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Дипломатичні ранги як спеціальні 
звання дипломатичних службовців
Постановка проблеми. Диплома-

тична служба відрізняється від інших 
видів державної служби в Україні 
низкою особливостей, однією з яких 
є присвоєння дипломатичним служ-
бовцям таких спеціальних звань, як 
дипломатичні ранги. В умовах рефор-
мування вітчизняної дипломатичної 
служби дослідження дипломатичних 
рангів, їх особливостей та значення, 
переліку та видів, аналіз порядку при-
своєння та позбавлення дипломатич-
них рангів, чинного законодавчого 
регулювання у цій сфері набувають 
великого значення.

Аналіз досліджень та публікацій.  
Проблемам організації та правового 
забезпечення дипломатичної служби 
України присвячено чимало наукових 
праць у галузі як адміністративного, так 
і трудового права. Можна відзначити 
дослідження Ю.П. Битяка, Т.І. Бир-
кович, Л.Р. Білої-Тіунової, Б.І. Гуме-
нюка, Л.В. Заболотної, С.В. Ківалова, 
Т.О. Коломоєць, А.О. Коровайко, 
Ю.В. Макаренко, О.В. Селецького, 
О.Р. Сторожука та ін. Але доводиться 
констатувати, що дипломатичним 

рангам спеціально присвячена досить 
обмежена кількість наукових праць, у 
тому числі у контексті нового Закону 
України «Про дипломатичну службу» 
від 07.06.2018 р. Ці обставини і зумов-
люють завдання цієї статті, що поля-
гають у аналізі дипломатичних рангів, 
їх значення, особливостей присвоєння 
та позбавлення відповідно до чинного 
законодавства України.

Виклад основного матеріалу. 
Дипломатичний ранг законодавчо 
визначається як спеціальне звання, яке 
відповідно до Конституції України та 
Закону України «Про дипломатичну 
службу» присвоюється дипломатич-
ним службовцям [3, ст. 24]. Одними 
із сутнісних ознак дипломатичних 
рангів є суб’єкти, яким вони присво-
юються. Як закріплено у легальному 
понятті, дипломатичні ранги при-
своюються не всім посадовим особам 
дипломатичної служби, а лише дипло-
матичним службовцям – громадя-
нам України, які обіймають диплома-
тичні посади в органах дипломатичної 
служби, одержують заробітну плату за 
рахунок коштів державного бюджету 
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та здійснюють встановлені для таких 
посад повноваження, безпосередньо 
пов’язані з виконанням дипломатич-
них або консульських функцій, а також 
дотримуються принципів диплома-
тичної служби. Перелік дипломатич-
них посад (від найнижчої – аташе 
до найвищої – Державний секретар 
Міністерства закордонних справ 
України) визначені у ч. 2 ст. 8 Закону 
«Про дипломатичну службу». Що сто-
сується такого виду посадових осіб 
дипломатичної служби, як адміні-
стративні службовці, то їм присвою-
ються не дипломатичні ранги, а ранги 
державних службовців у порядку, що 
встановлений Законом України «Про 
державну службу» [3, ст. 27].

Своєю чергою аналіз законодав-
ства свідчить, що поряд із диплома-
тичними службовцями дипломатичні 
ранги присвоюються також деяким 
іншим особам, які відповідно до 
Закону «Про дипломатичну службу» 
не обіймають дипломатичних посад. 
По-перше, передбачено, що Міні-
строві закордонних справ України 
присвоюється дипломатичний ранг 
Надзвичайного і Повноважного Посла 
(ч. 5 ст. 25 Закону «Про дипломатичну 
службу» [3]). Міністр закордонних 
справ України хоч і очолює Мініс-
терство закордонних справ Укра-
їни та здійснює керівництво діяль-
ністю органів дипломатичної служби, 
проте згідно із законодавством його 
посада до дипломатичних не відне-
сена. Посада Міністра закордонних 
справ України є посадою члена Кабі-
нету Міністрів України та належить 
до політичних посад, на яку не поши-
рюється трудове законодавство та 
законодавство про державну службу 
(ч. 3 ст. 6 Закону України «Про Кабі-
нет Міністрів України» [6]).

Привертає увагу також Указ 
Президента України «Про Перелік 

дипломатичних посад, приписа-
них до дипломатичних рангів» від 
21.12.2018 р. У ньому до дипломатич-
них рангів приписані також посади 
першого заступника Міністра закор-
донних справ України та заступника 
Міністра закордонних справ України 
[8]. Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону 
України «Про центральні органи вико-
навчої влади» посади першого заступ-
ника Міністра та заступників Міністра 
також належать до політичних посад, 
на які не поширюється трудове зако-
нодавство та законодавство про дер-
жавну службу [5]. У первинній редак-
ції Указу Президента України «Про 
Перелік дипломатичних посад, при-
писаних до дипломатичних рангів» 
до дипломатичних рангів приписува-
лись також деякі посади патронатної 
служби (наприклад, посада Радника 
Прем’єр-міністра України з міжнарод-
них питань виключена Указом Прези-
дента України 12.12.2019 р.).

