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ВСТУП
Сучасна система міжнародних відносин є наслідком тривалої еволюції та послідов-

ного історичного розвитку людства, народів, націй і держав. Сьогодні під міжнарод-
ними відносинами розуміють особливу сферу суспільних відносин, що охоплює всі пу-
блічні та приватні відносини, які передбачають перетин державних кордонів людьми, 
товарами або ідеями.

 Основу сучасних міжнародних відносин становить взаємодія суверенних держав (тран-
снаціональних корпорацій, міжнародних та національних організацій, політичних партій, 
релігійних рухів, громадських об’єднань тощо) на міжнародній арені. Розрізняють такі види 
міжнародних відносин: за сферами суспільного життя — політичні, економічні, воєнно-стра-
тегічні, соціальні, культурні; за характером об’єктів, які взаємодіють — міждержавні та тран-
снаціональні, які підтримуються між недержавними міжнародними акторами та існують  
незалежно від міжнародних відносин; за складом суб’єктів, що взаємоді-
ють — двосторонні та багатосторонні; за просторовим масштабом, або рів-
нем — універсальні (глобальні), континентальні, регіональні та локальні; за при-
родою взаємодії — відносини панування і підкорення, відносини співпраці  
і взаємодопомоги, перехідні відносини.

5.1. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН, МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І 

МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ
У ХХ ст. внаслідок суттєвих змін у міжнародних відносинах сформувалися нові сис-

темоутворюючі принципи міжнародних відносин:

 9 повага до державного суверенітету і суверенної рівності;
 9 незастосування сили чи погрози силою;
 9 непорушність кордонів і територіальної цілісності;
 9 мирне врегулювання суперечок і неузгодженостей;
 9 невтручання у внутрішні справи;
 9 повага прав людини й основних свобод;
 9 рівноправність і право народів розпоряджатися своєю долею;
 9 співпраця між державами;
 9 сумлінне виконання міжнародних зобов’язань.
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З того часу, коли ще у стародавньому світі між державами започатковуються міжна-
родні відносини, зароджується й міжнародне право. Найбільш авторитетним у науці 
міжнародного права напрямом був той, що визначав його виникнення в середньовічній 
Європі. Різні його прихильники неоднаково називають дату появи міжнародного права 
— як на початку, так і в середині чи наприкінці Середніх віків, залежно від висунутих 
ними передумов і каталізаторів його появи (створення незалежних держав, принципу 
суверенітету, папства і єдиної церковної організації, Реформації, Відродження та ін.).

Перші приклади міжнародного права з’явилися там, де спостерігався високий рівень цивіліза-
ції того часу — у державах в долині Тигру і Євфрату, Нілу, районі Китаю та Індії, Егейського і Се-
редземного морів. Дослідники стародавнього міжнародного права доводять, що «для більшості 
держав античного періоду принцип балансу сил був зрозумілий і часто застосовувався на прак-
тиці. У Стародавньому Китаї досить часто утворювалися різні об’єднання князівств з чітко ви-
значеною метою протидії державам, які переважали своєю могутністю, щоб запобігти можливій 
агресії з їхнього боку і створити засоби захисту слабких об’єднань». Про існування найважливі-
шої функції міжнародного права в стародавній період свідчить і те, що в той час «великі прави-
телі не знали терміну «баланс сил», але діяли так, ніби він їм був відомий, перебуваючи між со-
бою у всебічній збалансованості». 

Найбільш давнім відомим міжнародним договором вважається угода між містами Лагаш і Умма 
(3100 р. до н. е.), в якій узгоджувалися питання державного кордону, непорушності знаків, розв’я-
зання суперечок на основі арбітражу, а санкції гарантувалися клятвами і зверненням до богів.

Вважається, що вперше у світовій історії найбільш точне визначення терміна «міжнародне пра-
во» (право народів) запропонував Гуго Гроцій. Він дійшов висновку, що у стосунках між різними 
народами або їхніми правителями потрібні договори (документи), які врегульовували б стосун-
ки між ними, насамперед у сфері війни і миру, задля досягнення справедливості в міжнародних 
відносинах. 

Але сучасне міжнародне право, як важливий регулятор міжнародних відносин, суттєво від-
різняється від колишнього. Міжнародне право сьогодні розглядається як сукупність юридичних 
принципів і норм, які регулюють відношення між його суб’єктами. Основні принципи міжнарод-
ного права закріплені в Статуті ООН і покликані стабілізувати міжнародні відносини визначени-
ми нормативними рамками. Їх визнають усі держави світу і вони не можуть бути відмінені одно-
осібно чи згідно з будь-якою угодою.
В історії міжнародного права виділяють феномен Вестфальського миру 1648 р., що 

створив вестфальську конфігурацію європейського міжнародного права, поділив всю 
історію його розвитку на дві глобальні епохи: до і після 24 жовтня 1648 р. Саме Вест-
фальський мир 1648 р., який поклав кінець кровопролитній Тридцятилітній війні у 
Європі (1618–1648), і сьогодні залишається (звичайно ж, у трансформованому вигля-
ді) важливою складовою механізму врегулювання сучасних міжнародних відносин. 

Відповідно до цього, на думку багатьох фахівців, історію міжнародного права можна 
поділити на дві епохи: епоху локального (регіонального) міжнародного права та епоху 
універсального міжнародного права, кожна з яких має свої періоди.

1. Епоха локального (регіонального) міжнародного права: міжнародне право старо-
давнього періоду (Месопотамія і Єгипет, Китай, Індія); європейське міжнародне пра-
во до 1648 р.

