійсненні кадрових призначень (маються на увазі 

державні службовці, задіяні в санкціонуванні таких кадрових призначень, які 

виступають представниками всього вказаного органу дипломатичної 

служби). Безумовно, потрібно уточнити, що в цьому разі кадрові 

повноваження виконуються ЄСЗД, репрезентованою Високим 

представником Європейського Союзу. По суті, для імплементації на 

національному рівні цікавим може бути той факт, що ЄСЗД відрізняється від 

допоміжних органів і служб, які не є автономними в адміністративному 

порядку. Описана автономія ЄСЗД дозволяє працівникам цього органу 

здійснювати співробітництво з іншими органами Європейського Союзу. Крім 

того, ЄСЗД має право на співпрацю союзних інституцій по відношенню до 

здійснення власного адміністративного бюджету. 

Як пояснює М. Гатті, існування відповідного правового статусу ЄСЗД 

не дає підстав стверджувати, що сфера компетенції цього органу буде 

необмеженою за умови належної реалізації його прав і обов’язків 

[379, с. 671]. Відповідно до принципу спеціалізації, ЄСЗД має обмежену 
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правоздатність, інструментальну за своєю природою щодо забезпечення 

виконання функцій державних службовців цього органу дипломатичної 

служби. Це досягається через істотно обмежену адміністративну 

автономність ЄСЗД, яка може виключно здійснювати публічне управління, 

гарантуючи можливість інших інституцій виконувати свої повноваження з 

втілення політики Європейського Союзу в галузі зовнішніх зв’язків. Отже, 

працівники цього органу мають спеціальний правовий статус, зважаючи на 

«функціональну автономність» вказаної служби sui generis (унікальність 

правової конструкції). До речі, відповідний квазіінституціональний 

наднаціональний орган дипломатичної служби широко використовує 

інструменти делегування повноважень і укладення міжсуб’єктних договорів, 

у тому числі адміністративних. Для України така практика в галузі 

дипломатичної служби не є характерною та на сучасному етапі поки що не 

може бути прийнятною з урахуванням національного виміру виконання 

повноважень державними службовцями дипломатичної служби, стандартів 

здійснення ними публічного управління.  

Натомість усталена в Україні практика поширення адміністративної 

юрисдикції на спори за участю державних службовців дипломатичної 

служби не є настільки ж однозначною в Європейському Союзі. Власне, 

йдеться про ситуацію, коли за результатами діяльності працівників 

дипломатичної служби учасником (стороною) судового провадження 

виступає орган дипломатичної служби. Так, традиційно державні службовці 

органів дипломатичної служби, зокрема ЄСЗД, можуть виступати 

відповідачами в судовому процесі. Водночас на підставі ст. 275 Договору про 

функціонування Європейського Союзу юрисдикція Європейського суду 

справедливості не поширюється на Спільну зовнішню та безпекову політику 

[378]. Тлумачення вказаного Договору вказує на юридичну колізію у сфері 

регламентації діяльності ЄСЗД. Так, регуляторні положення щодо рішень 

ЄСЗД згідно зі ст. 27 (3) Договору про функціонування Європейського 

Союзу віднесено до розділу про Спільну зовнішню та безпекову політику 
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[378]. Разом з тим, ця правова норма визначає повноваження ЄСЗД в частині 

здійснення допоміжних функцій щодо забезпечення діяльності Високого 

представника Європейського Союзу [378], де правові спори стосовно 

діяльності працівників Ради міністрів закордонних справ чи Віце-президента 

Європейської комісії, не пов’язані зі Спільною зовнішньою та безпековою 

політикою за ст. 18 відповідного Договору [378], можуть розглядатися в 

Європейському суді справедливості. Обґрунтування запропонованої тези 

полягає в тому, що інструменти діяльності державних службовців 

дипломатичної служби, які є працівниками ЄСЗД, мають комплексний 

характер і можуть не стосуватися Спільної зовнішньої та безпекової 

політики. 

Як правило, судові спори за участю ЄСЗД як відповідача пов’язані з 

кваліфікацією законності актів, які приймаються державними службовцями 

цього органу дипломатичної служби та здійснюють правовий вплив на третіх 

осіб vis-à-vis відповідно до ст. 270 Договору про функціонування 

Європейського Союзу [378]. Для цього застосовується двоступеневий тест: 

1) встановлення спрямованості правового впливу вказаних актів [380; 381] 

(справи «Portugal v Commission», «Athinaïki Techniki v Commission»); 

2) визначення приналежності таких актів до сфери діяльності органів 

дипломатичної служби [382] (справа «Parliament v Council»). Фактично 

повинен бути встановлений загальнообов’язковий характер зазначених актів, 

наприклад, щодо надання доступу до інформації, якою володіють чи 

розпорядниками якої є державні службовці ЄСЗД, встановлення режимів 

інформації з обмеженим доступом (як правило, службової інформації), із 

здійснення кадрових процедур у частині прав та обов’язків таких працівників 

дипломатичної служби. 

Окремої уваги також потребує процедура судового перегляду 

міжінституційних угод, укладених ЄСЗД. У цьому разі найбільша проблема в 

застосуванні двоступеневого тесту полягає в доказуванні того, що такі акти 

можуть справляти правовий вплив. Власне, для встановлення 
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адміністративної юрисдикції таких спорів необхідно пересвідчитися в 

існуванні повноважень, зокрема, на здійснення функцій публічного 

управління працівниками відповідних органів дипломатичної служби. Про це 

йдеться в ст. 3 (3) Рішення Ради Європи про встановлення організації та 

функціонування Європейської служби зовнішньополітичної діяльності, де 

вказано підстави та порядок укладення угод сервісного характеру між 

інституціями Європейського Союзу, у тому числі в дипломатичній сфері 

[372]. Звідси слідує, що такими актами можуть бути рамкові наднаціональні 

угоди з наднаціональними органами дипломатичної служби (насамперед із 

Європейською комісією) і численні угоди сервісного характеру з 

підрозділами органів дипломатичної служби. При цьому найбільш 

дискусійною категорією є угоди сервісного характеру, які за своєю природою 

є джерелами «м’якого права», а тому не можуть вважатися напряму 

джерелами адміністративного права. Натомість на підставі актів органів 

судової влади Європейського Союзу можна встановити, що й такі акти за 

формальним критерієм можуть вважатися прийнятними для судового 

перегляду з огляду на їхню імматеріальність за правовим статусом [383-385] 

(справи «Commission v Council», «IBM v Commission», «Commission v Planet 

AE»). Додатково потрібно встановлювати повноваження органів 

дипломатичної служби щодо вступу у відносини співпраці з іншими 

інституціями Європейського Союзу щодо здійснення публічного управління 

згідно зі ст. 13 (2) Договору про Європейський Союз [378]. Аргументом на 

користь наведеної тези є процедура укладення вказаних міжсуб’єктних 

інституційних угод щодо співпраці, особливості правового режиму, який 

настає в результаті їх підписання та інструменти адміністративного примусу, 

що застосовуються в разі вчинення порушень. 

Додатково можна зупинитися на характеристиці адміністративних 

спорів, які виникають щодо працівників дипломатичної служби, що є 

учасниками делегацій. У європейській доктрині поширеною є позиція, 

відповідно до якої делегації працівників дипломатичної служби насамперед 
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створюються для реалізації зовнішньої політики в інших країнах і при 

міжнародних організаціях, що становить «парадипломатію» Європейського 

Союзу [386, с. 107]. Згідно зі ст. 221 Договору про функціонування 

Європейського Союзу такі делегації мають статус «союзних» і 

підпорядковуються Високому представнику Європейського Союзу [378]. Тим 

не менше, історично з 1950 р. сформувався звичай, на підставі якого такі 

делегації підпорядковувалися Європейській комісії, у тому числі в частині 

координації діяльності з іншими інституціями. Наразі можна однозначно 

стверджувати, що до повноважень державних службовців ЄСЗД входить 

можливість бути учасниками вказаних делегацій. Так, рішенням ЄСЗД 

призначається голова делегацій – «посол» Європейського Союзу, який є 

державним службовцем цього органу дипломатичної служби. Таким чином, 

предметом оскарження в судах, як правило, виступають акти кадрової 

спрямованості стосовно призначення державних службовців дипломатичної 

служби, прийняті працівниками ЄСЗД як суб’єкта публічної адміністрації. 

Не менше важливим є той факт, що органи дипломатичної служби та 

їхні працівники можуть виступати й позивачами при розгляді спорів в 

наднаціональних європейських судах. Зокрема, на підставі ст. 263 Договору 

про функціонування Європейського Союзу працівники органів 

дипломатичної служби можуть подати позов щодо оскарження нормативних 

та адміністративних актів, які повинні створювати правові наслідки для 

третіх осіб [378]. Загалом, адміністративні та нормативно-правові акти як 

предмет оскарження з боку органів дипломатичної служби можуть мати як 

внутрішню, так і зовнішню спрямованість, оскільки пов’язані з 

регламентацією публічного управління та внутрішнього управління вказаних 

суб’єктів публічної адміністрації. Разом з тим, у більшості випадків ЄСЗД не 

може оскаржувати нормативні акти, зважаючи на імплементаційний характер 

таких актів, у зв’язку з чим не порушуються права та законні інтереси як 

людини в цілому, так і працівників дипломатичної служби, зокрема.  