По-друге, дипломатичні ранги 
присвоюються особам, які: а) при-
йняті на посади у структурні підроз-
діли Адміністрації Президента Укра-
їни1, що забезпечують здійснення 
Президентом України повноважень у 
зовнішньополітичній сфері, а також 
Апарату Верховної Ради України 
і Секретаріату Кабінету Міністрів 
України, що забезпечують представ-
ництво Голови Верховної Ради Укра-
їни і Прем’єр-міністра України у зно-
синах з органами влади інших держав 
та здійснення заходів з міжнарод-
ного співробітництва Верховної Ради 
України і Кабінету Міністрів України; 
та б) не мають дипломатичного рангу 
(ч. 3 ст. 25 Закону «Про дипломатичну 
службу»). При цьому відповідно до 
Закону «Про дипломатичну службу» 
такі особи не належать до диплома-
тичних службовців, а їх посади не від-
несені до дипломатичних.

1 Відповідно до Указу Президента України від 20.06.2019 р. шляхом реорганізації та скорочення 
чисельності працівників Адміністрації Президента України був утворений Офіс Президента України.
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По-третє, у ч. 6 ст. 22 Закону «Про 
дипломатичну службу» закріплено, 
що громадянам України, які обійма-
ють керівні посади в секретаріатах, 
органах міжнародних організацій та 
закордонних юрисдикційних органах, 
членом або учасником яких є Україна, 
може бути присвоєно дипломатич-
ний ранг у порядку, передбаченому 
ч. 4 ст. 25 цього Закону. Звернемо увагу, 
що у ч. 6 ст. 22 Закону як суб’єкти, яким 
можуть присвоюватись дипломатичні 
ранги, йдеться взагалі про «громадян 
України», а не «дипломатичних служ-
бовців». Принагідно слід зауважити на 
тому факті, що у вітчизняній практиці 
мали місце випадки, коли диплома-
тичні ранги присвоювались окремим 
народним депутатам України, які були 
головами постійних делегацій Верхов-
ної Ради України у Парламентській 
Асамблеї Ради Європи та Парламент-
ській Асамблеї ОБСЄ [9].

На підставі зазначеного конста-
туємо неузгодженість законодавства у 
частині регулювання суб’єктів, яким 
присвоюються дипломатичні ранги: 
з одного боку, норми-дефініції, яка 
закріплює поняття «дипломатичний 
ранг» та вказує, що такі ранги присво-
юються дипломатичним службовцям 
(ч. 1 ст. 24 Закону «Про дипломатичну 
службу»), а з іншого – норм цього 
Закону (ч. 6 ст. 22, ч. 3 та 5 ст. 25) та 
Указу Президента України «Про Пере-
лік дипломатичних посад, приписаних 
до дипломатичних рангів», які перед-
бачають присвоєння дипломатичних 
рангів і деяким іншим особам, котрі 
не обіймають дипломатичних посад. 
Вважаємо, що така неузгодженість має 
бути усунена шляхом внесення змін до 
Закону «Про дипломатичну службу» 
стосовно чіткого визначення суб’єк-
тів, яким присвоюються дипломатичні 
ранги, що поряд з іншим має охоплю-
вати вдосконалення у цій частині й 
поняття «дипломатичний ранг».

Зупинимось на значенні дипло-
матичних рангів. В.М. Манохін 

указував, що значення чинів, рангів та 
звань, форми одягу та знаків розріз-
нення полягає в тому, що вони знач-
ною мірою характеризують правове 
положення державного службовця: 
вказують на обійману посаду (точно 
або приблизно), ступінь кваліфікації, 
приналежність до певної групи дер-
жавних службовців. Це вносить пев-
ний порядок у відносини працівників 
відомств, яким присвоюються чини, 
ранги та звання, з працівниками інших 
відомств та громадянами; сприяє укрі-
пленню дисципліни в галузях, у яких 
до неї висуваються підвищені вимоги 
[17, с. 107]. В.В. Черепанов та В.П. Іва-
нов підкреслювали, що запровадження 
та присвоєння класних чинів, дипло-
матичних рангів, військових та інших 
спеціальних звань службовців є факто-
ром упорядкування державно-службо-
вих відносин, закріплення ієрархії дер-
жавних посад, стимулом підвищення 
кваліфікації державного службовця 
і актом державного визнання його 
заслуг [22, с. 251].