2. Епоха універсального міжнародного права: період Вестфальської конфігу рації уні-
версального міжнародного права (1648–1815 рр.); період універсального міжнародно-
го права за Головним актом Віденського конгресу 1815 р. (1815–1919 рр.); універсальне 
міжнародне право періоду Ліги Націй (1919–1946 рр.); універсальне міжнародне пра-
во Організації Об’єднаних Націй (з 1945 р.).

Раніше в теорії міжнародних відносин для визначення взаємовідносин між суверенними дер-
жавами використовувалося поняття «зовнішня політика». Однак сьогодні світова спільнота скла-
дається не тільки з незалежних держав (як основних суб’єктів міжнародних відносин), але й різ-
них союзів і блоків (політичних, економічних, торгових, військових), що утворилися на дво- або 
багатосторонній основі. Крім того, на міжнародній арені активно діють також і інші суб’єкти між-
народних відносин: міжнародні урядові і неурядові організації, спеціалізовані організації, що  
займаються різноманітними питаннями контролю, проблемами роззброєння, безпеки тощо,  
транснаціональні корпорації, релігійні об’єднання, суспільно-політичні рухи. 

Тому внаслідок розширення кількості суб’єктів міжнародних відносин в політичній науці ра-
зом з поняттям «зовнішня політика» почали використовувати термін «міжнародна політика», під 
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яким розуміють систему економічних, правових, дипломатичних, ідеологічних, військових, куль-
турних та інших зв’язків і відносин між народами, державами, групами держав, а також іншими 
провідними політичними, соціальними, економічними, військовими силами і організаціями, що 
функціонують на світовій арені.

Серед основних загальних цілей міжнародної політики виокремлюють такі: забезпечення спри-
ятливого міжнародного порядку, певних правил та механізмів налагодження та регулювання 
міжнародних відносин відповідно до своїх інтересів; забезпечення власної безпеки, протидія зо-
внішнім впливам та зазіханням; зміцнення власних міжнародних позицій, впливу, авторитету та 
силового потенціалу; створення сприятливих міжнародних умов для реалізації внутрішніх цілей 
та завдань; участь у міжнародному поділі праці та пов’язаних з ним обмінах; спільне розв’язан-
ня глобальних проблем сучасності, забезпечення виживання людства. Основними інструмента-
ми міжнародної політики держави є: дипломатія, військова сила, пропаганда і фінанси, які пере-
бувають у відносинах взаємної координації. 

5.2. ДИПЛОМАТІЯ І ВОЄННА ДИПЛОМАТІЯ

Дипломатія
Кожна держава дотримується певної політики поза своїми межами, тобто на між-

народній арені, виконуючи свої зовнішньополітичні функції, спрямовані на встанов-
лення і підтримку відносин з міжнародним співтовариством, захист своїх національ-
них інтересів і поширення свого впливу на інші суб’єкти міжнародних відносин. Тобто 
розвиток держави, як суб’єкта міжнародних відносин і міжнародного права, не може 
відбуватися без зовнішніх зв’язків з іншими суб’єктами міжнародного права. І це ви-
магає відповідної організації держави для забезпечення цих зв’язків і їх регулювання. 
Цим і займається дипломатія на підставі норм міжнародного права.

Слово «дипломат» походить від старогрецького «диплома», що означає «лист», «до-
кумент», і в стародавній Греції так називали послів, які прямували для ведення перего-
ворів, діставали відповідні інструкції, грамоти, що засвідчували їх повноваження. Звідси 
й виник термін «дипломатія», хоч при цьому варто зазначити, що цей термін на прак-
тиці стали вживати значно пізніше — на початку ХVІІ ст.

У міжнародній практиці є кілька визначень поняття «дипломатії». Класичне визна-
чення дипломатії, як зазвичай вважається, міститься в Оксфордському словнику анг-
лійської мови: «дипломатія — це здійснення міжнародних відносин у спосіб перегово-
рів; сукупність засобів, що їх використовують посли й посланці з метою забезпечення 
переговорного процесу; праця або мистецтво дипломата». Більш сучасне визначення: 
дипломатія — засіб здійснення зовнішньої політики держави, що являє собою сукуп-
ність невійськових практичних заходів, прийомів і методів, які застосовуються з ура-
хуванням конкретних умов і характеру завдань, що розв’язуються; офіційна діяльність 
глав держав і урядів, міністрів закордонних справ, дипломатичних представництв за 
кордоном, делегацій на міжнародних конференціях з метою досягнення поставлених 
цілей і виконання завдань зовнішньої політики держави, захисту прав та інтересів дер-
жави, її установ та громадян за кордоном.

Отже, дипломатію, як засіб здійснення зовнішньої політики держави, пов’язу ють з мистецтвом 
ведення переговорів з метою запобігання або врегулювання конфліктів, пошуків компромісів і 
взаємоприйнятних рішень, а також розширення і поглиблення міжнародної співпраці. Диплома-
тія, формулюючи позицію держави і домагаючись її узгодження з позицією інших держав, бере 
активну участь у створенні норм міжнародного права та є винятково важливим чинником пра-
вотворчості в міжнародних відносинах.

Через дипломатію реалізується зовнішня функція держави, обстоювання інтересів держави 
та її громадян на основі загальновизнаних норм міжнародного права, особливо дипломатично-
го і консульського. Основними рисами дипломатії є: офіційний (публічний) характер у діяльно-
сті держави; здійснення лише спеціально створеними для цього органами зовнішніх відносин і 
винятково мирними засобами.

