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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ЯК УЧАСНИКІВ СЛУЖБОВО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Сьогодні в умовах складної суспіль-
но-політичної й соціально-економічної 
ситуації в Україні кожен її свідомий 
громадянин прагне якнайшвидшого 
настання загальнодержавного миру та 
спокою. Останні події на Півдні та Схо-
ді країни довели, що саме дипломатич-
ний шлях є одним із пріоритетних на-
прямів врегулювання конфлікту, який 
виник у країні. Керуючись ст. 4 Закону 
України «Про дипломатичну службу», 
відмітимо, що забезпечення диплома-
тичними засобами й методами захисту 
суверенітету, безпеки, територіальної 
цілісності та непорушності кордонів 
України, її політичних, торгово-еконо-
мічних та інших інтересів – це одне з 
основних завдань, що покладається на 
вітчизняну дипломатичну службу. Вра-
ховуючи той факт, що дипломатичні 
працівники є безпосередніми виконав-
цями завдань і функцій дипломатичної 
служби, можна з упевненістю ствер-
джувати, що саме від чіткої реалізації 
ними свого правового статусу (зокре-
ма таких його основних елементів, як 
права й обов’язки) залежить не лише 
успішне функціонування всієї служби 
в цілому, а й багато в чому повернення 
мирного життя в Україні.

У юридичній літературі питання 
правового статусу дипломатичних пра-
цівників як суб’єктів трудового права 
є недостатньо дослідженими. Певні 
напрацювання в цьому напрямі можна 
знайти в наукових роботах таких уче-
них, як М.І. Іншин, В.С. Венедиктов, 
Н.Б. Болотіна, К.Ю. Мельник, О.І. Про-
цевський, Г.І. Чанишева, В.І. Щербина, 

В.М. Андріїв, М.М. Клемпарський, 
Ю.В. Макаренко, Н.М. Вапнярчук та 
інші. Однак згадані науковці розгляда-
ють правовий статус дипломатичного 
працівника, як правило, поверхнево.  
З огляду на це метою статті є погли-
блений аналіз поняття, сутності та спе-
цифіки правового статусу цієї категорії 
службовців як учасників суспільних 
відносин у сфері праці.

Для того щоб взяти участь у кон-
кретних суспільних відносинах, кож-
ний з учасників повинен володіти від-
повідним правовим статусом. Наразі у 
вітчизняній доктрині сформовано різні 
підходи до визначення «правовий ста-
тус особистості». Не є однозначними 
думки сучасних учених-правознавців 
також щодо основних елементів цієї ка-
тегорії. Так, деякі автори, розкриваючи 
сутність поняття «правовий статус», 
обмежуються лише такими компонен-
тами, як права та обов’язки [1, с. 134; 2,  
с. 225]. Інші ж представники науки 
вміщують у цю юридичну конструкцію, 
крім названих двох елементів, набагато 
ширший асортимент складових (сво-
боди, принципи, гарантії, юридичну 
відповідальність, громадянство тощо)  
[3, с. 100; 4, с. 409; 5, с. 59]. Однак як 
у першому, так і в другому випадках 
саме права й обов’язки розглядаються 
в якості основи (ядра) правового стату-
су особи.

Перш ніж перейти до характеристи-
ки правового статусу дипломатичних 
працівників, вважаємо за необхідне 
проаналізувати легальне визначення 
такої категорії службовців. Так, від-
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повідно до ст. 1 Закону України «Про 
дипломатичну службу» дипломатичним 
працівником визнається державний 
службовець, який виконує дипломатич-
ні або консульські функції в Україні чи 
за кордоном та має відповідний дипло-
матичний ранг [6].