Отже, міжнародні стандарти діяльності органів дипломатичної служби 
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засновані на постулатах наднаціонального права Європейського Союзу. 

Насамперед йдеться про правовий статус працівників дипломатичної служби 

та забезпечення правової охорони та захисту при реалізації зовнішньої 

політики. Базовими юридичними категоріями таких стандартів є 

дипломатичний імунітет і транскордонність діяльності державних 

службовців дипломатичної служби. Принагідно при імплементації 

міжнародних стандартів на національному рівні потрібно зважати на 

дотримання інституційного балансу за результатами процедурного 

оскарження нормативних та адміністративних актів, тобто, щоб у результаті 

всі інституції Європейського Союзу, зокрема органи дипломатичної служби, 

могли виконувати свої повноваження, а також вимагати дотримання цього 

принципу з боку інших органів. Відтак, якщо оскаржуваний акт стосується 

інтересів Європейської комісії чи ЄСЗД, існує спеціальна вказівка в правовій 

базі про право на відповідне оскарження акту, то відповідне судове 

провадження може бути ініційоване щодо положень, які стосуються спільної 

зовнішньої та безпекової політики. 

Розпочинаючи дослідження можливостей та шляхів імплементації 

зарубіжного досвіду регулювання діяльності державних службовців 

дипломатичної служби, потрібно вказати на організаційні та діяльнісні 

характеристики відповідних органів дипломатичної служби. Глобалізація 

процесів комунікації у сфері зовнішніх зв’язків, збільшення кількості 

суб’єктів приватного права, представлених недержавними організаціями, 

технологічний прогрес, а також посилення агресії на міжнародній арені, 

економічні кризи, що призводять до недофінансування дипломатичної 

служби, обумовлюють зміну формату реалізації повноважень працівників 

дипломатичної служби. При цьому для України пріоритет становить 

європейська інтеграція, для чого доцільним вбачається імплементація 

відповідного зарубіжного досвіду з урахуванням національних реалій. 

Ключовим завданням таких відносин у зовнішньополітичній галузі є 
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встановлення конструктивних зв’язків і стратегічного партнерства між 

розвинутими країнами світу та Україною. 

Враховуючи викладене, для гарантування національних інтересів 

необхідно деталізувати специфіку зарубіжного досвіду діяльності 

дипломатичної служби. Фундаментом регламентації діяльності державних 

службовців дипломатичної служби традиційно виступає регуляторна база. За 

критерієм особливостей правового поля в дипломатичній сфері в доктрині 

виділяють романо-германську, англо-американську та традиційну правові 

сім’ї [387, с. 564]. У цьому ракурсі йдеться про конституційний регуляторний 

рівень, який встановлює телеологічні та засадничі аспекти діяльності 

державних службовців дипломатичної служби (тенденція, характерна для 

країн континентально-правової сім’ї); законодавчий рівень, який охоплює 

ратифіковані міжнародні договори, що встановлюють стандарти діяльності 

працівників дипломатичної служби, а також національні законодавчі та 

підзаконні акти, які регламентують організаційно-правові засади діяльності 

органів дипломатичної служби з урахуванням інтересів конкретної країни. 

Як правило, на конституційному рівні порядок діяльності державних 

службовців дипломатичної служби здійснюється в державах романо-

германської та англо-американської правових сімей. У країнах романо-

германської правової сім’ї на конституційному рівні традиційно 

регламентуються фундаментальні віхи здійснення державної політики у 

сфері зовнішніх зв’язків, у поодиноких випадках – специфіка 

функціонування органів дипломатичної служби. Водночас необхідно 

зауважити, що в країнах англо-американської правової сім’ї цей 

регуляторний рівень є менш розвиненим. Загалом, в Австралії, Канаді, Новій 

Зеландії, Сполучених Штатах Америки, Сполученому Королівстві Великої 

Британії та Північної Ірландії базис правової системи складає загальне право, 

право справедливості та статутне право [387, с. 565]. У сфері дипломатичної 

служби в цих країнах найбільш істотну роль відіграє саме розроблене 

органами законодавчої та виконавчої влади статутне право. Натомість 
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конституційний рівень правової бази в галузі дипломатичної служби є 

загальним за своєю природою. Наприклад, в Австралії, Канаді та Сполучених 

Штатах Америки у конституціях немає правових норм, які би визначали 

особливості функціонування органів дипломатичної служби та порядок 

діяльності державних службовців відповідних органів. 

Що ж до національного регуляторного рівня щодо завдань, функцій, 

повноважень та інструментів діяльності державних службовців 

дипломатичної служби, то зазвичай характерною тенденцією для зарубіжних 

країн є запровадження правових норм стосовно інституціонально-

функціональних аспектів функціонування органів дипломатичної служби на 

рівні закону та деталізація порядку діяльності працівників цих органів в 

підзаконних нормативно-правових актах. За кордоном законодавчі акти 

регламентують дипломатичну сферу або уніфіковано в одному акті, або 

комплексно щодо системи дипломатичної служби. Як вказує А.К. Колібаб, в 

Італії, зокрема, правові норми з приводу здійснення повноважень 

державними службовцями органів дипломатичної служби містяться в понад 

40 законодавчих актах [388, с. 163]. У цьому ракурсі за критерієм юридичної 

сили найвищий щабель в ієрархії вказаних джерел права посідає 

законодавчий рівень, сформований з ратифікованих міжнародних договорів. 

Нижчу за ієрархією сходинку займають статутні закони. Із цього приводу 

потрібно уточнити, що така практика є типовою виключно для окремих країн 

романо-германської правової сім’ї, наприклад, у Литві діє Закон «Про статус 

дипломатичних місій Республіки Литва за кордоном» від 3 жовтня 1991 р. 

наступною за ієрархією є сходинка численних законів, які визначають 

правовий статус і динаміку діяльності державних службовців дипломатичної 

служби. У цьому сенсі йдеться про інституційні закони «Про службу в 

органах зовнішніх зносин» (в Естонії), «Про закордонну службу» (в Ісландії, 

Норвегії, Сполучених Штатах Америки, Федеративній Республіці 

Німеччина), «Про дипломатичну службу» (у Болгарії, Вірменії, Казахстані) і 

закони суб’єктної спрямованості «Про дипломатичних та консульських 
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службовців» (в Індії), «Про почесних (дипломатичних і консульських) 

комісарів» (в Ірландії), «Про Державний департамент закордонних справ та 

міжнародної торгівлі» (у Канаді) та ін. 

Натомість на національному підзаконному рівні в зарубіжних країнах 

поширеним є підхід щодо встановлення інституційних і процедурних 

аспектів діяльності працівників дипломатичної служби в положеннях, 

правилах, розпорядженнях, статутах тощо. Як правило, такі акти 

ухвалюються на виконання галузевих чи профільних законів у галузі 

зовнішніх зв’язків. Наприклад, у країнах англо-американської правової сім’ї 

діють Правила «Про закордонну службу» (в Індії), Розпорядження «Про 

дипломатичну службу» (у Сполученому Королівстві Великої Британії та 

Північної Ірландії). У пострадянських країнах Східної Європи така 

регуляторна тенденція також зберігається. Зокрема, у Республіці Білорусь 

прийнято Укази Президента стосовно затвердження Положення про 

дипломатичну службу, Положення про Посольство Республіки Білорусь 

тощо. 

Концентруючи увагу на специфіці функціонування державних 

службовців дипломатичної служби за кордоном, необхідно вказати на той 

факт, що особливості правового статусу вказаних суб’єктів засновані на 

інституційно-інтерактивних проявах діяльності (здійснюваних у країні 

перебування представницьких функціях акредитуючої держави, 

переговорних функціях, багатовимірному міждержавному співробітництві), 

публічно-управлінському механізмі (консульських функціях), захисних 

повноваженнях (захисті національних інтересів, прав і законних інтересів 

громадян) тощо. Принагідно в більшості країн романо-германської та англо-

американської правових сімей пріоритетним завданням виступає організація 

діяльності державних службовців дипломатичної служби в 

євроінтеграційному напрямі зовнішньої політики, що, наприклад, має місце в 

Іспанії, Італії, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної 

Ірландії, Федеративній Республіці Німеччина, Франції та інших державах.  



173 

 

Зараз у світі відбувається оновлення організаційної структури органів 

дипломатичної служби, яка, на думку Л.М. Захарової, А.А. Коновалової, 

повинна охоплювати секретаріат посла, відділи зі зовнішньої та внутрішньої 

політики, з гуманітарного права, економіки, преси, консульський, 

адміністративно-господарський відділи [389, с. 47, 48]. Водночас необхідно 

також брати до уваги національні особливості здійснення політики у сфері 

зовнішніх зв’язків, що передбачає варіації в організації структури органів 

дипломатичної служби. Так, у Росії, Сполученому Королівстві Великої 

Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатах Америки, Федеративній 

Республіці Німеччина, Японії та деяких інших країнах у складі органів 

дипломатичної служби формуються спеціальні підрозділи, до складу яких 

входять представники центральних органів виконавчої влади [390, с. 132; 

391, с. 61; 392, с. 80]. В Україні така практика не є усталеною, але для 

оптимізації організаційної структури національних органів дипломатичної 

служби може бути актуальною для імплементації. Це дозволить належним 

чином забезпечити спеціалізацію державних службовців дипломатичної 

служби при здійсненні своїх повноважень у сфері зовнішніх зв’язків. 