До основних форм реалізації дипломатії слід зарахувати такі:
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 9 дипломатичні конференції, наради, конгреси, які періодично проводяться на двосторонній та 
багатосторонній основі на рівні глав держав, глав урядів, міністрів закордонних справ, спеціальних представників;

 9 дипломатичне листування у формі заяв, листів, нот, меморандумів, декларацій тощо;
 9 підготовка і укладання міжнародних договорів і угод з різних питань міжнародного співробітництва;
 9 постійне представництво держави за кордоном, яке здійснюють посольства і місії;
 9 участь представників держави у діяльності міжнародних організацій і установ;
 9 висвітлення в пресі позиції держави та уряду, міністерства закордонних справ з приводу подій міжнародного 

життя;
 9 офіційне видання міжнародних актів і документів, стосовно яких держава взяла на себе відповідні 

зобов’язання.

Воєнна дипломатія
До органів зовнішніх зносин відноситься такий аспект, як воєнна дипломатія і во-

єнно-дипломатична служба, навколо яких постійно сперечаються: це дипломатія чи 
розвідка, і відповідно її представники — дипломати чи розвідники? 

Воєнна дипломатія і воєнно-дипломатична служба вже давно виокремилися в осо-
бливий вид професійної дипломатичної діяльності. Їхня багатовікова історія свідчить, 
що для виконання поставлених перед ними завдань використовуються різні діючі за 
кордоном дипломатичні представництва, в першу чергу — апарати воєнних аташе.

Щоправда, незважаючи на визнання де-факто представників збройних сил у ди-
пломатичному корпусі, питання про запровадження інституту воєнних аташе де-юре 
залишалося актуальним до 1864 р. Саме цього року в деяких публікаціях з’явилося 
положення про те, що «всі офіцери, які перебувають при дипломатичних місіях, за-
лучаються до офіційної діяльності, позаяк визнаються тепер офіційно і отриму-
ють звання військових і морських уповноважених». На жаль, прізвищ ні ініціатора, 
ні автора цього положення в документах не збереглося. 

В більшості своїй тогочасні військові представники при дипломатичних місіях мали і за-
гальноприйняту європейську назву — «воєнний аташе» (від французького «attaché», що озна-
чає «прикріплений», у даному випадку до посольства), а, наприклад, в Росії — «військовий 
агент», «військовий повноважний представник», в Англії — «військовий секретар посольства», 
в Пруссії — «повірений у військових справах». В лютому 1831 р. у Франції в наказі воєнного ві-
домства вказано, що «офіцери генерального штабу можуть доправлятися у розпорядження  
міністра закордонних справ, щоб бути прикріпленими до посольства і використаними для ди-
пломатичних доручень». Першим офіційним нормативним актом, що регулював правовий ста-
тус воєнного аташе, вважається іспанський закон про воєнного аташе, ухвалений в 1846 р. У ньому 
зазначалося, що воєнного аташе призначає король терміном від двох до чотирьох років за подан-
ням міністра закордонних справ, за погодженням із воєнним або морським міністром і  він кори-
стується всіма дипломатичними перевагами .

Наприкінці ХІХ ст. воєнні аташе утверджуються в дипломатичному корпусі багатьох 
країн Європи і Америки, а їхня кількість постійно зростає. В деяких країнах у воєнних 
аташе з’являються постійні заступники, помічники, технічні співробітники, з’являють-
ся військово-морські аташе. Тобто у воєнного аташату почав функціонувати свій робо-
чий апарат. Тому в більшості країн у складі воєнних відомств чи в генеральних штабах 
створюються спеціальні органи, що беруть на себе виконання функцій керівництва ді-
яльністю воєнних аташе, розробляються і запроваджуються в дію нормативно-право-
ві акти — інструкції, положення, вказівки тощо.

Слід зазначити, що фахівці вважають різними поняття «воєнно-дипломатична служ-
ба» і «воєнна дипломатія».



5

Воєнна дипломатія — це організаційний воєнно-політичний інструмент реаліза-
ції зовнішньополітичного курсу держави, сукупність прийомів і методів з досягнення 
зовнішньополітичних цілей, механізм взаємовідносин між суверен ними державами 
на рівні збройних сил, що засновані на взаємному обміні аташе з питань оборони, вій-
ськовими, військово-морськими і військово-повітряними аташе. Суб’єктом діяльності 
воєнної дипломатії є сукупність спеціальних воєнно-дипломатичних органів і кадро-
ві воєнні дипломати у їх складі. Об’єкти воєнної дипломатії — це визначені держави 
(групи держав), різноманітні компоненти воєнного, воєнно-політичного, воєнно-еко-
номічного і воєнно-технічного життя країни перебування, які включаються до сфери 
їх діяльності для розв’язання посталих перед ними завдань. 

Воєнно-дипломатичну службу (ВДС) розглядають як сукупність офіційних ор-
ганів воєнних відомств у центрі і за кордоном, що призначені для представництва сво-
їх збройних сил в іноземних державах, розвитку воєнної співпраці з іншими країна-
ми та їх збройними силами.

Як вид діяльності ВДС — це діяльність, до якої входить розв’язання, окрім воєн-
но-політичних, багатьох завдань адміністративно-управлінського характеру з профе-
сійного забезпечення високоефективного функціонування оборонного відомства та 
його керівництва. Службу розглядають як особливу сферу воєнного управління в пи-
таннях захисту суверенітету і міжнародної безпеки держави, представництва зброй-
них сил та їх видів за кордоном. ВДС виконує інформаційно-аналітичну, організацій-
но-управлінську і кадрову роботу, правове, протокольне, адміністративне-технічне, 
фінансово-економічне забезпечення воєнних структур як всередині країни, так і за 
кордоном.