Правовий статус особи є комплек-
сною, багатогранною й багатокомпо-
нентною категорією, яка нормативно 
закріплює певне становище людини в 
суспільстві. Не викликає жодних сум-
нівів, що правовий статус повинен во-
лодіти такою ознакою, як юридична 
регламентація, адже виключно законом 
встановлюються та забезпечуються ос-
новні його елементи (права, обов’язки, 
відповідальність тощо). Сутність право-
вого статусу має визначатися з ураху-
ванням змісту конкретних норм права, 
які встановлюють міру можливої й не-
обхідної поведінки особи. В іншому ж 
випадку це є лише суспільним (соціаль-
ним) статусом.

У юридичній науці розрізняють такі 
правові статуси особи: загальний (він 
встановлюється Конституцією України, 
є притаманним усім громадянам неза-
лежно від соціального стану, національ-
ності, релігійних переконань тощо), 
спеціальний (його набуває особа, яка 
входить до певної соціальної групи) та 
індивідуальний (його сутність зводить-
ся до персоніфікації прав та обов’язків 
для конкретної особи). Якщо вести 
мову про дипломатичних працівників, 
то вони також є носіями трьох вказа-
них правових статусів. Відмітимо, що 
дипломатичні працівники, як і решта 
громадян України, користуються всіма 
правами й свободами, закріпленими в 
Конституції України та інших законо-
давчих актах. На дипломатичних пра-
цівників так само повною мірою поши-
рюється дія Кодексу законів про працю 
України. Однак особливий характер і 
специфіка дипломатичної праці, пов’я-
зана з реалізацією функцій держави 
та здійсненням державно-владних по-
вноважень, її соціально-державна зна-
чимість, складність завдань, які стоять 
перед дипломатичною службою, зумо-

вили необхідність законодавчого визна-
чення особливих вимог до професійних 
якостей і кваліфікації дипломатичних 
працівників, додаткових гарантій здійс-
нення службової діяльності, а також 
спеціальних умов проходження дипло-
матичної служби в цілому. На відміну 
від загальної категорії трудящих, для 
дипломатичних працівників законами 
України «Про дипломатичну службу» 
та «Про державну службу» передбаче-
но додаткові права й службові обов’яз-
ки. Тому в цілому специфіку правового 
статусу дипломатичного працівника ви-
значають переважно спеціальний та ін-
дивідуальний статуси. Вони формують-
ся на основі спеціальних законодавчих 
актів, посадових інструкцій, положень 
про державний орган та його підроз-
діли, індивідуальних актів про призна-
чення громадянина на дипломатичну 
посаду.

У преамбулі Закону України «Про 
дипломатичну службу» вказано, що 
цей нормативний акт визначає не лише 
правові засади та порядок організації 
діяльності дипломатичної служби, а й 
особливості правового статусу її пра-
цівників, про що свідчить розділ V цьо-
го закону, який називається «Право-
вий статус працівників дипломатичної 
служби».

