
Поняття та законодавче закріплення ротації військовослужбовців 

 

  Ротація кадрів (від лат. rotatio – круговий рух) - метод формально-номенклатурного 

проходження ключових посад фахівцями різних рівнів для прискорення свого службово-

професійного зростання. 

  Ротація передбачає планове службове переміщення або істотну зміну посадових 

обов'язків працівника. В цілому інтенсивне застосування ротації вважається позитивним 

фактором і має вплив на кінцевий результат. Зміна місць дає можливість порівняти 

ситуації, швидше адаптуватися до нових умов.  

  Поняття ротації існує і у військовій сфері та регламентоване у Концепції 

кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2017 року, затвердженій 

наказом Міністерства оборони України від 04.12.2013 № 843. Дана концепція визначає 

ротацію кадрів, як процедуру планомірної зміни службової діяльності шляхом 

переміщення персоналу на відповідні посади з метою підвищення його кваліфікації та 

набуття досвіду або більш доцільного використання. 

  На жаль, детального законодавчого закріплення поняття ротації та принципів її 

здійснення у лавах військовослужбовців не знайшло.  

  Постанова Верховної Ради України “Про додаткові заходи щодо зміцнення 

обороноздатності та безпеки держави” від 06.05.2014 № 1238-18 закріпила рекомендації 

щодо вжиття заходів з проведення кожних 45 діб ротації та звільнення осіб, призваних на 

військову службу у зв’язку з мобілізацією, окрім тих, які виявили бажання продовжувати 

військову службу в особливий період. Ці заходи були проведені шляхом видачі указів 

Президента України “Про часткову мобілізацію” від 17.03.2014 № 303/2014, від 06.05.2014 

№ 454/2014, від 21.07.2014 № 607/2014, які забезпечили доукомплектування та ротацію 

військових кадрів. 

  Ротація підрозділів, які забезпечують виконання завдань оборони та військову 

присутність у проблемних регіонах країни, здійснюється у плановому порядку 

підрозділами, які укомплектовані військовослужбовцями військової служби за контрактом, 

особами, призваними на військову службу за призовом, осіб офіцерського складу, та 

військовослужбовців строкової військової служби після їх відповідної підготовки. 
 

Концепція кадрової політики у Збройних Силах України на період до 2017 року, затверджена наказом 

Міністерства оборони України від 04.12.2013 № 843; 

Постанова Верховної Ради України “Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки 

держави” від 06.05.2014 № 1238-18. 
 

  

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за тел.: (063) 730 84 39. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1238-18?nreg=1238-18&find=1&text=%F0%EE%F2%E0%F6%B3&x=0&y=0#w12