Діяльність ВДС організовується за правовими положеннями норм міжнародного 
права і зовнішніх зносин, за якими ця діяльність і кодифікується. До них належать 
вже згадані вище міжнародні конвенції, двосторонні угоди з воєнно-дипломатичних 
питань, угоди і протоколи щодо відкриття воєнних представництв, а також внутріш-
ні законодавчі і нормативно-правові акти держави — статути, настанови, накази, ін-
струкції тощо.

Основним офіційним закордонним представником збройних сил (міністерства обо-
рони) своєї держави в іноземній країні є воєнний аташе (ВАТ, з кінця 1990-х рр. — ата-
ше з питань оборони). Згідно з Віденською конвенцією 1961 р., всі ВАТ зараховані до 
дипломатичного персоналу дипломатичних представництв і мають у своєму розпоря-
дженні робочі апарати ВАТ, що також є складовою посольств («знаходяться при по-
сольствах»). Залежно від різних умов країни перебування і відповідно з досягнутими 
двосторонніми домовленостями, в країні перебування можуть бути акредитовані ата-
ше з питань оборони (АПО), військовий аташе (як правило, представник сухопутних 
військ), військово-повітряний аташе і військово-морський аташе. До складу апарату 
ВАТ також можуть входити помічники і технічний персонал, які також наділяються 
дипломатичними привілеями і імунітетами згідно з Віденською конвенцією 1961 р. 

Воєнний аташе (аташе з питань оборони) — це офіцер, який є представни-
ком воєнного відомства (міністерства оборони) своєї держави перед воєнним відом-
ством країни перебування. Військово-повітряний аташе представляє військово-пові-
тряні сили своєї держави при ВПС країни перебування, а військово-морський аташе 
— відповідно військово-морське відомство.

5.2. ДИПЛОМАТІЯ І ВОЄННА ДИПЛОМАТІЯ
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Законодавчі акти різних держав не надають чіткої відповіді на питання про функції воєнного 
аташе. Відомі фахівці і дослідники воєнної дипломатії виокремлюють такі:

• консультативна чи радника — ВАТ є радником посла з воєнних і воєнно-політичних пи-
тань: може надавати загальну чи спеціальну характеристику збройних сил країни перебу-
вання, інформує про військові події, надає поради під час переговорів, що стосуються во-
єнних питань тощо;

• представницька — ВАТ є представником збройних сил своєї держави і їх окремих видів, мі-
ністерства оборони і генерального штабу та їх керівництва в країні перебування, підтримує 
контакт з воєнним відомством (міністерством оборони, генеральним штабом, командуван-
ням родів військ тощо) країни перебування, присутній на відповідних військових заходах 
(візити посадових осіб і делегацій, прийомах, святах, парадах, навчаннях), бере участь в ді-
яльності асоціації воєнних аташе;

• інформаційна — ВАТ збирає інформацію тільки у легальний спосіб («з’ясування всіма за-
конними способами про умови і події в країні перебування і повідомлення про них уряду 
держави, що акредитує»);

• пропагандистська (інформаційно-роз’яснювальна) — ВАТ рекламує (пропагує) збройні 
сили своєї держави та їх можливості. 

Деякі фахівці до окремих важливих напрямів діяльності ВАТ зараховують і воєнно-технічну 
співпрацю.

Серед різноманітних форм воєнної дипломатії фахівці виокремлюють публічну (від-
криту), таємну і змішану, а серед основних методів — офіційні та інші (робочі, дружні) 
візити і переговори; воєнні конференції, наради, зустрічі; підготовка і укладання угод 
з воєнних питань; участь у роботі міжнародних організацій; постійне представництво 
держави за кордоном воєнно-дипломатичними представництвами. 

До воєнно-дипломатичних представництв належать апарати ВАТ (аташе з питань 
оборони), військового, військово-повітряного і військово-морського аташе; представ-
ництва (делегації) у Воєнно-штабному комітеті ООН; постійні представництва при 
НАТО; військові місії; воєнні радники і спеціалісти при іноземних арміях; військові 
спостерігачі та інспектори; воєнні експерти і спеціалісти у складі змішаних делегацій. 

Керівництво діяльністю воєнно-дипломатичної служби здійснюють спеціальні ор-
гани воєнних відомств (департаменти, управління, відділи тощо). Наприклад, у США 
це управління зовнішніх відносин міністерства оборони і видів збройних сил, у Німеч-
чині — реферат воєнних аташе міністерства оборони, в Росії — управління зовнішніх 
відносин міністерства оборони, у Мексиці — розвідувальне управління збройних сил, 
у Словенії — департамент міжнародних відносин міністерства оборони.

Порядок відносин іноземних воєнних аташе з владою країни перебування і керів-
ництво діяльністю своєї воєнно-дипломатичної служби може здійснюватися за до-
помогою різних спеціальних органів. В Україні, наприклад, за діяльність воєнно-ди-
пломатичних представництв за кордоном відповідає Головне управління розвідки 
Міністерства оборони, а діяльність апаратів ВАТ іноземних країн в Україні курує Де-
партамент воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітни-
цтва Міністерства оборони України.
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5.3. ВІДЕНСЬКІ КОНВЕНЦІЇ 1961 ТА 1963 РОКІВ, ЯК 
ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДИПЛОМАТИЧНИХ І 

РОЗВІДУВАЛЬНИХ СЛУЖБ
Формування й удосконалення універсального міжна род ного права ООН, напрацьо-

вані державами практичні заходи з реалізації дипломатичних і консульських міждер-
жавних зносин узагальнювалися, кодифікувалися і унормовувалися ратифікованими 
всіма державами документами Віденських конвенцій 1961 р. (дипломатичні зносини) і 
1963 р. (консульські зносини), а також «Конвенцією про спеціальні місії» 1969 р., «Ві-
денською конвенцією про представництво держав в їх зносинах з міжнародними ор-
ганізаціями універсального характеру» 1975 р. Крім того, у праві зовнішніх відносин 
чинні й інші основоположні Конвенції: «Про привілеї і імунітети ООН» 1946 р., «Про 
привілеї спеціалізованих установ ООН» 1947 р., «Про правовий статус, привілеї і іму-
нітети міждержавних економічних організацій» 1980 р. та ін.