Основне значення дипломатичних 
рангів може бути розкрите через такі 
їх характеристики: а) дипломатичний 
ранг свідчить про належність особи до 
дипломатичних службовців або інших 
визначених законодавством осіб, які 
здійснюють діяльність, пов’язану 
із реалізацією зовнішньої політики 
України; б) дипломатичний ранг при-
своюється згідно з посадою, яку обій-
має дипломатичний службовець, та є 
одним із показників, який відображає 
місце дипломатичного службовця в 
службовій ієрархії; в) дипломатичний 
ранг свідчить про володіння дипло-
матичним службовцем відповідним 
рівнем професійної компетентності у 
сфері зовнішньополітичної діяльності, 
його спеціальні знання, уміння та нави-
чки у сфері реалізації дипломатичних 
та консульських функцій; г) диплома-
тичні ранги впливають на оплату праці 
посадових осіб дипломатичної служби 
через встановлення надбавки за 
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дипломатичний ранг (заробітна плата 
дипломатичних службовців, крім 
складників, встановлених Законом 
«Про державну службу», включає над-
бавку за дипломатичний ранг, якщо їм 
не виплачується надбавка за ранг дер-
жавного службовця); ґ) для осіб, яким 
присвоєно найвищий дипломатичний 
ранг – Надзвичайний і Повноважний 
Посол, встановлені певні, відмінні від 
інших особливості проходження і при-
пинення дипломатичної служби (такі 
особи мають право на звільнення з 
дипломатичної служби з підстави від-
ставки – за умови зайняття диплома-
тичної посади категорії «А»; можуть 
перебувати на дипломатичних посадах 
і після досягнення граничного віку 
65 років – на дипломатичних посадах, 
призначення на які здійснює Прези-
дент України, та ін.).

Має дипломатичний ранг і певний 
міжнародно-правовий вимір. Зокрема, 
відповідно до п. d ст. 1 Віденської кон-
венції про дипломатичні зносини від 
18.04.1961 р. «членами дипломатич-
ного персоналу» є члени персоналу 
представництва, які мають диплома-
тичний ранг [2]. Належність особи 
до членів дипломатичного персоналу 
представництва відображається на 
обсязі її привілеїв та імунітетів, перед-
бачених Віденською конвенцією про 
дипломатичні зносини.

Із питанням спеціальних звань, 
у тому числі дипломатичних рангів, 
пов’язане питання форменого одягу та 
знаків розрізнення, які на ньому роз-
міщуються. Як зазначають Дж. Вуд 
та Ж. Серре, спеціальний формений 
одяг для дипломатів та консулів вико-
ристовувався більшістю держав до 
1914 р. [13, с. 172]. За сучасних умов 
практика використання форменого 
одягу у дипломатичних службах дер-
жав світу не є поширеною. Формений 
одяг для дипломатичних службовців 
нині передбачається законодавством 
деяких іноземних держав (Білорусь, 
Російська Федерація та ін.), зокрема 

для тих службовців, яким присвоєні 
найвищі дипломатичні ранги. Напри-
клад, у Російській Федерації форме-
ний одяг із відповідними знаками 
розрізнення встановлений лише для 
дипломатичних працівників, які мають 
дипломатичні ранги Надзвичайного і 
Повноважного Посла, Надзвичайного і 
Повноваженого Посланника 1 та 2 кла-
сів [18, с. 86]. У державах, у яких нині 
запроваджений формений одяг, його 
носіння передбачається переважно 
під час урочистих заходів (вручення 
дипломатичним представником вірчих 
грамот та ін.). Що стосується вітчиз-
няного досвіду, то Закон України «Про 
дипломатичну службу» для посадових 
осіб дипломатичної служби не перед-
бачає форменого одягу зі знаками роз-
різнення.

Не слід ототожнювати поняття 
«дипломатичні ранги» та «диплома-
тичні класи». Під останніми розуміють 
категорії глав дипломатичних пред-
ставництв, які отримали закріплення 
в міжнародному праві [20, с. 357]. 
Вперше вони були визначені та введені 
в дипломатичну практику Віденським 
регламентом від 1815 р. з відповідним 
доповненням Аахенським протоколом 
від 1818 р. Нині класи глав диплома-
тичних представництв урегульовані 
у ч. 1 ст. 14 Віденської конвенції про 
дипломатичні зносини від 1961 р.: 
а)  клас послів та нунціїв, які акреди-
туються при главах держав, та інших 
глав представництв еквівалентного 
рангу; б) клас посланників та інтер-
нунціїв, які акредитуються при гла-
вах держав; в) клас повірених у спра-
вах, які акредитуються при міністрах 
закордонних справ. Клас, до якого має 
належати глава представництва, визна-
чається за угодою між державами. 
Щодо правового статусу глав пред-
ставництв різних класів, то Віденська 
конвенція про дипломатичні зносини 
закріплює, що «інакше як стосовно 
старшинства та етикету не повинно 
проводитись ніякого розрізнення між 
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главами представництв унаслідок 
їхньої належності до того чи іншого 
класу» (ч. 2 ст. 14).

