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До питання ротації 
державних службовців 
дипломатичної служби

Дипломатична служба є одним із
найважливіших елементів державної
влади та державного управління. Ви-
сокий професіоналізм – її найважливі-
ша специфічна риса. Не випадково
дипломатів, працівників вітчизняної
дипломатичної служби завжди вирізня-
ли з-поміж інших. Це і найширша еру-
диція, організованість, культура, вміння
ефективно використовувати новітні
інформаційні технології, глибоке розу-
міння історичної долі свого народу.

Багаторічний історичний досвід
свідчить, що держава сильна не тільки
своєю економічною потужністю, на-
уково-технічним і військовим потен-
ціалом, а й своєю дипломатією, вмілою
і гнучкою дипломатичною службою,
професійним і моральним потенціалом
кадрів дипломатичного корпусу. Саме
дипломатична служба багато в чому
зумовлює успішність вирішення зов-
нішньополітичних завдань, що стоять
перед державою.

У тлумачному словнику С. І. Оже-
гова дипломатія визначена як діяль-
ність уряду та його спеціальних органів
зі здійснення зовнішньої політики дер-
жави і захисту інтересів держави та її
громадян за кордоном [1, с. 166].

На думку В. І. Попова, дипломатія –
це наука міжнародних відносин і ми-
стецтво ведення переговорів керівни-
ками держав і урядів та спеціальними
органами зовнішніх зносин – міністер-
ствами закордонних справ, дипломатич-
ними представництвами, участь дип-
ломатів у визначенні курсу зовнішньої
політики країни та її просування в
життя мирними засобами. Головна її
мета і завдання – захист інтересів дер-
жави та її громадян [2, с. 16].

Відповідно до ст. 1 Закону України
«Про дипломатичну службу» [3] дип-
ломатична служба України – це про-
фесійна діяльність громадян України,
спрямована на практичну реалізацію
зовнішньої політики України, захист



національних інтересів України у сфе-
рі міжнародних відносин, а також прав
та інтересів громадян і юридичних осіб
України за кордоном. Своєю чергою,
дипломатичний працівник – держав-
ний службовець, який виконує дипло-
матичні або консульські функції в
Україні чи за кордоном та має відпо-
відний дипломатичний ранг.

При цьому дипломатична служба
має свою галузеву специфіку. Вона
пов’язана з ротацією дипломатичних
кадрів, їх періодичним переміщенням
у рамках системи Міністерства закор-
донних справ, переведенням на роботу
з центрального апарату в закордонні
представництва і назад.

Проблемам, пов’язаним з рота-
цією, приділяли увагу такі науков-
ці, як В. С. Венедіктов, М. І. Іншин,
В. Я. Малиновський, Н. М. Неумивай-
ченко, Т. В. Парпан, П. Т. Павленчик,
Б. С. Стичинський, В. В. Сухонос,
А. М. Юшко та ін.

У трудовому законодавстві до цього
часу відсутнє єдине визначення понят-
тя «ротація», що призводить до різно-
го його тлумачення науковцями. Так,
Великий тлумачний словник сучасної
української мови розглядає ротацію
як поступове переміщення елементів
якої-небудь структури з місця на міс-
це, членів якого-небудь колективу з
посади на посаду [4, с. 1087].У юридич-
ній енциклопедії під ротацією (від лат.
rotatio – обертання, колообіг) у між-
народному та дипломатичному праві
розуміють періодичне заміщення пра-
цівників дипломатичної служби в за-
кордонних дипломатичних установах
у встановленому порядку [5, с. 379].
У Науковій програмі дослідження
розвитку державної служби та вдоско-
налення кадрового забезпечення дер-
жавного управління [6] ротація розгля-
дається як спосіб переміщення пра-
цівників на більш високі посади для
проходження ними всіх ієрархічних сту-
пенів.Таке просування по службі розши-
рює світогляд, підвищує управлінську
кваліфікацію працівників, запобігає

кадровому застою та консерватизму,
дає змогу краще вивчати кадри та
готувати їх до займання посад керівни-
ків державних органів.