Додаткового уточнення потребує той аспект, що за темпоральним 

критерієм в зарубіжних країнах структурні підрозділи органів дипломатичної 

служби можуть бути постійними та тимчасовими. Причиною створення 

тимчасових структурних підрозділів виступають масштабні юридичні факти 

загальнонаціонального значення для конкретної країни, які нерідко можуть 

мати «негативне» забарвлення. Зокрема, до вступу Польщі до Європейського 

Союзу у складі її органів дипломатичної служби функціонували відділи з 

європейської інтеграції [393, с. 292]. На сучасному історичному етапі 

діяльності державних службовців дипломатичної служби в Єгипті та 

Саудівській Аравії поширеною є практика функціонування відділу (аташе) з 

медицини з метою надання медичної допомоги паломникам при відвідуванні 

Мекки [394, с. 107]. Що ж до «негативних» причин, які спонукали до 

заснування тимчасових структурних підрозділів органів дипломатичної 
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служби, то до них можна віднести конфліктні ситуації, які зачіпають 

національні інтереси всієї країни. Наприклад, у Франції істотного значення 

набули демографічні проблеми, у зв’язку з чим було засновано відділи 

(аташе) з усиновлення в складі органів дипломатичної служби для реалізації 

програм із усиновлення дітей із закордону [393, с. 293]. У Сполучених 

Штатах Америки релігійні конфлікти зумовили необхідність функціонування 

аташе з релігії в дипломатичних представництвах [395, с. 33].  

Тим не менше, потрібно уточнити, що для країн англо-американської 

правової сім’ї практика діяльності державних службовців дипломатичної 

служби не лише заснована на створенні спеціальних структурних підрозділів 

для розв’язання конфліктних ситуацій. Так, згідно з § 202 (9) Акту «Про 

закордонну службу США» особа може вважатися державним службовцем 

таких федеральних органів дипломатичної служби, як Агентство розвитку 

міжнародного співробітництва, Департамент промисловості, Департамент 

сільського господарства, Інформаційне агентство [396], а фактично ще й в 

департаментах оборони, юстиції, національної безпеки дипломатичних 

представництв Сполучених Штатів Америки [397, с. 47]. До того ж, 

чисельність державних службовців дипломатичної служби в цих органах не є 

усталеною: 17, 27 або 30 осіб [397, с. 47; 398]. Загалом, відповідно до 

доповіді «Посольство майбутнього» («Embassy of the future»), представленій 

спеціальною комісією Центру стратегічних та міжнародних досліджень 

Сполучених Штатів Америки число працівників американських органів 

дипломатичної служби становить менше 1/3 від загальної кількості 

персоналу, а решту осіб із тенденцією збільшення їхньої кількості складають 

представники федеральних агентств [397, с. 47]. Отже, державні службовці 

органів дипломатичної служби Сполучених Штатів Америки з різним рівнем 

професійних компетентностей комплексно здійснюють свої повноваження за 

багатьма галузями суспільного та державного розвитку в 

зовнішньополітичній сфері. 
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Тим не менше, організаційна структура органів дипломатичної служби 

за кордоном може бути належною виключно за умови врахування 

пріоритетів зовнішньоекономічного співробітництва, досвіду працівників 

цих органів і відповідного матеріально-фінансового забезпечення. Наразі за 

кордоном посилюються тенденції саме щодо оптимізації матеріально-

фінансового забезпечення діяльності державних службовців дипломатичної 

служби. Зокрема, приміщення дипломатичних представництв і консульських 

установ, а також майно, яке використовується для виконання функцій 

державними службовцями органів дипломатичної служби, є 

парадигмальними видами публічного майна, застосовуваного в 

некомерційних цілях і наділеного імунітетом від вилучення. Вказаний 

імунітет сформувався на основі правової природи такого майна, яке було 

недоторканним, оскільки було традиційно пов’язане зі створення умов для 

функціонування органів дипломатичної служби відповідно до норм 

дипломатичного права. У європейських країнах судова практика щодо 

зазначеного публічного майна є усталеною стосовно врахування імунітету 

майна дипломатичних установ і споруд [399; 400]. Разом з тим, європейські 

суди, у тому числі в Австрії, Греції, Угорщині та інших країнах, 

наголошують, що такий імунітет надається майну власне для виконання 

повноважень працівників дипломатичної служби, а тому нерухомість, яка 

перебуває в державній власності, але вже не використовується для 

здійснення завдань органів дипломатичної служби, не може одержувати 

правову охорону від заходів примусового характеру [401]. Для України, 

зважаючи на брак ресурсної бази та з урахуванням нестабільної політико-

економічної ситуації, така практика з динамічного оновлення правового 

режиму публічного майна в межах органів дипломатичної служби може бути 

вкрай корисною. 

Не менш важливе значення в зарубіжній практиці діяльності державних 

службовців дипломатичної служби відіграє їх фінансове забезпечення в 

контексті функціонування дипломатичних і консульських рахунків. Коли 
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вказане майно використовується для виконання завдань органів 

дипломатичної служби, то на нього поширюється імунітет від застосування 

примусових заходів, зокрема накладення арешту з метою забезпечення 

позову. Наприклад, Конституційний Суд у Федеративній Республіці 

Німеччина постановив, що позови стосовно поточного банківського рахунку 

посольства зарубіжної держави, які мають місце в країні в межах юрисдикції 

та в цілях покриття витрат і видатків посольства, не підлягають заходам 

примусового характеру держави цієї юрисдикції [402]. Аналогічно в Данії 

суди розглядають дипломатичні рахунки як майно, пов’язане з досягненням 

публічних цілей держави, а саме: гроші, спрямовані на здійснення функцій із 

заснування, підтримки та управління посольствами як важливої складової 

частини здійснення управління, у тому числі в галузі публічної служби [403]. 

У країнах англо-американської правової сім’ї, наприклад, у Сполученому 

Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, дипломатичні рахунки 

сприймаються через призму звичаєвого міжнародного права, коли 

банківський рахунок дипломатичної місії використовується для покриття 

витрат зі здійснення завдань органів дипломатичної служби та має імунітет 

від вилучення в приймаючій державі [404]. Описані постулати правової 

охорони дипломатичних і консульських рахунків як публічного майна 

базуються на принципі «ne impediatur legatio» (не перешкоджання 

виконанню). Це означає, що на такі рахунки за умови врахування публічного 

інтересу, завдань органів дипломатичної служби поширюється імунітет від 

застосування примусових заходів у межах юрисдикції приймаючої держави. 

Водночас судові спори у сфері використання дипломатичних і 

консульських рахунків виникають дуже часто, оскільки нерідко такі рахунки 

перебувають у спільній власності, не мають однозначних орієнтирів стосовно 

майбутнього використання. Так, в окремих випадках сумнівною видається 

судова практика в частині визнання публічним майном допоміжних 

банківських рахунків органів дипломатичної служби. Наприклад, 

Швейцарський Федеральний Суд постановив, що кошти, які розподіляються 
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для покриття витрат на розміщення працівників дипломатичної служби, є 

також частиною захищених вкладів, використовуваних для фінансування 

дипломатичних місій [354]. Натомість у Федеративній Республіці Німеччина 

суди, як правило, тлумачать сутність дипломатичних рахунків як публічного 

майна, тому, зокрема, банківські рахунки закордонних торговельних 

інституцій, які обслуговували генерального консула зарубіжної держави 

[405]. По суті, органи судової влади повинні брати до уваги завдання та 

порядок використання банківських рахунків для задоволення публічного 

інтересу у сфері зовнішніх зв’язків, оскільки власне грошові кошти не 

підпадають під дію імунітету. Тим не менше, в окремих європейських 

країнах, зокрема Чехії, надавалися й діаметрально протилежні позиції 

органів судової влади [406], що не можна вважати прийнятною судової 

практикою. Звідси для узгодження наведених позицій європейських судів 

щодо дипломатичних рахунків як публічного майна потрібно виходити з 

того, що таке майно повинно використовуватися з урахуванням публічного 

інтересу. 

Спираючись на викладене, можна помітити, що найбільш 

аргументованими можна вважати підходи тих європейських судів, які 

тлумачать природу публічного майна, яке забезпечує функціонування органів 

дипломатичної служби. Так, у Бельгії суди виходять із необхідності 

встановлення природи та функціонального призначення відповідних 

банківських рахунків, у тому числі публічних цілей використання коштів 

[407; 408]. В аналогічний спосіб швейцарські суди визнають публічний 

характер і призначення дипломатичних рахунків [409], де засобами 

доказування виступають конкретні дипломатичні ноти, у тому числі в 

справах, відповідно до яких зазначені банківські рахунки використовувалися 

в публічних і приватних цілях [354]. Із урахуванням викладених положень 

для встановлення публічної природи банківських рахунків, 

використовуваних органами дипломатичної служби, потрібно спиратися на 

характер порядку переведення коштів між рахунками, їх цільове 
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призначення. Як правило, обов’язок доказування цих фактів у європейських 

країнах належить відповідачеві, а тому вказані процедури повинні 

кореспондувати на національному та наднаціональному рівнях правового 

регулювання в зовнішньополітичній галузі. 