Як уже зазначалось, використо-
вується у Віденській конвенції про 
дипломатичні зносини і термін «дипло-
матичний ранг» як ознака членів 
дипломатичного персоналу диплома-
тичного представництва, що відрізняє 
їх від членів адміністративно-техніч-
ного та обслуговуючого персоналу 
(ст. 1). Проте, на відміну від диплома-
тичних класів, які регулюються Віден-
ською конвенцією про дипломатичні 
зносини, перелік дипломатичних ран-
гів, питання їх присвоєння і т.д. рег-
ламентується внутрішньодержавним 
законодавством. Дипломатичні ранги 
є службовими званнями, які присвою-
ються не лише главам дипломатичних 
представництв, а переважно загалом 
дипломатичному персоналу Міністер-
ства закордонних справ та закордон-
них представництв, а у деяких держа-
вах – лише дипломатичному персоналу 
закордонних представництв. Дипло-
матичні ранги присвоюються главою 
держави або іншими суб’єктами, що 
визначаються законодавством. Кожна 
держава самостійно визначає та вста-
новлює для власного дипломатичного 
персоналу перелік дипломатичних 
рангів, а отже, відповідний перелік у 
державах світу може відрізнятись.

Наприклад, в Італійській Респу-
бліці встановлені п’ять дипломатич-
них рангів: посол, посланник, радник 
посольства, радник місії, секретар 
[15, с. 91]. Цікавим є досвід Естон-
ської Республіки, у якій розмежо-
вуються: а)  дипломатичні службові 
звання (аташе, третій секретар, дру-
гий секретар, перший секретар, рад-
ник, старший радник); б) диплома-
тичний ранг, котрий представлений 
єдиним видом, – посол [12]. Законо-
давством Грузії дипломатичні ранги 
поділяються на 3 категорії: а) вищі 
дипломатичні ранги (надзвичайний і 
повноважний посол, надзвичайний і 

повноважний посланник); б) старші 
дипломатичні ранги (старший рад-
ник, радник, молодший радник); 
в)  молодші дипломатичні ранги (пер-
ший секретар, другий секретар, третій 
секретар, аташе) [11].

У дипломатичних службах бага-
тьох іноземних держав діє літерно-циф-
рова система рангів (Велика Британія, 
США та ін.). Зокрема, у Закордонній 
службі США встановлені ранги (rank 
in person), які визначають базові поса-
дові оклади кар’єрних дипломатів (тер-
міни «рівень» (grade), «ранг» (rank), 
«клас» (class) використовуються як 
взаємозамінні) [23, с. 40, 164]. Це ранги 
FS-09, FS-08, FS-07, FS-06, FS-05, 
FS-04, FS-03, FS-02, FS-01. Вище за 
перший ранг встановлені ранги Стар-
шої Закордонної служби, котрі поряд 
із літерним позначенням мають також 
назви: FE-OC (counselor), FE-MC 
(minister-counselor), FE-CM (career 
minister). Крім того, кар’єрним дипло-
матам Старшої Закордонної служби, 
які продемонстрували видатні заслуги, 
Державний секретар може присво-
їти почесний ранг «Кар’єрний посол» 
(career ambassador) [23, с. 163–164].

Дипломатичним службовцям Бра-
зилії присвоюються такі дипломатичні 
ранги, як: міністр 1-го класу (посол), 
міністр 2-го класу (радник-послан-
ник), радник, перший секретар, другий 
секретар, третій секретар [15, с. 341]. 
Законодавством Китайської Народ-
ної Республіки дипломатичні ранги 
встановлені для дипломатичного пер-
соналу, який проходить службу за 
кордоном (посол, посланник, радник, 
перший секретар, другий секретар, 
третій секретар, аташе) [14, с. 476].

В Україні встановлені такі дипло-
матичні ранги: 1) Надзвичайний і 
Повноважний Посол; 2) Надзвичайний 
і Повноважний Посланник першого 
класу; 3)  Надзвичайний і Повноваж-
ний Посланник другого класу; 4) рад-
ник першого класу; 5) радник другого 
класу; 6) перший секретар; 7) другий 
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секретар; 8) третій секретар; 9) аташе 
(ч. 2 ст. 24 Закону «Про дипломатичну 
службу» від 07.06.2018 р.). Найвищим 
дипломатичним рангом є Надзвичай-
ний і Повноважний Посол, а найниж-
чим – аташе. Із прийняттям нового 
Закону «Про дипломатичну службу» 
кількість дипломатичних рангів була 
скорочена із 11 до 9. Таке скорочення 
пов’язане зі скасуванням раніше наяв-
ного поділу дипломатичних рангів 
першого секретаря та другого секре-
таря на класи (першого класу та дру-
гого класу). Кількість дипломатичних 
рангів нині дорівнює кількості рангів 
державних службовців, встановле-
них новим Законом «Про державну 
службу» від 10.12.2015 р. Співвідно-
шення між дипломатичними рангами 
та рангами державних службовців 
визначається Кабінетом Міністрів 
України [10].