В. В. Сухонос також пропонує роз-
глядати ротацію з позиції переміщен-
ня на інші посади з метою визначення
найбільш оптимального варіанта їх роз-
становки [7, с. 12]. При цьому В. Я. Ма-
линовський під ротацією кадрів розу-
міє горизонтальне та вертикальне
переміщення державних службовців
на посадах у структурних підрозділах,
в яких вони працюють, та інших орга-
нах (у тому числі різного територіаль-
ного розташування) з метою набуття
ними нових знань, умінь, професійних
навичок, необхідних для кар’єрного
просування [8, с. 110].

Хоча є науковці, які розглядають
ротацію як один зі способів пере-
ведення працівників. Так, на думку 
А. М. Юшко, ротація кадрів – це особ-
ливий вид переведення на іншу роботу,
що здійснюється в інтересах держави
як антикорупційний захід та поширю-
ється тільки на певну категорію пра-
цівників – державних службовців [9,
с. 139]. При цьому, науковець наголо-
шує на доцільності закріплення у КЗпП
України норми, за якою розуміти ро-
тацію як вид переведення, що не по-
требує згоди службовця [10, с. 12].

У Законі України «Про диплома-
тичну службу» ротація визначена як
планове заміщення працівників дипло-
матичної служби у закордонних дип-
ломатичних установах України в поряд-
ку, визначеному Міністерством закор-
донних справ України.

Як бачимо, існують різні погляди
щодо поняття «ротація». Одні науков-
ці розуміють цю категорію з позиції
переведення, інші – переміщення.

Відповідно до ст. 32 КЗпП  України
[11] переведення на iншу роботу на
тому ж пiдприємствi, в установi, орга-
нiзацiї, а також переведення на роботу
на iнше пiдприємство, в установу, ор-
ганiзацiю або в iншу мiсцевiсть, хоча б
разом з пiдприємством, установою,
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органiзацiєю, допускається тiльки за
згодою працiвника, за винятком ви-
падкiв, передбачених у ст. 33 цього
Кодексу, та в iнших випадках, передба-
чених законодавством.

Не вважається переведенням на
iншу роботу i не потребує згоди пра-
цiвника перемiщення його на тому ж
пiдприємствi, в установi, органiзацiї на
iнше робоче мiсце, в iнший структур-
ний пiдроздiл у тiй же мiсцевостi,
доручення роботи на iншому механiз-
мi або агрегатi у межах спецiальностi,
квалiфiкацiї чи посади, обумовленої
трудовим договором.

При цьому п. 31 постанови Пле-
нуму Верховного Суду України «Про
практику розгляду судами трудових
спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 
[12] містить роз’яснення, що переве-
денням на іншу роботу вважається до-
ручення працівникові роботи, що не
відповідає спеціальності, кваліфікації
чи посаді, визначеній трудовим дого-
вором. Тобто, переведення на іншу ро-
боту передбачає зміну істотних умов
трудового договору, тому вимагає
згоди працівника (ч. 1 ст. 32 КЗпП).
При цьому законодавством, зокрема
ст. 33 КЗпП, визначено випадки, коли
переведення може здійснюватися без
згоди працівника.

Проаналізувавши законодавство
та позиції науковців щодо цього пи-
тання, на наш погляд, ротацію необ-
хідно розуміти як переміщення пра-
цівника.

Ротація передбачає два напрями –
горизонтальний (географічно-просторо-
вий, функціональний) та вертикальний
(заміщення посад). Перший передбачає
переміщення працівника або службов-
ця з однієї ділянки виробництва на ін-
шу без зміни кваліфікаційного розря-
ду чи посади, другий,– як правило, су-
проводжується різними формами спе-
ціальної підготовки і перепідготовки
кадрів.