У контексті викладених положень про організаційну структуру органів 

дипломатичної служби потрібно також звернутися до встановлення 

сутнісних характеристик динаміки діяльності державних службовців 

зазначених суб’єктів. Так, в умовах євроінтеграції усталена організаційна 

структура органів дипломатичної служби дозволяє на наднаціональному 

рівні реалізовувати завдання та функції державних службовців 

дипломатичної служби в уніфікований спосіб, у тому числі при виконанні 

повноважень у закордонних місіях. При цьому стандартизаційну роль 

відіграють офіційні документи, що відображають практику функціонування 

органів дипломатичної служби та їхніх працівників у транскордонному 

вимірі, наприклад, доповідь К. Пашке («Paschke Report») [410] та ін. Не менш 

важливо, щоб європейська практика функціонування державних службовців 

дипломатичної служби була імплементована в національному праві, оскільки 

це сприятиме адаптації дипломатичної служби України до наднаціональних 

стандартів і локальної практики країн-членів Європейського Союзу. 

По суті, у Європі рамкові характеристики діяльності працівників 

дипломатичної служби зорієнтовані на підтримання та поглиблення 

інтеграції та співпраці. Наприклад, згідно зі ст. 1 Акту Федеративної 

Республіки Німеччина «Про закордонну службу» одним із завдань 

державних службовців дипломатичної служби є «розбудова Об’єднаної 

Європи» [411]. Загалом, новітня парадигма функціонування дипломатичної 

служби в Європі спирається на комплексний вимір завдань: забезпечуючих 

(популяризацію національних інтересів, координацію окремих проектів та 

аналіз розвитку політичного співробітництва, інформування про порядок і 

результати діяльності, проведення переговорів, консульську діяльність); 

сприяючих (сприяння досягненню цілей Європейського Союзу, торгівлі 
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тощо) [396, с. 29, 30]. З позицій адміністративно-правових аспектів 

діяльності державних службовців дипломатичної служби необхідно виходити 

з діалектичної єдності організаційної структури та функцій вказаних осіб. 

Так, фундаментом формування організаційного виміру дипломатичної 

служби є функції працівників відповідних органів. Натомість функції 

зазначених осіб можуть бути здійснені виключно за умови існування 

організаційної структури органів дипломатичної служби. Описана 

діалектична взаємозалежність є типовою для органів дипломатичної служби 

держав-членів Європейського Союзу, де наразі спостерігається 

переформатування організаційної структури цих органів і кореспондуюче 

звуження функцій державних службовців дипломатичної служби.  

Фактично державні службовці органів дипломатичної служби зараз 

повинні виконувати узгоджені з наднаціональними регуляторними рамками 

функції, які мають трьохрівневу спрямованість: власне національний вимір; 

наднаціональний вимір на рівні державних утворень, зокрема Європейського 

Союзу; міжнародно-правовий вимір. Із приводу викладеної парадигми 

діяльності працівників дипломатичної служби зауважимо, що, як правило, 

динаміка здійснення повноважень цими суб’єктами спирається на 

наднаціональний вимір на рівні державних утворень. Зокрема, перелік 

функцій та кореспондуючих повноважень державних службовців 

дипломатичної служби в країнах-членах Європейського Союзу базується на 

ст. 3 Договору про функціонування Європейського союзу [378]. Звідси 

можна стверджувати, що зарубіжний досвід реалізації функцій та 

повноважень працівників дипломатичної служби охоплює насамперед 

інтерактивні юридичні категорії, такі як здійснення галузевого 

співробітництва у сфері митної діяльності, економіки, енергетики, сільського 

господарства, рибництва тощо. 

До того ж, в умовах посилення агресії на міжнародній арені потрібно 

більш детально охарактеризувати закордонний досвід діяльності державних 

службовців дипломатичної служби, які є працівниками військового аташату. 
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Традиційно такі державні службовці підпорядковувалися як міністерству 

закордонних справ, так і міністерству оборони. Водночас у більшості країн 

світу існували власні особливості інституційних характеристик таких осіб. 

Так, за сутністю зв’язків влади-підпорядкування можна виділяти ліберальну, 

централізовану, авторитарну моделі. Наприклад, авторитарна модель, як 

пояснює Б.І. Гуменюк, є нетиповою, оскільки може мати місце переважно в 

антидемократичному режимі військової диктатури, і пов’язана з відсутністю 

формального та фактичного підпорядкування військового аташату 

керівництву органів дипломатичної служби (як правило, дипломатичного 

представництва) [412, с. 165, 166]. Водночас централізована та ліберальна 

моделі є більш демократичними. Зокрема, згідно з централізованою моделлю 

військовий аташат повністю підпорядковується керівництву органів 

дипломатичної служби. Така модель поширена в країнах англо-

американської правової сім’ї (зокрема, у Сполученому Королівстві Великої 

Британії та Північної Ірландії), романо-германської правової сім’ї 

(наприклад, в Ісландії) і в країнах Далекого Сходу (у тому числі в Японії). 

Тим не менше, найбільш часто реалізованою у світі є ліберальна модель, що 

діє в Італії, Норвегії, Федеративній Республіці Німеччина, Франції та інших 

країнах романо-германської правової сім’ї. На підставі відповідної моделі 

державні службовці військового аташату мають повну автономію від 

керівництва дипломатичних представництв. До речі, для України 

характерною є також ця модель, а тому в контексті євроінтеграції на 

національному рівні необхідно вдосконалити та забезпечити конвергентність 

регуляторних рамок у частині підтримки провідної ролі оборонного 

відомства при регламентації діяльності державних службовців військового 

аташату дипломатичних представництв України за кордоном. 

Таким чином, зарубіжні стандарти функціонування державних 

службовців дипломатичної служби набувають уніфікованих наднаціональних 

регуляторних рис. Тим не менше, судова практика за кордоном досі не є 

повністю усталеною й одноманітною. Нерідко історичні традиції та 
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геополітичне розташування конкретних держав-членів Європейського Союзу 

зумовлюють девіантні випадки вирішення спорів, у зв’язку з чим 

порушується цілісність відповідного правового поля в зовнішньополітичній 

сфері. Наразі істотного значення набуває процес узгодження засадничих 

аспектів матеріально-технічного забезпечення діяльності працівників 

дипломатичної служби, а також оновлення організації структури цих органів 

як суб’єктів публічної адміністрації. Вказані процеси призводять і до 

модернізації динаміки функціонування державних службовців 

дипломатичної служби.  

Можна стверджувати, що зараз відбувається зміна регуляторних рівнів 

правового забезпечення діяльності таких осіб, оскільки статика та динаміка 

їхніх функцій та повноважень спираються на міжнародні, наднаціональні та 

національні стандарти поведінки. Окрема увага в сучасному світі 

приділяється питанню організації діяльності військових аташатів. 

Зумовлюючим фактором при цьому є чинна конфліктна політико-економічна 

ситуація на міжнародній арені. Відтак, виникає потреба в узгодженні 

компетентнісних аспектів поведінки власне органів дипломатичної служби та 

загальних суб’єктів публічної адміністрації, якими можуть виступати 

центральні органи виконавчої влади, у тому числі органи зовнішніх зв’язків, 

оборони та ін. Це зумовлює формування різноманітних моделей організації 

діяльності державних службовців дипломатичної служби як в країнах 

романо-германської, так і англо-американської правових сімей. 

 

3.2. Організаційний аспект удосконалення діяльності державного 

службовця дипломатичної служби України 

 

Впорядкована організаційна структура органів дипломатичної служби 

дозволяє працівникам цих суб’єктів публічної адміністрації належним чином 

здійснювати свої повноваження. Актуальність збалансованої діяльності 

державних службовців дипломатичної служби пов’язана із встановленням 
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потрібної ресурсної бази, розв’язанням публічно-управлінських завдань при 

здійсненні зовнішніх зв’язків і розробкою потенційних планів щодо 

перспектив функціонування дипломатичної служби. При цьому окремої 

наукової розвідки потребує механізм вдосконалення діяльності державних 

службовців дипломатичної служби в інституціональному плані щодо 

здійснення кадрових процедур і змістовного наповнення повноважень 

працівників дипломатичної служби. 

У практиці діяльності державних службовців дипломатичної служби 

відсутня усталена організаційна структура відповідного органу публічної 

адміністрації. Ця тенденція присутня в національних реаліях ще із 70-х рр. 

ХХ ст., коли О.Є. Луньов вказував на неоднаковий та неоднорідний характер 

такої організаційної структури, яка могла охоплювати відділи консульського, 

політичного, військового, економічного, друку, культурних зв’язків, 

адміністративно-господарського аташату та канцелярію [413, с. 562]. Тим не 

менше, у загальному ракурсі така організаційна структура була пов’язана зі 

структурними елементами спеціальної спрямованості (у частині 

консульського, військового, політико-економічного та культурного відділів) і 

допоміжного плану (стосовно канцелярії та адміністративно-господарського, 

інформаційно-видавничого аташату). 