Закон «Про дипломатичну 
службу» дає змогу визначити такі осо-
бливості присвоєння дипломатичним 
службовцям дипломатичних рангів та 
їх позбавлення:

1) вид дипломатичного рангу, який 
присвоюється, та момент його при-
своєння. Дипломатичний ранг присво-
юється згідно з посадою, яку обіймає 
дипломатичний службовець. Особі, 
яка вперше призначена на диплома-
тичну посаду, присвоюється найниж-
чий дипломатичний ранг, до якого 
приписана її посада. Відповідність 
дипломатичних посад дипломатичним 
рангам визначена Указом Президента 
України «Про Перелік дипломатичних 
посад, приписаних до дипломатичних 
рангів» від 21.12.2018 р. У низці випад-
ків дипломатичні посади приписані 
до однойменних рангів (наприклад, 
посада Надзвичайного і Повноважного 
Посла України приписана до диплома-
тичного рангу Надзвичайного і Пов-
новажного Посла; посада третього 
секретаря МЗС та ЗДУ – до рангу тре-
тього секретаря; посади аташе МЗС та 
ЗДУ – до рангу аташе тощо).

Дипломатичні ранги присвою-
ються дипломатичним службовцям 
після призначення на дипломатичну 
посаду. Водночас передбачений і виня-
ток: у разі встановлення випробування 
для призначення особи на диплома-
тичну посаду дипломатичний ранг 
присвоюється після закінчення його 
строку [3, ч. 9 ст. 25];

2) суб’єкти присвоєння диплома-
тичних рангів. Дипломатичні ранги 
присвоюються: а) Міністром закор-
донних справ України – дипломатичні 
ранги аташе, третього секретаря, дру-
гого секретаря, першого секретаря, рад-
ника другого класу, радника першого 
класу дипломатичним службовцям, 
які проходять дипломатичну службу 
в органах дипломатичної служби; 
б)  Президентом України за поданням 
Міністра закордонних справ України – 
вищі дипломатичні ранги дипломатич-
ним службовцям (Надзвичайний і 
Повноважний Посол, Надзвичайний 
і Повноважний Посланник першого 
класу, Надзвичайний і Повноважний 
Посланник другого класу). Повнова-
ження Президента України щодо при-
своєння дипломатичних рангів ґрун-
туються на положеннях Конституції 
України, відповідно до п. 24 ст. 106 якої 
Президент України присвоює вищі 
військові звання, вищі дипломатичні 
ранги та інші вищі спеціальні звання і 
класні чини [1].

Чергові дипломатичні ранги 
дипломатичним службовцям, які 
переведені для проходження дипло-
матичної служби до інших державних 
органів, присвоюються за поданням 
керівників цих органів у порядку, вста-
новленому законодавством;

3) присвоєння чергового диплома-
тичного рангу. Присвоєння чергового 
дипломатичного рангу здійснюється: 
а) згідно з посадою, яку обіймає дипло-
матичний службовець; та б) з дотри-
манням строків перебування у дипло-
матичних рангах. Строк перебування у 
дипломатичних рангах аташе, третього 
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секретаря, другого секретаря, пер-
шого секретаря, радника другого класу 
становить три роки. Строк перебу-
вання у дипломатичних рангах рад-
ника першого класу, Надзвичайного 
і Повноважного Посланника другого 
класу, Надзвичайного і Повноважного 
Посланника першого класу не вста-
новлюється.

У разі призначення диплома-
тичного службовця на вищу дипло-
матичну посаду йому може бути при-
своєно черговий дипломатичний ранг 
без урахування строків перебування 
у дипломатичних рангах. Строки 
перебування у дипломатичних ран-
гах можуть не витримуватись також у 
встановлених Законом «Про диплома-
тичну службу» випадках, які пов’язані 
із визнанням заслуг дипломатичного 
службовця: а)  в окремих випадках за 
успішне виконання особливо важ-
ливих завдань та особливі заслуги 
дипломатичним службовцям може 
бути достроково присвоєно черговий 
дипломатичний ранг; б) у зв’язку з 
виходом на пенсію за сумлінну дипло-
матичну службу дипломатичному 
службовцю, безперервний стаж дипло-
матичної служби якого становить 
понад п’ятнадцять років, Міністром 
закордонних справ України може при-
своюватися черговий дипломатичний 
ранг поза межами відповідної категорії 
посад (крім дипломатичних рангів, які 
присвоюються дипломатичним служ-
бовцям Президентом України) без ура-
хування строків перебування у дипло-
матичних рангах.