Вертикальне переміщення набу-
ло поширення в державній кадровій
політиці, у виді роботи з кадровим 

резервом. Горизонтальне – у спеціалі-
зованих видах державної служби (при-
міром, ротація на посадах диплома-
тичної служби).

За визначенням В. Г. Щокіна, рота-
ція кадрів – це процедура призначен-
ня, у межах якої місце роботи, посада
конкретного працівника можуть змі-
нюватися по горизонталі за умови під-
вищення кваліфікації [13, с. 351, 352].
На думку В. О. Коростильова, рота-
ція – це форма горизонтальної кар’єри:
послідовне переміщення працівника в
межах однієї посади в інші підрозділи
[13, с. 352].

Отже, ротація кадрів – горизон-
тальне та вертикальне переміщення
державних службовців на посадах у
структурних підрозділах, в яких вони
працюють, та інших органах (у тому
числі різного територіального розта-
шування) з метою набуття ними нових
знань, умінь, професійних навичок,
необхідних для кар’єрного просування.

При цьому ротація кадрів на дип-
ломатичній службі – це однорівнева
ротація (по горизонталі), а саме, пе-
реміщення в межах ідентичної спе-
ціальності, кваліфікації чи посади.
Вона проводиться з метою визначен-
ня рівня загальноосвітньої та профе-
сійної підготовки, що дає можливість
всебічно вивчити фаховий рівень пра-
цівників та залучити найбільш перс-
пективних до кадрового резерву на
вищі посади. Крім цього, досліджува-
ний вид переміщення спрямований на
запобігання протиправній діяльності
дипломатичних працівників, їх коруп-
ційних діянь тощо.

На підставі викладеного, вважа-
ємо, що ротація кадрів на дипломатич-
ній службі – це встановлені правила 
і порядок горизонтального перемі-
щення дипломатичних працівників з
урахуванням їх здібностей, професій-
них знань, мовної підготовки, досвіду
дипломатичної служби.

У статті 20 Закону України «Про
дипломатичну службу» наголошено,
що працівники дипломатичної служби
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підлягають ротації і направляються 
у довготермінове відрядження з ураху-
ванням їх професійної підготовки, спе-
ціалізації та досвіду роботи, а також
службової необхідності. Перед направ-
ленням у довготермінове відрядження
вони проходять необхідне стажуван-
ня. Працівники дипломатичної служ-
би після закінчення попереднього дов-
готермінового відрядження направля-
ються у наступне довготермінове відря-
дження, як правило, не раніше ніж
через два роки. Після закінчення дов-
готермінового відрядження працівни-
кам дипломатичної служби надається
попередня посада або посада не нижча
тієї, яку обіймав працівник у довготер-
міновому відрядженні, а в разі немож-
ливості надання такої посади – рівно-
цінна їй посада в системі органів
дипломатичної служби (ст. 21 Закону).

Усі посадові переміщення пра-
цівників дипломатичної служби здійс-
нюються а) згідно зі службовою необ-
хідністю; б) з урахуванням кваліфікації
і професійної підготовки та спеціалі-
зації кадрів; в) відповідно до законо-
давства і принципів ротації.

Тобто, будь-яка ротація повинна
проводитися відповідно до загального
плану кадрової роботи і ґрунтуватися
на принципах законності, демократії,
соціальної справедливості, професіона-
лізму, взаємної відкритості, виходити
зі службової необхідності, враховува-
ти інтереси відомства і співробітників.

Основними завданнями ротації
кадрів є:

1) удосконалення кадрового потен-
ціалу з метою створення професійно-
го, дієздатного державного апарату;

2) створення підготовленого кадро-
вого резерву для заміщення посад дер-
жавних службовців, особливо там, де
місцеві джерела кадрового поповнен-
ня обмежені;

3) забезпечення планомірності служ-
бової кар’єри для перспективної моло-
ді,формування нового типу управлінців;

4) профілактика та запобігання
проявам корупції, іншим правопо-

рушенням серед державних служ-
бовців;

5) забезпечення результативної та
стабільної діяльності органів виконав-
чої влади, зниження рівня плинності
кадрів [14].