Що ж до розуміння категорії організаційної структури органу 

дипломатичної служби, то вона традиційно сприймалася через призму його 

інституціональних характеристик, тобто підрозділів, схеми розподілу між 

ними функцій та повноважень, що належали конкретному органу 

дипломатичної служби, а також порядку взаємодії цих підрозділів 

[414, с. 27]. Наведена дефініція вказує на телеологічно-діяльнісну, 

динамічну, комплексну та змішану природу організаційної структури органів 

дипломатичної служби, обмежену в ресурсному забезпеченні. Так, наукова 

школа В.Б. Авер’янова дотримується позиції, відповідно до якої 

організаційна структура органу («статика») перебуває або повинна 

перебувати в діалектичній єдності з його функціями («динаміка») 
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[415, с. 23, 105]. Звідси завдання та функції державних службовців 

дипломатичної служби, динамічні за порядком практичної реалізації, 

впливають на статичну категорію – організаційну структуру органу 

дипломатичної служби. У зв’язку з викладеним, інституціональний вимір 

функціонування працівників дипломатичної служби впливає на їхні 

завдання, які зумовлюють появу та виконання відповідних функцій. 

Натомість потреба в здійсненні відповідних функцій працівниками 

дипломатичної служби напряму справляє вплив на організаційну структуру 

органів дипломатичної служби, яка виступає інструментом реалізації таких 

функцій, визначаючи ефективність останніх.  

До того ж, організаційна структура органів дипломатичної служби в 

умовах мінливого простору міжнародних відносин повинна кореспондувати з 

новітніми викликами у сфері зовнішніх зв’язків і стандартами 

наднаціонального права публічної служби та дипломатичного права. На 

основі цих орієнтирів зазначена організаційна структура набуває адаптивної 

спрямованості. У цьому сенсі необхідно спиратися на потенціал теорії 

управління, згідно з якою, як пояснює В.Я. Малиновський, потрібно 

орієнтуватися на мобільність і маневровий потенціал профілей професійних 

компетентностей з урахуванням змін і викликів довкілля [416, с. 310]. 

Відповідно, кількісний та якісний перспективний план організації діяльності 

працівників дипломатичної служби дозволяє ефективно використовувати 

наявні ресурси, залежно від територіальної прив’язки конкретного суб’єкта 

публічної адміністрації. Особливе значення цієї тези набувається для 

закордонних дипломатичних представництв, працівники яких наділені 

обмеженим, як правило, скороченим фінансуванням і мають чітко 

встановлену кількість державних службовців. Відтак, організаційна 

структура органів дипломатичної служби може як мати лінійний характер, 

так і бути нелінійною за своєю природою з урахуванням функціональної 

зумовленості. Принагідно комплексність такої організаційної структури 

зумовлює подвійне підпорядкування окремих структурних підрозділів, які 
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мають стратегічне значення, наприклад, військового аташату. У зв’язку з 

цим, інституціоналізується чітка ієрархічна організаційна структура органів 

дипломатичної служби, що складається з керівних елементів (вищого 

керівництва та галузевих підрозділів аташату), функціонально орієнтованих 

систем (підрозділів і служб), обслуговуючих структур (підрозділів і 

канцелярії). 

Відповідно, державні службовці в межах структурних елементів 

органів дипломатичної служби можуть бути пов’язаними з виконанням 

повноважень за політичною або ж адміністративною посадою. Дихотомія 

вказаних посад дозволяє гарантувати незалежність і вищий професіоналізм 

державних службовців дипломатичної служби. Це повинно досягатися 

шляхом врахування особистих і професійних якостей призначуваних осіб, 

сутностей їхніх функцій [417, c. 267], субординаційних зв’язків [418, c. 188]. 

Відповідно, до уваги будуть братися незаангажованість і послідовність 

діяльності зазначених осіб у межах реалізації єдиної зовнішньої політики 

України. Таке оновлення формату кадрових призначень створить підґрунтя 

для стабільності функціонування державних службовців дипломатичної 

служби в умовах мінливої політичної ситуації на національному рівні. 

Зокрема, із урахуванням доктринальних розробок і положень нового 

Закону України «Про державну службу» адміністративні посади в органах 

дипломатичної служби зорієнтовані на виконання завдань і функцій 

державними службовцями з публічно-владними повноваженнями за 

бюджетні кошти [330, с. 132, 133; 47]. Натомість політичні посади за 

конституційними та законодавчими правовими рамками відзначаються 

особливостями набуття відповідного адміністративно-правового статусу, 

який не регламентований нормами законодавства про державну службу, на 

чітко встановлений строк (термін) внаслідок всенародного обрання чи 

призначення обраними народом України державними органами задля, у 

першу чергу, формування державної політики в галузі зовнішніх зв’язків. Що 

ж до припинення такого адміністративно-правового статусу, то повинна бути 
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передбачена чітка процедура щодо можливості відкликати з посади або 

звільнити конкретного працівника дипломатичної служби. 

Водночас чинне законодавство про дипломатичну службу 

сформульовано в такий спосіб, що не можна однозначно розмежувати 

адміністративні та політичні посади в межах державної служби. Так, посада 

керівника органів дипломатичної служби має ознаки обох із наведених посад, 

оскільки він призначається та може бути звільненим у будь-який час 

всенародно обраним Президентом України; формує та реалізує державну 

політику в дипломатичній сфері, може впливати на розв’язання політичних 

завдань, а також як державний службовець здійснює керівництво 

відповідним органом дипломатичної служби, отримуючи заробітну плату за 

кошти державного бюджету. Тобто як слушно зауважують Н.Р. Нижник і 

О.Д. Крупчан, поки що такі працівники дипломатичної служби є 

«політичними чиновниками» [419, с. 70], правовий статус, повноваження, 

порядок призначення та звільнення з посади яких мають публічно-

управлінське та політичне забарвлення. Тим більше, що новий Закон України 

«Про державну службу» хоча й наводить узагальнений та формалізований 

перелік категорій державних службовців, але не містить спеціальних 

правових норм щодо приналежності посад державних службовців 

дипломатичної служби. Таким чином, потрібно уточнити природу різних 

видів посад працівників дипломатичної служби та внести відповідні правові 

норми до чинного законодавства про державну службу. 

Для вирішення проблеми щодо інституціоналізації посад державних 

службовців дипломатичної служби доцільно скористатися зарубіжним 

досвідом із приводу здійснення кадрових процедур, у тому числі, при 

призначенні на посади працівників дипломатичної служби, у частині набуття 

та припинення адміністративно-правового статусу керівників органів 

дипломатичної служби, які є державними службовцями. У цьому розрізі, як 

вказують Б.І. Гуменюк і О.В. Щерба, існують «британська» та 

«американська» базові моделі щодо здійснення кадрової політики [44, с. 151]. 
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З іншого боку, у практиці реалізації зовнішньої політики вкрай поширеним є 

також змішаний підхід щодо призначення та звільнення працівників 

дипломатичної служби, а «британська» модель є універсальною до всієї 

Європи, тому її можна сприймати як європейську модель. 

Що стосується зарубіжної регуляторної практики в частині призначень 

працівників дипломатичної служби, то в законодавстві жодної країні світу не 

існує прямої заборони на призначення політичних діячів послами [420, с. 48-

50, 197]. Концентруючи увагу на відображених підходах стосовно здійснення 

кадрових процедур у дипломатичній сфері, зауважимо, що фактично 

європейська модель пов’язана зі запровадженням посад «кар’єрних» 

працівників дипломатичної служби. Цей підхід є найбільш усталеним і 

традиційним. Підтвердженням описаного правила є й виняток щодо 

поодиноких випадків призначення послами політичних діячів, що наразі 

отримує активну критику в Європі. Принагідно американська модель 

базується на визнанні нормальною практикою призначення політичних діячів 

на посади працівників дипломатичної служби. Як пояснюють Т. Джефферсон 

і Б. Франклін, така практика сформувалася на основі історичних 

американських традицій цієї країни та вагомих здобутків політиків в якості 

працівників дипломатичної служби [420, с. 49-51]. До речі, така модель є 

характерною й для країн Африки. Водночас більш дієвою є змішана модель, 

наприклад, в Індії та країнах Азії, де працівниками дипломатичної служби 

можуть виступати політичні діячі, для яких встановлюються відповідні 

квоти, і державні службовці.  

На наше переконання, в українських реаліях політичні призначення на 

посади працівників дипломатичної служби, всі з яких одночасно є 

державними службовцями, не є виправданим і не узгоджується з 

парадигмою, закладеною в оновленому законодавстві про державну службу. 