З приводу цього розділу можна зро-
бити декілька зауважень. По-перше, 
на нашу думку, його назва не повні-
стю відображає зміст самого розділу, 
оскільки в ньому представлено не всі, а 
лише окремі елементи правового стату-
су працівника дипломатичної служби. 
Так, наприклад, цей розділ не містить 
норм, які характеризували б, як нам 
вбачається, такі невід’ємні складові 
правового статусу, як соціально-право-
вий захист працівників дипломатичної 
служби та гарантії їх професійної ді-
яльності. Натомість ці питання розкри-
то в окремому розділі VI «Матеріальне 
та соціально-побутове забезпечення 
працівників дипломатичної служби». 
А отже, законодавець формально не 
розглядає їх у якості складових частин 
правового статусу працівника дипло-
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матичної служби. Проте з такою по-
зицією не можна погодитися, оскільки 
соціально-правовий захист і гарантії 
професійної діяльності є з’єднуваль-
ним елементом усіх існуючих прав та 
обов’язків дипломата. До того ж вони 
так само, як права й обов’язки, відо-
бражають специфіку правового стану 
дипломатичного працівника як окре-
мої категорії державних службовців, а 
тому повинні обов’язково включатися 
до складу елементів правового стату-
су працівника дипломатичної служби. 
По-друге, враховуючи попереднє заува-
ження, не зовсім зрозуміло, чому зако-
нодавець ст. 33 «Заохочення за сумлін-
ну працю» включив до розділу V, а не 
розмістив її, наприклад, у тому ж роз-
ділі VI вказаного закону. Адже заохо-
чення також можна вважати одним із 
різновидів матеріального забезпечення 
працівників. Наприклад, у Законі Укра-
їни «Про державну службу» ст. 34 «За-
охочення за сумлінну працю» включено 
не до розділу III «Правовий статус дер-
жавних службовців державних органів 
та їх апарату», а саме до розділу VII 
«Матеріальне та соціально-побутове 
забезпечення державних службовців». 
Як наслідок, неоднозначна позиція за-
конодавця із цього питання породжує 
розбіжності між законами України 
«Про дипломатичну службу» та «Про 
державну службу». По-третє, не зовсім 
зрозуміло також, чому саме дисциплі-
нарна відповідальність розглядається 
в якості окремого елемента правово-
го статусу працівника дипломатичної 
служби, а не юридична відповідаль-
ність у цілому. На наш погляд, було 
б доречніше назву ст. 34 «Дисциплі-
нарна відповідальність працівників ди-
пломатичної служби» Закону України 
«Про дипломатичну службу» змінити 
на «Відповідальність за порушення за-
конодавства України про дипломатич-
ну службу» (сьогодні так називається 
ст. 45 цього закону). Цією нормою ви-
значалися б особливості притягнення 
працівників дипломатичної служби до 
кожного виду юридичної відповідаль-
ності, у тому числі дисциплінарної. У 

результаті таких дій ст. 45 закону під-
лягала би виключенню.

Особа набуває правового статусу 
дипломатичного працівника в результа-
ті вступу на конкретну посаду в струк-
турі зовнішньополітичного відомства 
України. Це означає, що з моменту за-
міщення нею вакантної посади вона на-
діляється одночасно певними правами 
та обов’язками за службою.

Однак, як зазначає Л.В. Романюк, 
виникнення службових обов’язків для 
конкретної особи потрібно пов’язу-
вати не з призначенням її на посаду, 
а з прийняттям Присяги державного 
службовця. А тому, на думку автора, 
у самому акті призначення на посаду 
треба вказувати, що після прийняття 
присяги на державного службовця по-
кладається відповідне коло зобов’язань 
і прав за посадою, він несе всю повно-
ту відповідальності за це [7, с. 61]. Із 
запропонованим твердженням можна 
погодитися лише частково, оскільки не 
кожний претендент на посаду має скла-
дати присягу, а лише той, хто вперше 
зараховується на державну службу. 
Як справедливо відзначає В.Б. Авер’я-
нов, ті особи, які раніше перебували 
на службі та мали статус державного 
службовця, після чого звільнилися та 
знов повертаються на службу, присту-
пають до виконання службових повно-
важень із моменту призначення на від-
повідну посаду [8, с. 328].

Наділення працівника повноважен-
нями, тобто професійними правами й 
обов’язками, та їх реалізація – це го-
ловний змістовний компонент його 
правового статусу. Чим більший обсяг 
службових повноважень має праців-
ник, тим більш кваліфікованим, профе-
сійно досвідченим, особисто організо-
ваним і морально стійким він повинен 
бути, тим ширшим асортиментом пра-
вових, управлінських, організаційних 
і духовно-моральних компетенцій він 
повинен володіти. Саме тому процес 
виконання службових обов’язків, закрі-
плених за кожною дипломатичною по-
садою, супроводжується періодичним 
складанням кваліфікаційних екзаменів 
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з іноземних мов, систематичним прове-
денням атестації й щорічною оцінкою 
діяльності службовців, направленням 
на стажування та на курси підвищення 
професійної кваліфікації.