Імунітети, що надають дипломатам у складі дипломатичних представництв, зо-
крема і воєнним дипломатам чи розвідникам, які працюють під дипломатичним 
прикриттям, дають їм можливість виконувати свою важливу місію без перешкод з боку 
місцевих органів виконавчої і судової влади, обмежують можливість контролю і впли-
ву з боку контррозвідувальних, розвідувальних, поліцейських та інших спеціальних 
служб країни акредитації. 

Документи Віденських конвенцій 1961 і 1963 років є складовими законодавчої сис-
теми України у зовнішньополітичній діяльності, і дія їх норм безумовно поширюється 
на співробітників дипломатичних і консульських представництв нашої країни за кор-
доном.

Згідно з Віденською конвенцією 1961 р., до основних дипломатичних 
привілеїв і імунітетів належать:

 9 особиста недоторканність дипломатичних співробітників;
 9 недоторканність засобів комунікацій;
 9 недоторканність приміщень дипломатичних представництв;
 9 недоторканність дипломатичних архівів, документів, офіційної кореспонденції та пошти;
 9 імунітети від юрисдикції країни акредитації;
 9 недоторканність дипломатичних засобів пересування. 

Недоторканність приміщень дипломатичних представництв
Недоторканість приміщень є одним з найважливіших імунітетів, що забезпечу-

ють належне функціонування дипломатичних представництв. Не меншу роль вони 
відіграють і в успішній діяльності розвідників при посольствах.

Згідно з Віденською конвенцією 1961 р., під дипломатичними приміщеннями 
(приміщенням представництва) розуміються будівлі чи частини будівель, які ви-
користовують згідно з цілями представництва, включно з резиденцією глави пред-
ставництва, кому б не належало при цьому право власності на них, а також земель-
ні маєтки, що обслуговують ці будівлі чи частини будівель. В міжнародній практиці 
до дипломатичного представництва також належать прилеглий сад і автомобіль-
на стоянка, площа їх території та кількість приміщень, які до нього входять, між-
народним законодавством не обмежуються.
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Однак поняття «дипломатичних приміщень» включає лише ті, що співвідносяться із його ці-
лями, тобто держава перебування може відмовитися розглядати як дипломатичне приміщення, 
а значить поширювати на них імунітети, будівлі дитячих садків для дітей дипломатів, шкіл, куль-
турних закладів представництва тощо. Земельна ділянка дипломатичного представництва роз-
глядається сучасним міжнародним правом як частина території держави перебування, на якій, 
зважаючи на привілеї та імунітети, чинні закони цієї країни.

Стаття 22 Конвенції встановлює, що приміщення дипломатичних представництв є недотор-
канними і органи влади держави перебування не мають права вступати на територію приміщен-
ня не інакше, як за згодою голови представництва. Крім того, на державу перебування покладено 
обов’язок застосовувати всі належні заходи щодо захисту приміщень представництва від будь-яко-
го втручання чи завдавання шкоди, а також для запобігання будь-якому порушенню спокою пред-
ставництва чи його гідності. Приміщення представництва, предмети їх обстановки і все майно, 
що в них зберігається, користується імунітетом від обшуку, арешту, реквізиції, виконавчих дій. 

Особиста недоторканність. Імунітети від юрисдикції
Особиста недоторканність дипломатичних співробітників, тобто гарантія від затри-

мання або арешту — найважливіша гарантія дипломатичного агента. Будь-який акт на-
силля, спрямований проти дипломатичного агента, який є представником іноземної 
держави, розглядається як акт, спрямований проти самої держави.

Мета особистої недоторканності — надати кожному дипломатові можливість безпе-
решкодно виконувати свою місію як уповноваженому представникові іноземної країни. 

Недоторканність поширюється на всі дії, які він виконує від імені своєї держави і в її інтересах, 
а також і на справи особистого характеру. Право на недоторканність набирає чинності з моменту 
вступу дипломата на територію держави перебування, але за  умови, що про його прибуття пові-
домлено відповідним органам заздалегідь. Недоторканність чинна протягом всього терміну вико-
нання ним його місії або до моменту виїзду з країни, в якій він був акредитований (так само, як і у 
випадку його заміни). Недоторканність діє і в випадках війни чи розриву дипломатичних відносин.

Згідно з положеннями Конвенції, особиста недоторканність надається послам, чле-
нам дипломатичного, адміністративного і технічного персоналу, членам їх сімей, що 
живуть разом з ними. Проте Віденська конвенція 1961 р. встановлює різницю між осо-
бами, які належать до дипломатичного складу, та особами, що належать до адміні-
стративного, технічного та обслуговуючого персоналу і є громадянами держави пере-
бування.

Практика міжнародних відносин і погляди спеціалістів з питань міжнародного пра-
ва єдині: дипломатам всіх рангів у державі акредитації надається право звільнення від 
цивільної і кримінальної юрисдикції країни перебування, але вони не звільняються від 
відповідальності адміністративної. Вони повинні поважати закони держави перебуван-
ня і, одночасно, підкорюватися уряду і судам своєї країни. 