Ротація на дипломатичній службі
передбачає передусім боротьбу з
таким явищем як «локальність» ([лат.
localis], який не виходить за певні
межі» [15]), що пов’язано з тривалим
перебуванням людини на диплома-
тичній роботі в одній країні. З одного
боку, чим довше працює дипломат 
в одному напрямі або в одному регіо-
ні, тим вище його професіоналізм, ча-
ста ж зміна знижує останній. З іншого
ж боку, довгострокове перебування 
у країні викликає прихильність до цієї
країни, породжує особливу «любов»
до культури, менталітету, звичаїв і тра-
дицій її народу. Це природно й об’єк-
тивно. Втім, це є наслідком, у резуль-
таті якого в дипломатичного праців-
ника поступово знижується «поріг його
чуттєвості» до проблем країни пере-
бування, знижується якість виконання
службових обов’язків.

Довгий час працюючи на одній і тій
самій посаді, в одному органі в межах
певної території, державний службо-
вець налагоджує тісні зв’язки як із ін-
шими державними органами, так і з
комерційними структурами. При цьому
в них спочатку з’являються моральні
взаємні зобов’язання, які поступово
перетворюються у майнові та фінан-
сові відносини.Тривала робота створює
підґрунтя вчинення корупції. Поступо-
во корупція та хабарі стають прави-
лом у роботі посадовців. Ротація ж кад-
рів повинна стати невід’ємною скла-
довою системи роботи з кадрами у
сфері державної служби, ефективним
засобом формування дієвого кадрово-
го резерву.

Підсумовуючи необхідно зазначи-
ти, що ротація – найважливіша скла-
дова проходження дипломатичної
служби, мета якої – максимально
ефективно використати інтелекту-
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ально-кадровий потенціал диплома-
тичної служби.

Основним завданням ротації є:
планомірне забезпечення всіх підроз-
ділів центрального апарату, закордонних
установ і дипломатичних представництв

на території України, підготовленими
кадрами відповідного професійного
рівня; створення сприятливих умов
для службового і професійного росту
робітників, їх закріплення в системі
Міністерства закордонних справ.
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Вапнярчук Н. М. До питання ротації державних службовців дипломатичної служби
У статті розглянуто деякі питання, пов’язані з ротацією державних службовців

на дипломатичній службі. Запропоновано визначення терміна «ротація кадрів на
дипломатичній службі», визначено основні завдання ротації стосовно дипломатич-
них працівників. Проаналізовано законодавство та погляди науковців щодо цієї
проблематики.

Ключові слова: переміщення, переведення, ротація кадрів, дипломатична
служба, державний службовець, дипломатичний працівник.
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Вапнярчук Н. Н. К вопросу ротации государственных служащих дипломатиче-
ской службы

В статье рассмотрены некоторые вопросы, связанные с ротацией государ-
ственных служащих на дипломатической службе. Предложено определение тер-
мина «ротация кадров на дипломатической службе», определены основные задачи
ротации относительно дипломатических работников. Проанализированы законо-
дательство и взгляды ученых по этой проблематике.

Ключевые слова: перемещение, перевод, ротация кадров, дипломатическая
служба, государственный служащий, дипломатический работник.

Vapnyarchuk N. On rotation of civil servants of the diplomatic service
The paper discusses some issues related to the rotation of civil servants in the

Foreign Service. A definition of the term «rotation of personnel in the diplomatic servi-
ce», identifies major challenges with respect to rotation of diplomats. Analyzed the legi-
slation and the views of scholars on this issue.

Key words: conversion, translation, rotation of personnel, the diplomatic service,
civil servant, a diplomatic employee.