Окремо слід відзначити перед-
бачені Законом «Про дипломатичну 
службу» обставини, за яких дипло-
матичному службовцю не може бути 
присвоєний черговий дипломатич-
ний ранг: 1) протягом строку засто-
сування дисциплінарного стягнення; 
2) протягом 6 місяців з дня отримання 
дипломатичним службовцем нега-
тивної оцінки за результатами оці-
нювання його службової діяльності 

(ч. 10 ст. 25). У цьому сенсі привер-
тає увагу неузгодженість між собою 
законів «Про державну службу» 
та «Про дипломатичну службу» в 
частині наслідків отримання служ-
бовцем негативної оцінки за резуль-
татами оцінювання службової діяль-
ності. Чинний Закон «Про державну 
службу» передбачає, що отримання 
державним службовцем негативної 
оцінки за результатами оцінювання 
службової діяльності спричиняє звіль-
нення такого державного службовця 
зі служби та розірвання з ним контр-
акту про проходження державної 
служби (у  разі укладення) [4,  ст. 44]. 
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 87 Закону 
«Про державну службу» отримання 
державним службовцем негативної 
оцінки за результатами оцінювання 
службової діяльності є однією з під-
став припинення державної служби 
за ініціативою суб’єкта призначення. 
У цьому аспекті важливим є те, що 
Закон «Про дипломатичну службу» 
у ч. 1 ст. 28 закріплює, що диплома-
тична служба припиняється з підстав, 
передбачених Законом «Про державну 
службу». На підставі наведеного вва-
жаємо необхідним узгодження між 
собою законів «Про державну службу» 
та «Про дипломатичну службу» в 
частині визначення наслідків отри-
мання службовцем негативної оцінки 
за результатами оцінювання;

4) дострокове присвоєння черго-
вого дипломатичного рангу як захід 
заохочення дипломатичних службов-
ців. Свого часу А.І. Єлістратов розгля-
дав підвищення в ранзі як нагороду, що 
дарується особі «за постійні, старанні 
та відмінні, засвідчені безпосеред-
ньо її начальством, труди по службі» 
[16, с. 210–211]. У ч. 12 ст. 25 Закону 
«Про дипломатичну службу» закрі-
плено, що в окремих випадках за 
успішне виконання особливо важли-
вих завдань та особливі заслуги дипло-
матичним службовцям може бути 
достроково присвоєно черговий 
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дипломатичний ранг. Йдеться про 
специфічне заохочення дипломатич-
них службовців, яке закріплюється 
безпосередньо у Законі «Про дипло-
матичну службу». Дострокове присво-
єння чергового дипломатичного рангу 
нормативно заохоченням хоч і не нази-
вається, проте є таким за своєю сутні-
стю; є аналогом дострокового присво-
єння рангу державного службовця, що 
закріплюється як заохочення держав-
них службовців у ст. 53 Закону «Про 
державну службу» [4].

У літературі цілком логічно звер-
тається увага на те, що дострокове 
присвоєння чергового дипломатич-
ного рангу як заохочення може бути 
застосоване не до всіх дипломатич-
них працівників, а лише до тих, які 
мають дипломатичні ранги, строки 
перебування в яких встановлюються 
законом [19, с. 209]. Таким чином, 
цей вид заохочення може бути засто-
сований лише до тих дипломатичних 
службовців, яким присвоєні дипло-
матичні ранги починаючи від аташе і 
закінчуючи радником другого класу. 
До дипломатичних службовців, яким 
присвоєно дипломатичні ранги рад-
ника першого класу, Надзвичайного 
і Повноважного Посланника другого 
класу або Надзвичайного і Повноваж-
ного Посланника першого класу цей 
вид заохочення застосований бути не 
може. Непридатним для застосування 
він є також для дипломатичних служ-
бовців, яким присвоєно найвищий 
дипломатичний ранг – Надзвичайний 
і Повноважний Посол.

Великого значення має визна-
чення підстав дострокового присво-
єння чергового дипломатичного рангу. 
Закріплено, що такий захід застосову-
ється в окремих випадках за успішне 
виконання особливо важливих завдань 
та особливі заслуги [3,  ч. 12 ст. 25]. 
Отже, законодавець звертає увагу на 
виключність дострокового присво-
єння дипломатичного рангу, підкрес-
люючи, що воно може бути «в окремих 

випадках». Привертає увагу також 
відсутність формально-юридичної 
визначеності змісту підстав достро-
кового присвоєння дипломатичного 
рангу і оціночний характер понять, які 
використовуються для їх позначення. 
Це стосується оцінки того чи іншого 
завдання по службі як «неважливого», 
«важливого» або «особливо важли-
вого» і т.д., характеристики фактич-
ного стану його виконання як «неу-
спішного», «успішного», «частково 
успішного» тощо. Поряд із цим чинне 
законодавство про державну службу 
не визначає ані поняття, ані переліку 
«особливих заслуг», а тому факт їх 
наявності або відсутності у кожному 
випадку має встановлюватись на роз-
суд уповноважених на те суб’єктів з 
урахуванням конкретних обставин 
справи на підставі оцінки значимості 
соціально корисної поведінки дипло-
матичного службовця.