Такий імунітет надається не для того, щоб дипломати могли уникнути юридичної 
відповідальності, а для того, щоб повністю обмежити всю компетенцію місцевих спе-
ціальних, правоохоронних і судових органів щодо країни, яку представляє своєю осо-
бою дипломат. Отже, як «чистий» дипломат, розвідник звільняється від кримінальної 
чи цивільної юрисдикції. Свобода від карної юрисдикції є безперечною.

Імунітет від юрисдикції судових органів країни перебування не означає, що інозем-
ний дипломат звільняється від відповідальності за скоєний злочин чи правопорушен-
ня. Дипломатичний агент повинен поважати закони країни перебування, проте він від-
повідальний лише перед владою своєї країни. 

Але, незважаючи на це, не слід створювати помилкове уявлення про необмежену 
свободу діяльності дипломата, а значить про надвеликі можливості для реалізації роз-
відувальної діяльності розвідником, який працює під дипломатичним прикриттям. 
Слід пам’ятати, що кожна країна перебування через свої спецслужби (розвіду вальні, 
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контррозвідувальні, поліцейські та ін.) уважно стежить за відповідністю дій, що вико-
нує дипломат, функціям дипломатичного представництва.

Недоторканність засобів пересування дипломатичних представ-
ництв

Дипломатичні засоби пересування важливі у роботі дипломатичних представництв. 
Такі ж важливі вони для виконання і розвідувальних завдань. Саме використовуючи 
дипломатичні засоби пересування, співробітники розвідки здійснюють оперативні ви-
їзди, зустрічаються з агентурою, проводять тайникові операції, виявляють чи викону-
ють зовнішнє спостереження, перевозять до дипломатичного представництва здобу-
ті зразки тощо. 

До дипломатичних засобів пересування зараховують будь-які засоби пересування, як 
правило, автомобільні, повітряні, водні, що належать, надаються або орендуються для 
регулярного користування дипломатичними представництвами або їхніми співробіт-
никами і членами їхніх сімей. У міжнародній практиці і в міжнародному праві відсутнє 
розподілення понять між тими дипломатичними засобами пересування, що належать 
безпосередньо дипломатичному представництву, і тими, що перебувають в особистій 
власності співробітників дипломатичних представництв. І ті, і інші однакові за стату-
сом як дипломатичні засоби пересування. Знаками, що вирізняють такий транспорт, 
є спеціальні номерні знаки держави перебування, що є необхідним атрибутом дипло-
матичних засобів пересування (хоч, наприклад, у Великобританії таких знаків немає), 
і що вказує на наявність відповідних привілеїв і імунітетів. 

У Конвенції дипломатичний імунітет щодо засобів пересування регулюється двома статтями: 
безпосередньо — пунктом 3 статті 22: «...засоби пересування представництва користуються 
імунітетом від обшуку, реквізиції, арешту та виконавчих дій», опосередковано — пунктом 2 
статті 30: «...майно /дипломатичного агента/ рівною мірою користується недоторканністю». 
При цьому, під майном маємо на увазі і засоби пересування. Отже, згідно з Конвенцією, засоби 
пересування дипломатичних представництв користуються імунітетом від чотирьох видів приму-
сових дій і загальною недоторканністю. Проте на засоби пересування обслуговуючого персоналу 
дипломатичних представництв імунітети не поширюються.

Дипломатичні представництва
До органів держави, які функціонують за кордоном, належать: постійні диплома-

тичні представництва, представництва держав при міжнародних організаціях, кон-
сульські установи, торговельні представництва, спеціальні місії. Основні види дипло-
матичних представництв, які виконують роль представництва держави за кордоном на 
постійній основі, — посольства і місії. Суттєвих розходжень між ними немає, але вва-
жається, що посольства — це представництва першого, вищого класу. Тому більшість 
держав, зокрема й Україна, віддають перевагу обміну дипломатичними представни-
цтвами на рівні посольств.

Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. у статті 3 закріпила функції диплома-
тичного представництва відповідно до міжнародного права, до яких належать:

• представницька функція, що полягає в представництві держави, яка акредитує, у держа-
ві перебування;

• захист у державі перебування інтересів держави, що акредитує, і її громадян у межах, що 
допускаються міжнародним правом;

• ведення переговорів з урядом держави перебування;
• з’ясовування всіма законними способами умов і подій у державі перебування і повідомлен-

ня про них уряду держави, що акредитує;
• функція заохочення дружніх відносин між державою, що акредитує, і державою перебу-

вання та розвиток їхніх взаємовідносин в галузі економіки, культури і науки.

Главою дипломатичного представництва країни є посол, а в окремих випадках — по-
сланець або повірений у справах. Глава дипломатичного представництва є головним 
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представником країни в державі перебування. Він здійснює загальне керівництво, ко-
ординацію та контроль за діяльністю всіх установ своєї країни, спеціалістів, делегацій, 

посадових та інших осіб, які перебувають у цій державі.

Співвідношення дипломатичної та консульської служби
Стаття 17 Віденської конвенції про консульські зносини (1963 р.) проводить межу 

між дипломатичними і консульськими імунітетами кажучи про те, що навіть виконан-
ня дипломатичних функцій консульською посадовою особою не дає їй права претен-
дувати на дипломатичні привілеї і імунітети.