Підтвердженням цієї тези є доктринальні напрацювання, у яких йдеться про 

архаїчний та кон’юнктурний характер таких політичних призначень 

[421, с. 11]. Відтак, американська модель абсолютно не відповідає історії 
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становлення дипломатії в Україні, особливо після радянського періоду 

функціонування органів дипломатичної служби. Звідси в контексті 

євроінтеграції прийнятною практикою в частині кадрової політики в 

дипломатичній сфері є кар’єрні призначення державних службовців 

дипломатичної служби за європейською моделлю. Отже, національна 

організаційна структура органів дипломатичної служби повинна 

формуватися за кар’єрним, а не політичним принципом, а на перехідному 

етапі можна застосовувати змішану модель, коли Надзвичайні та Повноважні 

Посланники України займатимуть «кар’єрні» посади, а Посли – і політичні 

посади. При цьому організаційна структура органів дипломатичної служби 

повинна відповідати завданням і функціям державних службовців цих 

органів із урахуванням обмеженості ресурсів і ускладненого характеру 

інституціонального виміру функціонування дипломатичних підрозділів. 

Окремої уваги потребує порядок здійснення кадрової політики у сфері 

дипломатичної служби щодо задіяння суб’єктів публічної адміністрації та 

інших державних органів у призначенні державних службовців 

дипломатичної служби на посади. Як було доведено в Розділі 2 нашого 

дисертаційного дослідження, негативною тенденцією кадрових процедур у 

дипломатичній сфері є порядок призначення на посади окремих категорій 

працівників дипломатичної служби за погодженням із Президентом України 

під час керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави. Відповідно, 

більш детально потрібно зупинитися на сутності такого керівництва. Із цього 

приводу І.П. Домбровський слушно зауважує, що відповідне поняття 

потрібно розуміти як спроможність легітимно чинити вплив на конкретну 

галузь; «спрямування цієї діяльності та вплив на неї» [261], які можуть бути 

реалізованими в рамках конституційно та законодавчо встановленого статусу 

Глави держави. Підтвердженням наведеної тези є положення преамбули та 

п. 2 ч. 7 ст. 21; абз. 3 п. 3 ч. 1 ст. 44 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» [210] щодо організації та діяльності публічної адміністрації при 

здійсненні кадрової політики на вищому рівні, зокрема, у сфері 
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дипломатичної служби. 

Що ж до суто законодавчого, а не підзаконного рівня правового 

регулювання повноважень публічної адміністрації в дипломатичній сфері 

щодо порядку кадрових призначень і звільнення з посади державного 

службовця, то потрібно уточнити той факт, що правові норми, наведені в 

п. 12 ч. 1 ст. 92 Основного Закону України [105], однозначно вказують на те, 

що такі повноваження повинні встановлюватися виключно в законі. 

Додатковим підтверджуючим фактором такого розуміння є позиція 

Конституційного Суду України, викладена в абз. 13 п. 2 мотивувальної 

частини його рішення № 7-рп/2003, на підставі якої повноваження 

Президента України вичерпно регламентовані на конституційному рівні, а 

тому в законі не можна встановлювати інші права й обов’язки цього суб’єкта. 

Як було доведено раніше, укази Президента України є підзаконними 

нормативно-правовими актами. Отже, Глава держави може здійснювати 

вказане керівництво зовнішньополітичною діяльністю на підставі закону або 

шляхом призначення та звільнення осіб на дипломатичні посади, або шляхом 

участі у відповідних процедурах, вносячи відповідне подання, але не 

втручаючись у поточну оперативну діяльність органу дипломатичної служби. 

Не менш важливим організаційним кроком є встановлення 

співвідношення дипломатичних рангів і рангів державних службовців і 

встановлення ролі адміністративно-технічних працівників. Як відомо, 

адміністративно-правовий статус державних службовців дипломатичної 

служби визначає професіоналізм публічного управління у сфері зовнішніх 

зв’язків. Тим не менше, у правозастосовчій практиці досі не розмежованими 

є посадові характеристики діяльності працівників дипломатичної служби. 

Так, після виключення завідомо суперечливих посад працівників 

дипломатичної служби з категорій державних службовців окремого 

доопрацювання потребують ті посади, на яких поширюється дія Закону 

України «Про державну службу». Зокрема, доцільно встановити чіткі правові 

рамки для таких юридичних категорій, як «посада дипломатичної служби», 
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«дипломатична посада» та «адміністративна посада». Безумовно, у цьому 

контексті можна згадати також про такі терміни, як «дипломатичний 

працівник», «дипломатичний службовець», «службова особа дипломатичної 

служби» або «посадова особа дипломатичної служби», але, по-перше, вони 

не є легальними, а, по-друге, не є достатньо визначеними з позицій 

законотворчої техніки. Так, згідно з посадою дипломатичної служби 

відповідні працівники на підставі наших пропозицій повинні бути або 

державними службовцями (йдеться про осіб, які мають дипломатичні 

посади), або виступати членами адміністративно-технічного персоналу (на 

практиці мають адміністративні посади). Тим не менше осіб, які є 

державними службовцями, однозначно вже віднесено до більш широкої за 

обсягом юридичної категорії державних службовців, а тому не доречно 

вигадувати інші терміни для характеристики їхнього правового статусу.  

Принагідно стосовно працівників дипломатичної служби необхідно 

мати на увазі, що формулювання «дипломатичний працівник» не вказує на 

особливості функціонування таких осіб у межах конкретного органу 

дипломатичної служби як суб’єкта публічної адміністрації, а містить 

відсилку до правового статусу відповідних працівників, який і так 

проявляється при здійсненні повноважень в межах відповідного органу. До 

речі, значна кількість різних юридичних категорій для позначення одного й 

того ж явища призводять до термінологічної плутанини. Наприклад, у 

Проекті Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

особливостей проходження державної служби в органах дипломатичної 

служби, зареєстрованому у Верховній Раді України 14 липня 2016 р., у 

пропозиціях до ст. 12 Закону України «Про дипломатичну службу» тричі 

застосовується термін «дипломатичний працівник», але пп. 8 п. 2 розділу І 

проекту стосується «дипломатичних працівників», які за змістом проекту 

повинні були взагалі назватися «дипломатичними службовцями» [217].  

Разом з тим, терміни «службова особа дипломатичної служби» або 

«посадова особа дипломатичної служби» взагалі мають різний обсяг, бо всі 
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працівники дипломатичної служби є службовими особами, а посадовими 

особами можуть виступати виключно державні службовці. По суті, поняття 

«дипломатична посада» та «адміністративна посада» із достатньою чіткістю 

вказують на такі характеристики, але відзначаються більшою 

термінологічною визначеністю та точністю. Тим не менше, у вказаному вище 

Проекті Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

особливостей проходження державної служби в органах дипломатичної 

служби хаотично застосовується низка подібних за змістом термінів: 

«посадові особи» (при формулюванні пропозицій змін до ст.ст. 23, 25, 30, 41 

Закону України «Про дипломатичну службу»); «службовець» («службовці») 

(у законодавчих ініціативах до ст.ст. 16, 17, 18 Закону України «Про 

дипломатичну службу», для характеристики державних службовців усіх 

«інших органів державної влади», окрім дипломатичної служби); 

«дипломатичний службовець» (йдеться про оновлення правових норм за 

ст.ст. 17, 41, 42, 43 Закону України «Про дипломатичну службу») [217]. 

Тобто на основі конституційного принципу поділу влади, встановленого в 

ст. 6 Основного Закону України [105], і правил внутрішнього службового 

розпорядку, регламентованих у ст. 47 Закону України «Про державу службу» 

[47], має місце ситуація, за якої взагалі не розмежовано терміни, які повинні 

застосовуватися для характеристики працівників дипломатичної служби, які 

займають дипломатичні або адміністративні посади. Це пов’язано з тим, що 

за духом законодавства про державну дипломатичну службу одна й та ж 

особа не може мати одночасно дипломатичну й адміністративну посаду, але 

державний службовець дипломатичної служби може бути одночасно 

службовою та посадовою особою. 

Необхідно уточнити ще той аспект, що внесення законодавчих змін 

повинно відзначатися не кількісними, а якісними параметрами, а також 

встановлювати простір для вдосконалення діяльності державних службовців 

дипломатичної служби. У цьому плані потрібно виходити з формулювання 

п. 4 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну службу» щодо терміну «посада 
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державної служби» [47], а не відповідної посадової особи. Відтак, потрібно 

або змінювати весь контекстуальний вимір формулювання кореспондуючих 

положень Закону України «Про державну службу» і «Про дипломатичну 

службу», або за характером владних повноважень відповідних працівників 

дипломатичної служби з дипломатичними або адміністративними посадами 

розмежувати специфіку адміністративно-правового статусу таких осіб. 

Цілком очевидно, що перший шлях законодавчих ініціатив є надміру 

ускладненим і не є виправданим ні з теоретичних, ні з практичних позицій. З 

іншого боку, другий шлях відзначається прагматичними орієнтирами, що 

дозволять сформулювати належні правові рамки для функціонування органів 

дипломатичної служби як суб’єктів публічної адміністрації. 

Звідси квінтесенцією оновлення організаційних засад діяльності 

державних службовців дипломатичної служби повинно становити 

узгодження положень чинного Закону України «Про дипломатичну службу» 

із новим Законом України «Про державну службу». Так, у ст.ст. 1, 19 Закону 

України «Про дипломатичну службу» [24] для посад адміністративно-

технічних працівників потрібно виключити порядок присвоєння рангів 

державних службовців. Фактично такі працівники дипломатичної служби не 

проходять дипломатичну службу на дипломатичних посадах, ранги яких за 

ст. 16 відповідного Закону відповідають рангам державних службовців [24]. 