Є певні обмеження щодо застосу-
вання дострокового присвоєння черго-
вого дипломатичного рангу. По-перше, 
закріплені ч. 10 ст. 25 Закону «Про 
дипломатичну службу» обставини, які 
унеможливлюють присвоєння черго-
вого дипломатичного рангу, є загаль-
ними – поширюються на випадки його 
присвоєння як із дотриманням строків 
перебування у дипломатичних рангах, 
так і достроково. По-друге, встанов-
лене і спеціальне обмеження – достро-
кове присвоєння дипломатичного 
рангу два рази поспіль не допускається 
(ч. 12 ст. 25).

5) збереження та позбавлення 
дипломатичного рангу. Дипломатич-
ний ранг, присвоєний дипломатичному 
службовцю, зберігається за ним у разі 
переходу такого службовця на нижчу 
дипломатичну посаду або звільнення з 
дипломатичної служби. Дипломатич-
ний службовець може бути позбавле-
ний дипломатичного рангу: а) органом 
чи посадовою особою, які присвоїли 
дипломатичний ранг, у разі припи-
нення дипломатичним службовцем 
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громадянства України; б) за рішен-
ням суду. Закон «Про дипломатичну 
службу» не визначає підстав позбав-
лення дипломатичного службовця 
дипломатичного рангу за рішенням 
суду [3]. Водночас у ст. 54 Криміналь-
ного кодексу України від 05.04.2001 р. 
закріплено, що засуджена за тяжкий 
чи особливо тяжкий злочин особа, яка 
має військове, спеціальне звання, ранг, 
чин або кваліфікаційний клас, може 
бути позбавлена за вироком суду цього 
звання, рангу, чину або кваліфікацій-
ного класу [7].

У наукових джерелах процедуру 
присвоєння рангу (чину, звання) від-
носять до організаційних адміністра-
тивних процедур у публічній службі, 
котра включає такі стадії: 1) ініцію-
вання процедури присвоєння рангу 
(чину, звання); 2) розгляд справи та 
прийняття рішення; 3) виконання 
рішення [21, с. 7, 11]. Аналіз Закону 
«Про дипломатичну службу», Указу 
Президента України «Про Положення 
про Офіс Президента України» та 
інших актів законодавства дає змогу 
стверджувати, що порядок присво-
єння дипломатичного рангу охоплює: 
а) внесення подання щодо присво-
єння дипломатичного рангу; б) аналіз 
уповноваженими суб’єктами такого 
подання, встановлення наявності 
(відсутності) обставин, які унемож-
ливлюють присвоєння дипломатич-
ного рангу, а також інших обставин, 
які мають значення, та прийняття 
рішення (присвоїти дипломатичний 
ранг або відмовити у його присвоєнні); 
в) оформлення індивідуального право-
вого акта про присвоєння особі дипло-
матичного рангу, а також внесення 
відповідних записів до її особової 
справи та трудової книжки. Можли-
вим є оскарження особою прийнятого 
рішення, дій чи бездіяльності суб’єк-
тів, які беруть участь у процедурі при-
своєння рангу.

На нашу думку, недоліком сучас-
ного стану регулювання є відсутність 

спеціального підзаконного норма-
тивного акта, який би систематизу-
вав норми, що регулюють порядок 
присвоєння та позбавлення дипло-
матичних рангів, забезпечував його 
детальне регулювання (зміст подання 
про присвоєння рангу та документи, 
які до нього додаються; повноваження 
безпосереднього керівника, служби 
управління персоналом МЗС, Міні-
стра закордонних справ України, поса-
дових осіб Офісу Президента України 
та інших органів, у яких можуть прохо-
дити службу дипломатичні службовці, 
питання їх взаємодії, а також інші 
процедурні питання). У зв’язку із цим 
пропонуємо: по-перше, у Законі «Про 
дипломатичну службу» передбачити 
право Президента України визначати 
порядок присвоєння та позбавлення 
дипломатичних рангів; по-друге, 
детально врегулювати порядок при-
своєння та позбавлення дипломатич-
них рангів указом Президента України. 
Це можна зробити шляхом внесення 
змін та доповнення відповідною про-
цедурною частиною Указу Президента 
України «Про Перелік дипломатичних 
посад, приписаних до дипломатичних 
рангів» від 21.12.2018 р., змінивши 
його назву на таку – «Про Порядок 
присвоєння та позбавлення диплома-
тичних рангів, а також перелік дипло-
матичних посад, приписаних до дипло-
матичних рангів».