5.4. ДИПЛОМАТІЯ І РОЗВІДКА ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ ДЕРЖАВИ, 

ДИПЛОМАТИЧНА РОЗВІДКА
У міжнародній практиці відомі різноманітні форми діяльності, якими оперує зов-

нішня політика і які умовно можна поділити на мирні та немирні. До останніх відно-
сяться, зокрема, війни і збройні конфлікти. У сучасних же умовах перевага в пошуках 
вирішення спірних питань чи інших міжнародних проблем надається переважно мир-
ним формам. У цьому сенсі особливу роль відіграють дипломатія та розвідка, які про-
тягом сторіч були і є головними інструментами реалізації зовнішньої політики та ос-
новним способом врегулювання міжнародних відносин (конфліктів).
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І навіть більше, аналіз історії дипломатії і розвідки демонструє, що під час створення 
постійних посольств держав наприкінці ХVІ ст. – початку ХVІІ ст. розвідка була части-
ною дипломатії і здебільшого між ними важко було провести грань. Посли держав, як 
правило, виконували подвійну місію — офіційно вони були дипломатами, неофіційно — 
шпигунами. До їх обов’язків входило добувати інформацію у будь-який спосіб — як від-
критий, так і таємний. Тому в першому випадку це була дипломатія, в другому — шпи-
гунство (розвідка).

Загальна мета дипломатії і розвідки визначається трьома складовими: здобути відо-
мості (інформацію) і матеріали, що становлять інтерес, забезпечити їх обробку і ана-
ліз, розробити на їх підставі відповідну інформацію, необхідну споживачам. У цілому 
схожість дипломатії і розвідки полягає саме в тому, що вони є, по-перше, інструмента-
ми здійснення міжнародних відносин; по-друге, засобом ведення зовнішньої політики 
держави, по-третє, безпосередньо беруть участь у виробленні цієї зовнішньої політики, 
адже головне завдання для обох — захист національних інтересів держави за кордоном.

Інтегральним суб’єктом діяльності дипломатії і розвідки є сукупність спеціальних дипло-
матичних і розвідувальних органів та кадрові дипломати і розвідники, які до них входять. 

Об’єктами дипломатії і розвідки є визначені країни (групи країн, регіони), різнома-
нітні компоненти політичного, економічного, військового, соціально-політичного, на-
укового і духовного життя країни перебування, міжнародні організації, наддержавні 
утворення, транснаціональні структури.

 До головних функцій дипломатії зараховують представницьку, комунікаційну та інформа-
ційну. До основних же функцій розвідки належать розвідувально-інформаційна, дезінформація 
і спеціальні операції (спеціальна діяльність). Форми дипломатичної і розвідувальної діяльності з 
питань отримання необхідної інформації, залежно від рівнів їх структури, різні за змістом. Серед 
форм діяльності дипломатії виділяють публічну (відкриту), секретну (таємну) і змішану (конфі-
денційні переговори, що завершуються публічною декларацією або угодою). Основними форма-
ми діяльності розвідки є агентурна робота, технічне проникнення та розвідувальне спостережен-
ня. Але серед способів отримання інформації дипломатією і розвідкою є і схожі. Це — візуальне 
спостереження, підслуховування, інформування, використання офіційних і неофіційних каналів. 
Методи ж інформаційно-аналітичної діяльності дипломатії і розвідки загалом збігаються, а за сво-
їм змістом є методами емпіричного і теоретичного рівнів наукового пізнання.

Роль дипломатії і розвідки у зовнішній політиці держави мають такі схожі риси:

 9 для реалізації цілей зовнішньої політики держави дипломатія і розвідка мають відповідні центральні (у 
середині країни) і периферійні (за кордоном) органи: дипломатичні представництва і резидентури відповідно. 
Закордонні дипломатичні і розвідувальні органи пов’язані між собою;

 9 розвідки багатьох країн використовують посади в дипломатичних представництвах як прикриття для 
розвідників;

 9 завдання, які виконують ці органи, спільні за спрямуванням, а саме — забезпечення національної безпеки 
своєї держави;

 9 в ролі об’єкта вивчення дипломатичні представництва і розвідувальні резидентури розглядають країну (чи 
групу країн) перебування та її політику в різноманітних сферах. 

Отже, дипломатія і розвідка, як особливий вид державної діяльності, мають багато спільно-
го і водночас характерні лише для них риси і особливості, що відрізняють їх одну від одної. Схо-
жість дипломатії і розвідки, як функціональних державних органів, насамперед полягає в тому, 
що перед ними стоїть єдина мета — захист національних інтересів і визначення ризиків та за-
гроз, що стоять перед державою, за допомогою збору інформації в іноземних країнах про їх ді-
яльність і плани. У них також єдиний основний об’єкт вивчення — країна перебування та її зов-
нішня і внутрішня політика. Як складові частини державного апарату і дипломатія, і розвідка 
входять у структуру політичної діяльності та виступають засобами забезпечення реалізації зов-
нішньополітичних цілей держави.

Водночас і дипломатія, і розвідка, як самостійні державні інститути, мають схожі суб’єкти, яки-
ми є спеціальні центральні і закордонні органи іноземних країн і професійні дипломати й роз-
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відники, які входять до їх складу, і які нерідко виступають і в тій, і в іншій іпостасі. До загальної 
структури суб’єкта дипломатії і розвідки належать відповідно посольства, консульства, представ-
ництва при міжнародних організаціях і, зокрема, резидентури розвідки, які вірогідно неофіцій-
но входять до складу цих закордонних установ.
Отже, можна твердити, що природа дипломатії і розвідки має багато спільного, зо-

крема у формах і методах розв’язання поставлених завдань. Але при цьому якщо ди-
пломатію у деяких колах іноді називають «безагентурною розвідкою», то розвідку — 
завжди «таємною дипломатією». 