Тобто вказані адміністративно-технічні працівники здійснюють лише 

допоміжні функції, що можуть бути реалізованими за трудовим або 

цивільно-правовим договором. 

Аргументом на користь наведеної пропозиції стосовно унормування в 

частині співвідношення дипломатичних рангів і рангів державних 

службовців є контекстуальний вимір діяльності працівників дипломатичної 

служби. По суті, Закону України «Про дипломатичну службу» виходять із 

розуміння правових засад і порядок організації діяльності дипломатичної 

служби України як складової частини державної служби [24], а специфіку 

проходження державної служби в інституціональному та функціональному 
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розрізі регламентовано в Законі України «Про державну службу» [47]. З 

наведеного слідує, що співвідношення державної та дипломатичної служби 

як загального та одиничного понять дозволяє встановити як базові 

характеристики адміністративно-правового статусу працівників 

дипломатичної служби, так і галузеву специфіку проходження ними 

державної служби. Важливо при цьому встановити таку парадигму 

діяльності працівників дипломатичної служби, щоб було зрозуміло, що 

остання є особливим різновидом державної служби в зовнішньополітичній 

сфері, коли відповідні державні службовці неупереджено та професійно 

здійснюють публічне управління з метою досягнення завдань і виконання 

функцій органів дипломатичної служби, задоволення національних інтересів 

України та публічного інтересу у сфері зовнішніх зв’язків. На підставі 

викладеного, до ч. 3 ст. 9; ст. 11 Закону України «Про дипломатичну службу» 

необхідно внести зміни щодо поширення на державних службовців 

дипломатичної служби правових норм, які передбачають порядок набуття 

такого адміністративно-правового статусу як у первинному плані стосовно 

відповідних професійних компетентностей, так і в межах безпосередніх 

процедур кадрової спрямованості, наприклад, стосовно строків, встановлення 

випробування під час прийняття на посаду вперше тощо. 

Не менш важливо розробити також стандарти адміністративної 

деліктології у сфері функціонування державних службовців дипломатичної 

служби. Загальновідомо, що чинне законодавство про адміністративну 

відповідальність не характеризується чітким розумінням суб’єкта 

адміністративної відповідальності, виключенням із цього не є сфера 

дипломатичної служби. Зважаючи на відсутність дефініції поняття суб’єкта 

адміністративного правопорушення, відповідальності в Кодексі України про 

адміністративні правопорушення [199], потрібно регламентувати спеціальну 

адміністративну відповідальність для державних службовців дипломатичної 

служби, зокрема, при нанесенні шкоди національним інтересам України з 

урахуванням психологічних характеристик (вини особи) і процедурного 
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виміру (факту вчинення проступку, підстав і порядку притягнення або 

звільнення від адміністративної відповідальності). У такому ракурсі 

працівники дипломатичної служби як суб’єкти адміністративного 

правопорушення (ті, хто його вчинили) перетворяться й на суб’єктів 

адміністративної відповідальності (тих, до кого застосовано адміністративні 

санкції). 

Загалом, задля вдосконалення організаційної структури органів 

дипломатичної служби потрібно керуватися принципом правової 

визначеності. Вказана юридична категорія створює рамки та встановлює 

орієнтири для діяльності державних службовців дипломатичної служби, у 

зв’язку з чим зменшується рівень корупції й усувається кон’юнктурний 

підхід щодо досягнення завдань, які стоять перед органами дипломатичної 

служби. До того ж, потрібно зважати на той факт, що в практиці 

Європейського суду з прав людини, зокрема, у справі «Olsson v. Sweden» 

розроблено критерії стосовно порядку здійснення повноважень суб’єктами 

публічної адміністрації: законодавчий рівень регламентації; чіткий обсяг і 

спосіб реалізації повноважень; легітимна мета; адекватний захист від 

свавільного втручання [422]. Описані положення повинні стосуватися всіх 

можливих інструментів діяльності публічної адміністрації, працівниками 

яких є державні службовці дипломатичної служби. Це дозволятиме 

належним чином гарантувати права, свободи та законні інтереси громадян 

при здійсненні публічного управління дипломатичною сферою, а також 

інтегрувати цю українську практику з європейськими стандартами 

функціонування дипломатії.  

Тим не менше, як засвідчує Європейський суд з прав людини, в Україні 

мають місце непоодинокі випадки порушення вказаного принципу 

юридичної визначеності [423; 424]. У своїй переважній більшості такі 

випадки мають негативне забарвлення, бо в таких випадках державні 

службовці дипломатичної служби не виконують покладені на них законом 

обов’язки в галузі зовнішніх зв’язків чи виходять за межі власних 
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повноважень. Водночас може виникнути конфлікт інтересів, коли норми 

Конституції України як суспільного договору в більшому обсязі 

забезпечують права, свободи та законні інтереси громадян, порівняно з 

положеннями спеціального законодавства у сфері державної та 

дипломатичної служби. У цьому разі потрібно виходити з пріоритету 

людиноцентристської спрямованості публічного управління в 

зовнішньополітичній сфері. Безумовно, бажано також залучити 

Конституційний Суд України в якості єдиного органу конституційної 

юрисдикції, який би зробив відповідний висновок про вищу юридичну силу 

правових норм, що є більш сприятливими для охорони прав, свобод і 

законних інтересів громадянина та встановлення кореспондуючих 

повноважень працівників дипломатичної служби. 

Цілком очевидно, що під час оптимізації організаційної структури 

принцип правової визначеності не означає можливість застосовувати будь-

які адміністративно-правові засоби для гарантування прав, свобод і законних 

інтересів громадян. В адміністративно-правовій доктрині з цього приводу 

сформувався усталений підхід, згідно з яким зазначені повноваження 

публічної адміністрації в межах правового статусу повинні бути встановлені 

з достатнім рівнем чіткості та повноти в законі [425; 426, с. 83-93; 427, с. 50-

53]. По суті, регламентація на нормативному рівні організаційної структури 

органів дипломатичної служби із зазначенням повноважень відповідних 

державних службовців, які є працівниками цих суб’єктів публічної 

адміністрації, на основі принципу правової визначеності дозволить 

уніфікувати правове поле у сфері державної та дипломатичної служби на 

наднаціональному рівні щодо врахування засадничих міжнародних 

стандартів і передової зарубіжної практики, а також на національному рівні в 

частині приведення законодавства про дипломатичну службу у відповідність 

із оновленими регуляторними рамками в галузі державної служби та 

розробки узгодженої підзаконної нормативно-правової бази. Звідси принцип 

правової визначеності можна вважати юридичною межею для формулювання 
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завдань і функцій державних службовців дипломатичної служби, які 

встановлюватимуть обсяг і порядок здійснення їхніх повноваження. 

Отже, у якості загального висновку можна констатувати, що оновлення 

організаційної структури органів дипломатичної служби встановлює шлях до 

євроінтеграції та формування правового поля діяльності працівників 

дипломатичної служби, яке вписується в наднаціональні рамки 

функціонування дипломатії. З урахуванням радянського досвіду для України 

оптимальним способом проведення кадрової політики у дипломатичній сфері 

є кар’єрні призначення державних службовців дипломатичної служби, що 

відповідає європейській моделі кадрових призначень. Основою процесу 

модернізації діяльності організаційної структури органів дипломатичної 

служби повинен виступати принцип правової визначеності, у тому числі з 

урахуванням пріоритетності правової охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян, які є учасниками адміністративно-правових відносин у 

сфері публічного управління зовнішньополітичною діяльністю. 

Висновки до розділу 3 

Розглянуто дипломатичні імунітети в контексті адміністративно-

правового статусу державних службовців дипломатичної служби, у тому 

числі юрисдикційні дипломатичні імунітети, узгоджені з транскордонним 

забарвленням органів дипломатичної служби в ЄС, зокрема Європейської 

служби зовнішньополітичної діяльності. 

Охарактеризовано правовий статус державних службовців 

дипломатичної служби як працівників суб’єктів публічної адміністрації 

відповідно до міжнародних стандартів стосовно набуття та припинення 

адміністративно-правового статусу, організаційних і діяльнісних 

характеристик працівників дипломатичної служби в зарубіжних країнах. 

Визначено особливості конституційного регулятивного, законодавчого 

рівнів, національних законодавчих і підзаконних актів за кордоном, які 

регламентують організаційно-правові засади діяльності органів 

дипломатичної служби в інтерактивних проявах діяльності, публічно-
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управлінському механізмі та захисних повноваженнях державних службовців 

дипломатичної служби. 

Деталізовано процеси оновлення організаційної структури органів 

дипломатичної служби, їх матеріально-фінансового забезпечення з 

наведенням прикладів відповідних країн світу, у тому числі щодо тимчасових 

структурних підрозділів, спеціальних структурних підрозділів для 

розв’язання конфліктних ситуацій, із урахуванням рамкових характеристик 

діяльності працівників дипломатичної служби, зорієнтованих на підтримання 

та поглиблення інтеграції та співпраці державних службовців дипломатичної 

служби в Європейському Союзі. 