Наявність у дипломатичного праців-
ника повноважень означає можливість 
втілювати в життя волю держави та 
виступати від її імені через вітчизняні 
органи дипломатичних зносин. На пе-
ріод зайняття відповідної посади він є 
носієм цих повноважень і реалізує пев-
ну групу прав, які йому надано у зв’яз-
ку з виконанням службових обов’язків, 
у межах робочого часу, встановленого 
законодавством про державну службу, 
розпорядком дня державного органу, 
де працює особа, а також трудовим до-
говором (контрактом).

Як зазначає О.Р. Сторожук, най-
важливішими особливостями право-
вого статусу дипломатичного праців-
ника як державного службовця є такі:  
1) здійснення від імені держави спеці-
альних повноважень із метою організа-
ції виконання та безпосередньої реалі-
зації завдань і функцій дипломатичної 
служби; 2) підпорядкування кожного 
дипломатичного працівника порядку й 
правилам, встановленим державою в 
особі її компетентних органів, особли-
вий характер відповідальності працівни-
ка перед державою внаслідок порушення 
службових обов’язків (аж до покарання, 
передбаченого кримінальним законом);  
3) виплата матеріальної винагороди ди-
пломатичним працівникам за їх працю 
за рахунок коштів державного бюджету; 
4) дипломатичний працівник проходить 
дипломатичну службу, реалізуючи свій 
правовий статус лише у відповідних 
органах, визначених Законом України 
«Про дипломатичну службу»; 5) регу-
лювання правового статусу дипломатич-
них працівників, які проходять службу в 
закордонних дипломатичних установах, 
здійснюється, окрім норм національного 
законодавства, також нормами міжна-
родного права й законодавством держа-
ви перебування [9, с. 79].

Додамо, що суттєвою особливістю 
правового статусу дипломатичного пра-

цівника є й те, що в окремих випад-
ках збереження цього стану багато в 
чому залежить не лише від нього само-
го, а й від поведінки членів його роди-
ни. Наприклад, ст. 22 Закону України 
«Про дипломатичну службу» передба-
чено, що працівники дипломатичної 
служби, направлені в довготермінове 
відрядження, можуть бути достроко-
во відкликані до України у випадках 
вчинення членами їхніх сімей дій, що 
можуть призвести до негативних на-
слідків за подальшого перебування 
працівника дипломатичної служби в 
довготерміновому відрядженні [6]. Ок-
рім цього, і сама держава, у якій пра-
цівник перебуває в довготерміновому 
відрядженні, має право без будь-яких 
обґрунтувань вирішити, що подальше 
перебування такої особи на її території 
є небажаним. Зокрема, у ст. 9 Віден-
ської конвенції 1961 р. «Про диплома-
тичні зносини» зазначено, що держава 
перебування може в будь-який час, не 
будучи зобов’язаною мотивувати своє 
рішення, повідомити акредитуючу дер-
жаву, що глава представництва або 
який-небудь із членів дипломатичного 
персоналу представництва є persona 
non grata, або що будь-який інший 
член персоналу представництва є не-
прийнятним. У такому випадку акре-
дитуюча держава повинна, відповідно, 
відкликати цю особу або припинити її 
функції в представництві [10].

