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шеннолетними, и взаимосвязи его с другими элементами этой системы. Пред-
ложена классификация предмета в зависимости от места совершения краж. 
Рассмотрена личность несовершеннолетнего преступника с учетом возрастных 
и психологических особенностей.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика краж, предмет пре-
ступного посягательства, кражи, совершаемые несовершеннолетними. 
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The place of the subject of the criminal infringement at the structure of the thefts 

criminalistics characteristics committed by juveniles and interconnection with other ele-
ments of this system have been given special attention. The classification of the subject 
depending from the place of the thefts committing has been proposed. The personality 
of juvenile criminal taking into account the age and psychological characteristics pecu-
liarities have been considered.
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Проголошення незалеж-
ності України, державний курс 
на європейську та євроатлан-
тичну інтеграцію ставлять пе-
ред дипломатією й органами 
управління закордонними спра-
вами як існо нові завдання 
щодо забезпечення прагнень 

України. Відповідальність за 
належне їх виконання покла-
дається на керівників органів 
системи Міністерства закор-
донних справ, у тому числі на 
Надзвичайного і Повноважного 
Посла як керівника диплома-
тичного представництва Украї-
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Перші кроки в науці
ни за кордоном. 

Окремі аспекти правового 
статусу керівника дипломатич-
ного представництва розгляда-
лися вченими в галузі міжна-
родного права (І.П. Блищенком, 
В.Г. Буткевичем, А.І. Музикою, 
В.М. Репецьким, О.П. Сагайдак, 
К . К .  С а н д р о в с ь к и м , 
П.Д.Сардачуком та ін.). Чимало 
досліджень правового статусу 
посадових осіб і керівників ор-
ганів виконавчої влади прове-
дено такими адміністративіста-
ми як В.Б. Авер’янов, Н.О. Ар-
маш, І.Л. Бачило, Ю.П. Битяк, 
Н.П. Матюхіна, Н.Р. Нижник, 
О.В. Петришин, Н.В. Янюк. Про-
те, незважаючи на роль Над-
звичайного і Повноважного 
Посла в механізмі управління 
закордонними справами Украї-
ни, проблема його адміністра-
тивно-правового статусу в на-
уці адміністративного права 
залишається практично не до-
слідженою, що зумовлює спря-
мованість і завдання даної 
статті, а саме висвітлення ок-
ремих елементів адміністра-
тивно-правового статусу вка-
заної посадової особи.

Керівником дипломатично-
го представництва України за 
кордоном є працівник диплома-
тичної служби, який відповідно 
до ст. 12 Закону України «Про 
дипломатичну службу» від  
20 вересня 2001 р. займає в ньо-
му посаду Надзвичайного і Пов-

новажного Посла України [8; 
2001. – № 42. – Ст. 1881]. Він 
наділений і однойменним дип-
ломатичним рангом за ст.1 Зако-
ну України «Про дипломатичні 
ранги» від 28 листопада 2002 р. 
[8; 2002. – № 52. – Ст. 2349]. 

Основні ознаки Надзвичай-
ного і Повноважного Посла Ук-
раїни: (1) він очолює працівни-
ків дипломатичного представ-
ництва і є найвищою посадо-
вою особою в ньому; (2) при-
значається і звільняється в по-
рядку, передбаченому законо-
давством України про диплома-
тичну службу й міжнародно-
правовими актами; (3) наділе-
ний адміністративно-розпоряд-
чими повноваженнями і вправі 
видавати накази й розпоряд-
ження, які є обов’язковими для 
відповідних виконавців; (4) він 
здійснює управління не лише 
персоналом дипломатичного 
представництва, а й дорученою 
йому галуззю в цілому; (5) несе 
персональну відповідальність 
за результати своєї праці й 
діяльність всього дипломатич-
ного представництва. 

Важливим також є те, що 
цей керівник, будучи одним з 
найважливіших елементів сис-
теми управління, як слушно на-
голошує Н.П. Матюхіна, одно-
часно виступає суб’єктом та 
об’єктом цієї системи. Як суб’єкт 
управління він виконує всі уп-
равлінські функції, використо-
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вує різні методи управлінського 
впливу на працівників підпо-
рядкованих йому підрозділів та 
ін.  У той же час в ін сам є 
об’єктом управлінського впливу 
(як безпосереднього, так і опо-
середкованого) з боку вищесто-
ящих керівників – Президента, 
Прем’єр-міністра, Міністра за-
кордонних справ, його заступ-
ників [6, с. 143, 144]. 