Наведено дефініції організаційної структури органу дипломатичної 

служби, яка повинна кореспондувати з новітніми викликами у сфері 

зовнішніх зв’язків і стандартами наднаціонального права публічної служби 

та дипломатичного права з урахуванням розмежування політичних та 

адміністративних посад працівників дипломатичної служби для 

ефективного здійснення та вдосконалення кадрової політики у сфері 

дипломатичної служби. Уточнено якісні параметри внесення відповідних 

законодавчих змін для вдосконалення діяльності державних службовців 

дипломатичної служби на базі принципу правової визначеності задля 

вдосконалення організаційної структури органів дипломатичної служби. 

Основні результати дослідження викладені в даному розділі відображено 

у списку використаних джерел за номерами  351- 437. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у розкритті специфіки механізму 

адміністративно-правового забезпечення діяльності державного службовця 

дипломатичної служби України. Основні наукові й практичні результати 

дослідження такі. 

1. На основі аналізу ґенези органів дипломатичної служби виділено 

наступні етапи: 1 етап (VIII ст. до н. е. − IX ст. н. е.) – дипломатія 

стародавньої Індії, країн Близького та Далекого Сходу, Греції, а згодом Риму 

(інститут переговорів, право гостинності, святість посольства, пільги та 

привілеї для посольських місій); 2 етап (IX ст. − XVII ст.) – візантійська 

дипломатія  Венеції та Флоренції, Візантії та Італії (у частині 

функціонування міністра та відомства іноземних справ, застосування 

примусових заходів); 3 етап (XVII ст. – XIX ст.) – французька дипломатія, 

відома створенням прототипу Міністерства закордонних справ; 4 етап (XIX 

ст. – XX ст.) − англо-американська дипломатія, яка характеризується 

введенням інституту постійних дипломатичних представників, виникнення 

постійно діючих органів дипломатичної служби, визнання на міжнародному 

рівні імунітетів і привілеїв для цих суб’єктів; 5 етап (XXI ст.) – змішана 

модель дипломатії. 

Періодизація розвитку дипломатичної служби на території сучасної 

України: 1 етап (VII ст. – 1917 р.) − давньоукраїнська дипломатія часів 

Княжої доби та Запорізької Січі; 2 етап (1917 р. – 1921 р.) − 

зовнішньополітична діяльність УНР, Української Держави Гетьмана 

П. Скоропадського; 3 етап (1919 р. − 1990 р.) – радянська модель дипломатії 

УСРР; 4 етап (1991 р. – по теперішній час) – новітній формат 

функціонування органів дипломатичної служби як публічної адміністрації в 

незалежній Україні. 
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2. Сформульовано авторське визначення адміністративно-правового 

статусу державного службовця дипломатичної служби України, як 

встановленої в правових, морально-етичних, звичаєвих нормах цілісної, чітко 

структурованої системи прав, свобод, законних інтересів і обов’язків 

працівника дипломатичної служби, що відображає його становище у 

взаєминах із суспільством, державою, іншими людьми через 

адміністративно-правовий механізм діяльності державних службовців 

дипломатичної служби.  

Виділено основні ознаки статусу державних службовців 

дипломатичної служби: регуляторна стабільність або динамічність залежно 

від конкретно-історичного етапу розвитку дипломатичної служби; 

універсальність для всіх суб’єктів у межах інституту дипломатичної служби; 

особливий характер відносин між особою та державою при здійсненні 

публічного управління у межах зовнішніх відносин; системність; 

взаємозалежність складових елементів, основою яких є права, свободи та 

законні інтереси, що не можуть бути реалізовані без кореспондуючих 

обов’язків. З-поміж структурних елементів адміністративно-правового 

статусу державних службовців дипломатичної служби доцільно 

виокремлювати правові принципи; громадянство; правосуб’єктність; 

дипломатичні імунітети. 

3. Доведено, що завдання працівників дипломатичної служби є 

засадничими та стратегічними, диференційованими та спеціалізованими, 

безперервними, відносно постійними й усталеними. У легальному 

законодавчому вимірі ці завдання спрямовані, зокрема, на розвиток і 

забезпечення процесу реалізації зовнішньополітичних функцій; 

інституціоналізацію становища України на міжнародній арені; створення 

гарантій діяльності; захист прав і законних інтересів національних 

представників громадянського суспільства за кордоном; взаємодію з членами 

міжнародного співтовариства, координацію діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації. 
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За правовим режимом повноваження державних службовців 

дипломатичної служби поділяються на: публічно-управлінські інтерактивні, 

організаційні, інформаційно-аналітичні, нормотворчі, контрольно-наглядові. 

Запропонований критерій класифікації охоплює сутнісні риси й інструменти 

діяльності вказаних суб’єктів. 

Взаємодія заохочувально-попереджувальних і примусово-каральних 

засобів впливу на державних службовців дипломатичної служби найбільш 

яскраво простежується при виконанні завдань і функцій працівників 

дипломатичної служби щодо запобігання екстремізму. 

4. Детально досліджено нормативно-правове забезпечення діяльності 

державних службовців дипломатичної служби та розкрито правовий 

механізм, який у науці тлумачать у прагматично-аксіологічному та 

регуляторно-функціональному вимірах. Регуляторний аспект є основою 

адміністративно-правового забезпечення, що гарантує належність процедури 

застосування правових норм задля структуризації зовнішньополітичних 

правовідносин і покращення дієвості інструментів діяльності державних 

службовців дипломатичної служби. 

Під джерелами права публічної служби, які регламентують діяльність 

працівників дипломатичної служби, слід розуміти зовнішню форму 

встановлення та вираження загальнообов’язкових правил поведінки у сфері 

дипломатичної служби в межах об’єктивно існуючих політико-економічних, 

демографічних і соціокультурних факторів державотворення та суспільного 

розвитку. 

5. Обґрунтовано висновок, що працівники дипломатичної служби як 

державні службовці в межах органів публічної адміністрації спрямовують 

реалізацію власних повноважень на антропоцентричний вимір 

зовнішньополітичної діяльності для досягнення балансу національних 

інтересів України та законних інтересів представників громадянського 

суспільства як іншої сторони вказаних правовідносин. Йдеться про 

реалізацію функцій та повноважень працівників дипломатичної служби у 
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складній соціальній системі, уособлюваній суб’єктами публічного права 

(публічними органами, що функціонують у системі зовнішніх зв’язків на 

«вертикальному» та «горизонтальному» рівнях) і суб’єктами приватного 

права (фізичними особами, які звертаються до органів дипломатичної служби 

за отриманням адміністративних послуг чи одержанням іншого результату, 

потрібного для задоволення публічного інтересу). Більшість державних 

службовців органів дипломатичної служби виконують свої повноваження в 

межах адміністративно-правових відносин на внутрішньодержавному рівні, і 

лише працівники закордонних дипломатичних установ України мають 

екстериторіальний статус. 

6. Класифіковано інструменти діяльності публічної адміністрації у 

сфері зовнішніх зв’язків, зокрема: нормативні акти, адміністративні акти, 

акти-плани, акти-дії. Основу для ефективної реалізації всіх зазначених 

інструментів становлять інструменти діяльності державних службовців 

дипломатичної служби, які за своєю сферою дії охоплюють превентивний, 

виховний та примусово-каральний елементи.  

7. Визначено міжнародні стандарти і виокремлено сектор 

наднаціонального публічного права та публічного права окремих країн-

членів Європейського Союзу, зокрема дипломатичного права та права про 

публічну службу, яке впливає і на реалізацію повноважень працівниками 

дипломатичної служби. Ключовою категорією при цьому постає власне 

публічний сектор як простір для реалізації функцій державних службовців 

дипломатичної служби щодо публічного управління зовнішньополітичною 

сферою. За міжнародними стандартами державні службовці дипломатичної 

служби постають працівниками суб’єктів публічної адміністрації у 

широкому розумінні. 

8. Встановлено, що закордонні стандарти функціонування державних 

службовців органів дипломатичної служби набувають уніфікованих 

наднаціональних регуляторних рис. Проте судова практика за кордоном досі 

не є повністю усталеною й одноманітною. Наразі істотного значення набуває 
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процес узгодження засадничих аспектів матеріально-технічного забезпечення 

діяльності працівників дипломатичної служби, а також оновлення організації 

структури цих органів як суб’єктів публічної адміністрації. 

9. Доведено необхідність вдосконалення процедури здійснення 

кадрової політики у сфері дипломатичної служби з метою залучення 

суб’єктів публічної адміністрації та інших державних органів до призначення 

державних службовців дипломатичної служби на посади. Глава держави 

може здійснювати керівництво зовнішньополітичною діяльністю на підставі 

закону або шляхом призначення та звільнення осіб на дипломатичні посади, 

або шляхом участі у відповідних процедурах, уносячи відповідне подання, 

але не втручаюсь у поточну оперативну діяльність органу дипломатичної 

служби. Квінтесенцією оновлення організаційних засад діяльності державних 

службовців дипломатичної служби має стати узгодження положень чинного 

Закону України «Про дипломатичну службу» із новим Законом України 

«Про державну службу». Для посад адміністративно-технічних працівників 

доцільно виключити порядок присвоєння рангів державних службовців; з 

метою вдосконалення організаційної структури органів дипломатичної 

служби слід керуватися принципом правової визначеності. 
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