Висновок. Підсумовуючи, зазна-
чимо, що дипломатичні ранги як 
спеціальні звання дипломатичних 
службовців є однієї з особливостей, 
яка відрізняє дипломатичну службу 
від інших видів державної служби в 
Україні. Дипломатичні ранги не лише 
відображають місце дипломатич-
ного службовця у службовій ієрар-
хії (у  поєднанні із дипломатичною 
посадою), свідчать про рівень його 
професійної компетентності у сфері 
зовнішньополітичної діяльності, а й 
можуть позитивно впливати на моти-
вацію дипломатичних службовців, 
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Федчишин С. А. Дипломатичні ранги як спеціальні звання дипломатичних 
службовців

Стаття присвячена дослідженню дипломатичних рангів, які встановлені законо-
давством України про дипломатичну службу, їх значення, особливостей присвоєння та 
позбавлення. Підкреслено, що дипломатичні ранги не лише відображають місце дипло-
матичного службовця у службовій ієрархії (у поєднанні із дипломатичною посадою), 
свідчать про відповідний рівень професійної компетентності у сфері зовнішньополі-
тичної діяльності, а й можуть позитивно впливати на мотивацію дипломатичних служ-
бовців, певним чином відзначаються на рівні оплати праці дипломатичних службовців, 
використовуються серед заходів їх заохочення тощо. Автор підкреслює, що одними із 
сутнісних ознак дипломатичного рангу є суб’єкти, яким вони присвоюються. Вказано 
на неузгодженість законодавства України у частині регулювання суб’єктів, яким при-
своюються дипломатичні ранги: з одного боку, норми-дефініції, яка закріплює поняття 
«дипломатичний ранг» та вказує, що такі ранги присвоюються дипломатичним службов-
цям (ч. 1 ст. 24 Закону України «Про дипломатичну службу»), а з іншого – норм цього 
Закону України (ч. 6 ст. 22, ч. 3 та 5 ст. 25) та Указу Президента України «Про Перелік 
дипломатичних посад, приписаних до дипломатичних рангів», які передбачають присво-
єння дипломатичних рангів і деяким іншим особам, котрі не обіймають дипломатичних 
посад. Запропоновано усунути таку неузгодженість шляхом внесення змін до Закону 
України «Про дипломатичну службу». На думку автора, недоліком сучасного стану 
регулювання є відсутність спеціального підзаконного нормативно-правового акта, який 
би систематизував норми, що регулюють порядок присвоєння та позбавлення дипло-
матичних рангів, забезпечував його детальне регулювання. Запропоновано: по-перше, 
у Законі «Про дипломатичну службу» передбачити право Президента України визна-
чати порядок присвоєння та позбавлення дипломатичних рангів; по-друге, детально 
врегулювати порядок присвоєння та позбавлення дипломатичних рангів на рівні Указу 
Президента України. Це можна зробити шляхом внесення змін до Указу Президента 
України «Про Перелік дипломатичних посад, приписаних до дипломатичних рангів».

Ключові слова: дипломатичні ранги, спеціальні звання, дипломатична служба, 
дипломатичний службовець.

Fedchyshyn S. Diplomatic ranks as special ranks of diplomatic servants
The article is devoted to the research of diplomatic ranks, which are established 

by the legislation of Ukraine on diplomatic service, their significance, peculiarities of 
appropriation and deprivation. It is emphasized that diplomatic ranks not only reflect 
the place of a diplomatic servant in the hierarchy (in combination with a diplomatic 
position), indicate the appropriate level of his professional competence in foreign policy, 
but can also positively affect the motivation of diplomatic servants, influences on salary 
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level of diplomatic servants, are used among measures to encourage them, etc. The author 
emphasizes that one of the essential features of diplomatic rank is the subjects to whom 
they are assigned. The inconsistency of the legislation of Ukraine in terms of regulation 
of subjects who can have diplomatic ranks: on the one hand, the norm-definition, which 
enshrines the concept of “diplomatic rank” and indicates that such ranks are assigned 
to diplomatic servants (Part  1 of Article 24 of the Law of Ukraine “On the Diplomatic 
Service”), and on the other hand – other norms of this Law of Ukraine (Part 6 of Article 22, 
Parts 3 and 5 of Article 25) and the Decree of the President of Ukraine “On the List of 
Diplomatic Positions Assigned to Diplomatic Ranks” which indicate that diplomatic ranks 
are assigned also to some other persons who do not hold diplomatic positions. It is proposed 
to eliminate such inconsistency by amending the Law of Ukraine “On the Diplomatic 
Service”. According to the author, the disadvantage of the current state of regulation is 
the lack of a special decree that would systematize the rules governing the assignment and 
deprivation of diplomatic ranks, provide its detailed regulation. It is proposed: firstly, to 
provide for the President of Ukraine the right to determine the procedure for assigning 
and depriving of diplomatic ranks in the Law “On the Diplomatic Service”; secondly, to 
regulate in detail the procedure for assigning and depriving of diplomatic ranks at the level 
of the decree of the President of Ukraine (in Decree “On the List of Diplomatic Positions 
Assigned to Diplomatic Ranks”).

Key words: diplomatic ranks, special ranks, diplomatic service, diplomatic servant.