Відмінності дипломатії і розвідки

Дипломатична розвідка
У різноманітних дослідженнях і наукових працях з питань розвідки існують визна-

чення різних видів розвідувальної діяльності: «політична розвідка», «зовнішня роз-
відка», «воєнна розвідка», «технічна розвідка» і багато інших. Чи правомірне таке ви-
значення терміна, як «дипломатична розвідка»? 

Більшість відомих світові фахівців відокремлюють дипломатію від розвідки, дипло-
матів від розвідників, незважаючи на схожість їх мети і способів діяльності, визначених 
завдань, об’єктів. При цьому, на їх погляд, термін «розвідка» має кілька значень, але як 
поняття «розвідку» завжди ототожнюють з поняттям «розвідувальна інформація». І клю-
чове слово тут — інформація. В цьому випадку термін «інформація» можна розглядати 
як сукупність зведень про внутрішній і зовнішній стан системи, які надалі використову-
ють для оцінки ситуації і ухвалення управлінських рішень.

Для дипломатії і розвідки специфічні знання дуже схожі — сукупність різноманітних 
зведень про країну перебування, що характеризують її економічні, політичні, воєнні, на-
уково-технічні та інші можливості. Тобто це дипломатична і розвідувальна інформація, 
необхідна для забезпечення власних національних інтересів і представлена у вигляді від-
повідних інформаційних документів для доповіді керівництву держави: звітів, довідок, 
зведень, книжок, фільмів тощо.

Отже, збір, обробка, аналіз і доповідь інформації про країну перебування посідає важ-
ливе місце в роботі дипломатичних представництв. При цьому слід підкреслити, що цей 
напрям діяльності безпосередньо передбачений Віденською конвенцією про диплома-
тичні зносини 1961 р. В ст. 3 Конвенції підкреслюється, що до функцій дипломатично-
го представництва входить «з’ясування всіма законними засобами умов і подій в країні 
перебування і повідомлення про них уряду держави, що акредитує». 
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В історії також є приклади, коли до структури зовнішньополітичних відомств країн світу вхо-
дять підрозділи, у завданнях яких ведення так званої дипломатичної розвідки. Як історичний 
приклад можна навести, що в СРСР наприкінці 1940 – початку 1950-х рр. саме за ініціативою і 
наполяганням міністра закордонних справ СРСР В. Молотова всі добуваючі підрозділи воєнної і 
зовнішньої розвідки, а також розвідувальні і інформаційні структури міністерства закордонних 
справ і міністерства зовнішньої торгівлі СРСР були об’єднані в Комітет інформації при Раді міні-
стрів СРСР, а після виходу з його складу у 1949 р. воєнної розвідки підпорядкування комітету змі-
нилося — Комітет інформації при МЗС СРСР, який діяв до 1958 р. Керівниками комітету завжди 
були дипломати — спочатку міністри закордонних справ, а згодом — один із заступників міністра. 

Як приклад сьогодення можна навести, що в наші часи до складу Державного де-
партаменту (зовнішньополітичного відомства США) й відповідно до розвідувального 
співтовариства США, входить Бюро розвідки і досліджень. Бюро відповідає за збір по-
літичних, воєнно-політичних, соціологічних, наукових та інших даних у різних краї-
нах світу, керує діяльністю розвідувальних апаратів американських посольств і інших 
представництв за кордоном з метою забезпечення вищого керівництва держави від-
повідною інформацією.

З іншого боку, згідно з оприлюдненими даними WikiLeaks, у Державному де-
партаменті США була чинною внутрішня інструкція 2008 р., де вказувалося, що 
американські дипломати повинні виконувати вказівки National Humint Collection 
Directive (на сленгу розвідників «human intelligence» — розвідувальна інформа-
ція, яка отримана від людей): збирати номери телефонів, кредитних карт, адре-
си Е-mail, різноманітну біографічну і біометричну інформацію тощо. Дослідники  
К. Гамільтон і Р. Лангхорн твердять, що частка розвідників в російських  
посольствах становить 40–50 %, а в деяких доходить і до 75 %. 

Тобто відомий вислів, що дипломат іноді більше, аніж дипломат, а дипло матія — 
більше, аніж дипломатія, має право на існування

Отже, під дипломатичною розвідкою можна розуміти діяльність дипломатич-
них представництв, дипломатичного персоналу, дипломатичних агентів у зборі, об-
робці і аналізі інформації в країні перебування усіма законними засобами, та її допо-
відь урядові держави, що акредитує, а також інформаційних та інших підрозділів, які 
займаються обробкою інформації, отриманої по дипломатичних каналах, та підготов-
кою інформаційно-аналітичних продуктів у складі зовнішньополітичного відомства.

5.4. ДИПЛОМАТІЯ І РОЗВІДКА. ДИПЛОМАТИЧНА РОЗВІДКА 
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ЛЕКЦІЯ 5. ДИПЛОМАТІЯ І РОЗВІДКА

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
1. Сучасні міжнародні відносини: види, принципи. 
2. Зародження міжнародного права, Вестфальський мир як феномен в історії між-

народного права.
3. Дипломатія: поняття, функції, форми реалізації.
4. Воєнна дипломатія, апарат воєнних аташе: поняття, основи діяльності.
5. Воєнно-диломатична служба, воєнно-дипломатині представництва: основи ді-

яльності.
6. Віденські конвенції 1961 і 1963 рр. 
7. Основні дипломатичні привілеї та імунітети.
8. Недоторканість приміщень дипломатичних представництв як один з найваж-

ливіших дипломатичних імунітетів.
9. Особиста недоторканість, імунітети від юрисдикції.
10.  Недоторканість засобів пересування.
11. Дипломатичні представництва.
12.  Дипломатія і розвідка: спільні риси і характерні особливості.
13.  Дипломатична розвідка.
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