Зазначимо, що в юридич-
ній науці не існує одностайної 
думки щодо складників право-
вого статусу посадової особи. 
Так, О.В. Петришин такими на-
зиває державно-владні повно-
важення та юридичну відпові-
дальність останньої [8, с. 40]. 
Н.В. Янюк крім прав, обов’язків 
і відповідальності до правово-
го статусу включає етичні ви-
моги до службової поведінки, 
а також обмеження, заборони 
й гарант і ї  д іяльност і  [12] .  
Н.О. Армаш до таких складни-
ків відносить становище поса-
ди керівника в системі управ-
ління, компетенцію й обов’язок 
нести відповідальність при ви-
конанні своїх повноважень [1, 
с. 47]. І хоча до цього питання 
існують різні підходи вчених, 
все ж можемо відмітити певну 
єдність їх поглядів, яка поля-
гає у визначенні прав, обов’язків 
і відповідальності посадових 
осіб як обов’язкових елементів 
їх адміністративно-правового 
статусу.

Поряд із цим ми поділяємо 
думку Ю.П. Битяка, який під-
креслює, що правовий статус 
посадової особи визначається 
займаною ним посадою, в якій 
об’єктивно відбивається її міс-
це як у конкретному державно-
му органі, так і в системі цих 
органів [2, с. 143]. З огляду на 
це поряд зі складниками стату-
су керівника дипломатичного 
представництва як посадової 
особи вважаємо за необхідне 
розглянути й окремі елементи 
статусу посади Надзвичайного 
і  П о в н о в а ж н о г о  П о с л а  
України.

Важливим для розуміння 
особливостей адміністратив-
но-правового статусу Надзви-
чайного і Повноважного Посла 
України є порядок його призна-
чення і звільнення з посади. 
Відповідно до п. 5 ст. 106 Кон-
ституції України керівник дип-
ломатичного представництва 
України за кордоном призна-
чається на посаду і звільняєть-
ся з неї Президентом. Зазначе-
ну норму деталізує Закон Украї-
ни «Про дипломатичну службу» 
від 20 вересня 2001 р., де у 
ст. 13 закріплено, що Надзви-
чайний і Повноважний Посол 
призначається і звільняється 
Президентом за поданням 
Міністра закордонних справ  
України. При цьому укази Пре-
зидента із цих питань скріплю-
ються підписами Прем’єр-мініс-
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тра й Міністра закордонних 
справ України. 

У науковій літературі іноді 
ототожнюються процедури при-
значення й акредитації голови 
дипломатичного представниц-
тва [Див.: 4, с. 47; 10, с. 104]. На 
нашу думку, із цим не можна по-
годитись. По-перше, вони ма-
ють різну правову природу. Зок-
рема, правове підгрунтя проце-
дури призначення керівника 
дипломатичного представниц-
тва становлять норми ад-
міністративного права, в основі 
ж його акредитації лежать нор-
ми міжнародного дипломатич-
ного права та звичаїв. По-друге, 
зазначені поняття різняться та-
кож за обсягом. Процедура ак-
редитації складається з таких 
стадій: (а) підбір кандидатури 
голови дипломатичного пред-
ставництва; (б) запит агреману; 
(в) видання акта внутрішнього 
права, яким оформлюється 
призначення; (г) одночасне 
офіційне повідомлення у пресі 
обох країн про призначення, що 
відбулося; (д) видача вірчих 
грамот; (е) попередня зустріч з 
міністром закордонних справ 
країни перебування після при-
буття голови дипломатичного 
представництва й подання 
йому копії вірчих грамот; (є) вру-
чення під час офіційної цере-
монії вірчих грамот главі держа-
ви перебування [Цит. за: 9, 
с. 104]. Як бачимо, призначення 

кер івника дипломатичного 
представництва підкреслюєть-
ся в п.3 як одна зі стадій його 
акредитації. З огляду на це вва-
жаємо, що поняття «акредита-
ція» є ширшим за обсягом 
порівняно з поняттям «призна-
чення», оскільки останнє охоп-
люється першим. При цьому за-
уважимо, що не можна запере-
чувати того, що обидві ці про-
цедури тісно взаємопов’язані і 
взаємнозумовлені. 

Відповідно до п.6 Положен-
ня про дипломатичне пред-
ставництво України за кордо-
ном від 22 жовтня 1992 р. (далі 
– Положення) припинення місії 
глави дипломатичного пред-
ставництва відбувається у 4-х 
випадках, а саме при відкли-
канні у встановленому порядку, 
відставці, смерті, оголошенні 
його persona non grata в державі 
перебування [5; 2000. – Т. 5. – 5 
(Р/П)2]. 