Окремо хотілося б звернути увагу 
на деякі особливості правового стату-
су міністра закордонних справ України.  
З одного боку, це особа, яка здійснює 
безпосереднє керівництво діяльністю 
органів дипломатичної служби, визна-
чає стратегічні напрями їх роботи. Йому 
присвоюється у встановленому порядку 
найвищий дипломатичний ранг (Над-
звичайного і Повноважного Посла), що 
свідчить про його безпосередню належ-
ність до особливої категорії державних 
службовців – дипломатичних працівни-
ків. З іншого боку, він як член Кабінету 
Міністрів України є політичним діячем. 
Так, відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону 
України «Про Кабінет Міністрів Украї-
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ни» [11] та п. 1 Указу Президента Укра-
їни «Про систему центральних органів 
виконавчої влади» [12] посади членів 
Кабінету Міністрів України належать 
до політичних посад і не відносяться до 
категорій посад державних службовців, 
визначених Законом України «Про дер-
жавну службу»; на них не поширюється 
трудове законодавство та законодавство 
про державну службу. Підтримуючи 
таку позицію, Закон України «Про дер-
жавну службу» від 17.11.2011 р., який 
набуде чинності 01.01.2015 р., у ч. 2 
ст. 2 встановлює, що «дія цього Зако-
ну не поширюється на членів Кабінету 
Міністрів України, перших заступників 
та заступників міністрів» [13]. Як бачи-
мо, у такому випадку з кола державних 
службовців виключаються вже не лише 
міністри, а й їх заступники. З аналізу 
згаданих нормативних актів можна зро-
бити висновок про існування своєрідно-
го двовладдя на дипломатичній службі, 
коли одночасно особа може обіймати як 
адміністративну посаду, безпосередньо 
виконуючи обов’язки очільника Мініс-
терства закордонних справ України, так 
і політичну, реалізуючи відповідні пов-
новаження в складі Кабінету Міністрів 
України. Це є актуальною проблемою 
сьогодення, на яку неодноразово звер-
тали увагу вчені різних галузей права. 
Погоджуємося з думкою Ю.В. Войни, 
яка зазначає, що в результаті політич-
них призначень осіб на керівні поса-
ди, які належать до сфери професійної 
державної служби, така служба зазнає 
політичних тисків, рівень доброчесності 
посадових осіб є низьким, адміністра-
тивні процедури – непрозорими та за-
бюрократизованими [14, с. 93]. Одним 
із шляхів вирішення цієї проблеми, як 
зазначає чимало науковців, є проведен-
ня адміністративної реформи, під час 
якої необхідно чітко розмежувати поса-
ди державних політичних діячів та дер-
жавних службовців.

Таким чином, викладені зауважен-
ня зводяться до такого: відсутність у 
Законі України «Про дипломатичну 
службу» легального визначення понят-
тя «правовий статус працівника дипло-

матичної служби» породжує неясність 
у питанні правильного розуміння сут-
ності та змісту цієї юридичної катего-
рії. Тому пропонуємо до ст. 1 «Визна-
чення термінів» Закону України «Про 
дипломатичну службу» включити нор-
му такого змісту: «Правовий статус 
працівника дипломатичної служби –  
це визначена Конституцією України, 
цим Законом, законами України «Про 
державну службу», «Про засади запо-
бігання і протидії корупції», Кодексом 
законів про працю України, Консуль-
ським статутом України, іншими нор-
мативно-правовими актами, прийняти-
ми відповідно до них, а також чинними 
міжнародними договорами, згоду на 
обов’язковість яких надано Верховною 
Радою України, система прав, обов’яз-
ків, заборон, обмежень, заохочень та 
гарантій професійної діяльності праців-
ника дипломатичної служби, а також 
міра відповідальності за невиконання 
або неналежне виконання ним службо-
во-трудових обов’язків».

Ключові слова: дипломатичний 
працівник, дипломатична служба, дер-
жавний службовець, правовий статус, 
права та обов’язки.

У статті проаналізовано сут-
ність і специфіку правового статусу 
дипломатичних працівників, розгля-
нуто окремі теоретичні та прак-
тичні проблеми в цій сфері, надано 
пропозиції з удосконалення відповід-
ного законодавства.

В статье проанализированы сущ-
ность и специфика правового ста-
туса дипломатических работников, 
рассмотрены отдельные теорети-
ческие и практические проблемы в 
этой сфере, представлены предложе-
ния по совершенствованию соответ-
ствующего законодательства.

This article examines the nature 
and specifics of the legal status of dip-
lomatic personnel, explores some the-
oretical and practical problems in the 
field provided suggestions to improve 
the relevant legislation.
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