Перейдемо до визначення 
функцій Надзвичайного і Пов-
новажного Посла України. З 
урахуванням того, що дипло-
матичне представництво є од-
ноособовим органом, функції 
його керівника зумовлені у пер-
шу чергу задваннями органу, 
який він очолює. Найповніший 
їх перелік наводять О.П. Сагай-
дак і П.Д. Сардачук, а саме: 
а) розробка концепції двосто-
ронніх відносин з країною пе-
ребування; б) інформування 
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уряду країни перебування про 
позицію свого уряду; в) інфор-
мування МЗС України про полі-
тичну й економічну ситуації в 
країні перебування та можли-
вий їх вплив на двосторонні 
відносини; г) вивчення інфор-
мації про впливових людей 
країни перебування; г) форму-
вання позитивного іміджу Ук-
раїни; д) постійне розширення 
кола знайомих, які сприяли б 
вирішенню вищеназваних за-
вдань [11, с. 62]. У свою чергу, 
професор Інституту диплома-
тичної служби Індії К.С. Рана 
зазначає, що, зважаючи на ево-
люцію та зміни у дипломатичній 
сфері, всі функції керівника 
дипломатичного представниц-
тва сьогодні доцільно зводити 
до 6-ти основних, що охоплю-
ють переговори, налагодження 
контактів, сприяння, інформу-
вання, управління й обслугову-
вання [14, с. 64].

Особливий інтерес станов-
лять управлінські функції Над-
звичайного і Повноважного 
Посла України, які поділяються 
на внутрішньо- й зовнішньоуп-
равлінські. До перших відно-
сяться функції, пов’язані зі спів-
робітниками дипломатичного 
представництва: організація, 
планування, прогнозування, 
регулювання, ухвалення уп-
равлінських рішень і впровад-
ження їх у життя, координація, 
контроль за діяльністю цих 

співробітників, застосування 
щодо них дисциплінарної вла-
ди. На багатоманітність зовніш-
ньоуправл інських функц ій 
впливає місце дипломатичного 
представництва в механізмі уп-
равління закордонними спра-
вами. Щодо цього виникають 
різні види управлінських відно-
син з органами: (а) вищими й 
підлеглими (б) рівними за ста-
тусом; (в) судової влади (якщо 
дипломатичне представництво 
виступає субєктом юридичної 
відповідальності); (г) з органа-
ми місцевого самоврядування 
(при здійсненні останніми від-
повідних повноважень). У По-
ложенні визначено основні 
функції управління його керів-
ника. Зокрема, у п. 4 закріпле-
но, що глава дипломатичного 
представництва здійснює за-
гальне керівництво, координа-
цію й контроль за діяльністю 
вс іх установ України, спе -
ціалістів, делегацій, посадових 
та інших осіб, які знаходяться 
у державі перебування. 

Права й обов’язки, як важ-
ливі елементи статусу Надзви-
чайного і Повноважного Посла 
України, поділяються на за-
гальні і спеціальні. До перших 
відносять ті, що характерні для 
всіх працівників дипломатичної 
служби. За статтями 29 і 30 За-
кону України «Про дипломатич-
ну службу» від 20 вересня 
2001 р. їх загальні права й 
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обов’язки зводяться до прав та 
обов’язків державних службов-
ців, що передбачені Законом 
України «Про державну служ-
бу» від 16 грудня 1993 р. [3; 
1993. – № 52. – Ст. 490].

С п е ц і а л ь н і  п р а в а  й 
обов’язки Надзвичайного і Пов-
новажного Посла України зумо-
влені посадою, яку він обіймає. 
На жаль, вони сукупно не за-
кріплені в законодавстві Украї-
ни, навести їх перелік дозволя-
ють норми Положення, Законів 
України «Про дипломатичну 
службу» від 20 вересня 2001 р., 
«Про міжнародні договори» від 
29 червня 2004 р., Віденських 
конвенцій про дипломатичні 
зносини від 18 квітня 1961 р. [7; 
с. 126-133], про консульські 
зносини від 24 квітня 1963 р. [7; 
с. 134-148], про право міжна-
родних договорів від 23 травня 
1969 р. [7; с. 23-37] та норм ін-
ших нормативно-правових ак-
тів. Спеціальні обов’язки Над-
звичайного і Повноважного 
Посла України вважаємо за 
можливе поділити на 3 групи. 
Це обовязки, що стосуються 
а) реалізації зовнішньої політи-
ки України й пов’язаних з нею 
обов’язків; б) керівників і поса-
дових осіб державних органів, 
установ і підприємств України, 
а також громадських організа-
цій; в) організації роботи дип-
ломатичного представництва, 
його співробітників, інших пред-

ставників України в державі пе-
ребування.

Значний вплив на ефектив-
ність роботи керівника дипло-
матичного представництва ма-
ють гарантії його діяльності – 
загальнослужбові та спеціаль-
но-посадові. До загальнослуж-
бових гарантій належить ма-
теріальне й соціально-побуто-
ве забезпечення державних і 
дипломатичних службовців, пе-
редбачене в Законах України 
«Про державну службу» та 
«Про дипломатичну службу». 
Спеціально-посадові зумов-
лені посадою Надзвичайного і 
Повноважного Посла України. 
До них, на нашу думку, нале-
жать насамперед дипломатич-
ні привілеї й імунітети, гаран-
товані керівникові й персоналу 
дипломатичного представниц-
тва Віденською конвенцією про 
дипломатичні зносини.

Невід’ємним елементом 
адміністративно-правового 
статусу Надзвичайного і Пов-
новажного Посла України є 
його юридична відповідаль-
ність – дисциплінарна, ад-
міністративна, кримінальна й 
цивільно-правова. Визначення 
особливостей відповідальності 
кер івника дипломатичного 
представництва тісно пов’язано 
з проблемою з’ясування приро-
ди його посади. Звернімо увагу 
на деякі нормативні акти, що 
стосуються питання віднесен-
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ня посад до політичних чи ад-
міністративних. Наприклад, За-
кон «Про Кабінет Міністрів  
України» від 16 травня 2008 р. 
до політичних діячів відносить 
лише членів уряду України [7; 
2008. – № 36. – Ст. 1196]. Про-
те, незважаючи на певну нор-
мативну окресленість, не вирі-
шеними в повному обсязі (ні 
законодавчо, ні науково) зали-
шаються проблеми визначення 
природи посад деяких керівни-
ків органів виконавчої влади, в 
тому числі й Надзвичайного і 
Повноважного Посла України.

Зважаючи на специфіч-
ність політичних та адміністра-
тивних посад, вважаємо, що 
посада керівника дипломатич-
ного представництва України 
має ознаки як першої, так і дру-
гої групи. Як політичний діяч, 
він, по-перше, призначається 
всенародно обраним носієм 
державної влади – Президен-
том України; по-друге, він може 
бути в будь-який момент звіль-
нений ним же (про що вже йш-
лося раніше); по-третє, Над-
звичайний і Повноважний По-
сол не лише реалізовує, а й 
бере активну участь у вироб-
ленні державної дипломатич-
ної політики, має значний вплив 
на прийняття політичних рі-
шень вищим політичним керів-
ництвом України. 

А з урахуванням ознак 
кер івника дипломатичного 

представництва як адміністра-
тивної посади, можемо ствер-
джувати, що він практично ви-
конує завдання і функції очо-
люваного ним органу, отримує 
заробітну плату за рахунок 
коштів Держбюджету й на ньо-
го поширюється законодавство 
України про державну службу. 
Проте, зазначимо, що остаточ-
ні висновки щодо природи по-
сади Надзвичайного і Повно-
важного Посла України робити 
ще рано. Щодо цього ми поді-
ляємо думку Ю.П. Битяка, який 
наголошує, що новий підхід до 
виокремлення посад політич-
них чиновників вимагає деталь-
ного обґрунтування й оновле-
ного законодавчого регулюван-
ня цих питань [2, с. 107]. 

Підсумовуючи наведене, 
підкреслимо, що сьогодні еле-
менти статусу Надзвичайного і 
Повноважного Посла України в 
законодавстві комплексно не 
врегульовані. Це стосується 
його прав та обов’язків, відпові-
дальності, а також деяких інших 
складників. Вирішити цю про-
блему можна 2-ма шляхами. 
Перший полягає в розробленні 
й затвердженні окремого Поло-
ження про Надзвичайного і 
Повноважного Посла України, 
як це має місце в деяких краї-
нах світу (Росії, Туркменістані 
та ін.). Другий зводиться до виз-
начення статусу керівника дип-
ломатичного представництва в 
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Перші кроки в науці
компетенційному акті, що сто-
сується організації та діяль-
ності органу, який очолює По-
сол. На наше переконання, пи-
тання адміністративно-право-
вого статусу Надзвичайного і 
Повноважного Посла України 

та його посади слід закріпити в 
межах окремого розділу Поло-
ження про Посольство України, 
на доцільність розроблення і 
прийняття якого нами вже на-
голошувалось [Див.: 12, с. 455, 
456].
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Исследуются отдельные элементы административно-правового статуса 
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